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Till statsrådet och chefen för Justitiede-

partementet

beslut den 21 juni 1990 bemyndigade regeringen dåvarande chefenGenom
för Justitiedepartementet tillkalla kommitté med högst tio ledamöteratt en

uppdrag det allmärmas insatser vid brottmed göra översynatt en av av
ledamöterna ordförande beslutautse att samt attattunga, en av vara om

kommittén.sakkunniga, sekreterare och biträdeexperter, annat
inte fr.o.m.Med stöd bemyndigandet förordnades om sägsannatav

kommittén,november 1990 ledamöter i ledamotenden 19 som av
Lövdén fr.o.m. oktober 1990, ordföran-riksdagen Lars-Erik s den 22

riksdagen Kentadvokaten Britt Louise Agrell fp, ledamöternade, av
fr.o.m. den 29 november 1992,Ingrid HemmingssonCarlsson s, m

fr.o.m.Martinger Liisa Rulander kdsIngbritt Irhammar Jerry m,c,
Wegestâlden 9 januari 1992 och Karin s.

från sitt uppdragentledigades Lars-Erik Lövdén29 november 1991Den
hovrättslagmannenförordnadesordförande i kommittén. Samma dagsom

iLövdén ledamotordförande och Lars-ErikErland Aspelin somsom
kommittén.

medverkat sektions-november 1990har fr.o.m. den 19Som sakkunnig
Karl-Axel Johansson.Kommunförbundetchefen vid Svenska

den 19fr.o.m.intehar medverkat om sägsSom annatexperter
i Lund Hannasocialförvaltningenplaneringschefen vidnovember 1990

AspelinErlandhovrättslagmannenaugusti 1992,Ahlstrand fr.o.m. den l
Civildeparte-idepartementssekreteraren28 november 1991,dent.o.m.

rádmannen30 1992,Bergenstråhle-Lind denAnita t.o.m.mentet mars
departementsrâdet i1991,decemberfr.o.m. den 6Martin Borgeke

sektions-1992,fr.o.m. den 31Civildepartementet Lars Bryntesson mars
Bygdell,Luleå,i Agnetasocialförvaltningenchefen vid ungdomssektionen,
fr.o.m.Gynnå OguzChristinadepartementsrådet i Socialdepartementet

Holmqvist,högskoleadjunkten Lena över-10 september 1992,den
juli14denLindbergJakob t.o.m.Folkhälsoinstitutetviddirektören

Monika Olsson,Brottsförebyggande rådetvidbyrådirektören1992,
chefsåklagarenSamecki,rådet JerzyBrottsförebyggandebyråchefen vid

ochVangstadRikspolisstyrelsen Matsbyråchefen vidSternbeck,Erik
Victor.hovrättslagmarmen Dag

fr.o.m. den 1LindelöfAgnetahar varit hovrättsassessomSekreterare
socialförvalt-planeringschefen vidsekreterare1990, biträdandenovember

den1991februari18Ahlstrand fr.o.m. denLundningen i Hanna t.o.m.
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fr.0.m.och hovrättsñskalen Henriksson den apriljuli 1992 Lars 1531
1992.

UngdomsbrottskommitténKommittén har antagit Junamnet
1990:07.

1992: Tvângs-remissyttrande betänkandet SOU 18Vi har överavgett
och innehåll.vård i socialtjänsten ansvar-

betänkandet SOU 1993:35 ReaktionHärmed överlämnas mot
förslagvari vi redovisar våra överväganden och enligtungdomsbrott,

till den korta tidsramendirektiv, dock vi med hänsynkommitténs att
frågan personregister baseratmöjligheter behandlasaknat att om

lagöverträdare under 15 år vissa samarbets-brottsmisstankar samtmot
sådanfrågorlokalt brottsförebyggande arbetet. Dessafrågor i det är artav

bör utredas i särskilt sammanhang.omfattning deoch ettatt
yttranden har ledamöternaenhälligt. SärskildaBetänkandet är avgetts av

Martinger och Liisa Rulander.Jerry
Utredningsuppdraget därmed avslutat.är

i juni 1993Malmö

Erland Aspelin

Ingrid HemmingssonCarlssonBritt Louise Agrell Kent

MartingerLars-Erik Lövdén JerryIrhammarIng-Britt

WegestálRulander KarinLiisa

LindelöfAgneta

HenrikssonLars
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15. Förslag till förordning ändring i förordningenom
1992:289 särskild personutredning i brottmål,om

86m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .

1 Inledning 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Direktiven1.1 89. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 Arbetets bedrivande 89m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allmän bakgrund

2 Samhällets ingripanden vid brott i ettav unga
kriminalpolitiskt perspektiv 93. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .2.1 Inledning 93. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Straffrättsteorier 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Straffteorier 95. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .2.4 Brottsbalkens framväxt 99. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .2.5 Efter brottsbalkens ikraftträdande 105. . . . . . . . . . . . . . . .

Våra3 kunskaper ungdomsbrotten 109om . . . . . . . . .. . . . .3.1 Ungdomsbrottslighetens utveckling 109. . . . .. . . . . . . . . .3.2 Ungdomsbrottslighetens karaktär 111. . . . . . . . . . . . . . . .3.3 Orsaker till ungdomsbrottsligheten 111. . . . . . . . . . . . . . .Åtgärder3.4 ungdomsbrottsligheten 114mot . . . . . . . . . . . . . .3.4.1 Den med låg brottsaktivitet 114stora gruppen . . . . . .3.4.2 Den lilla med hög brottsaktivitet 115gruppen . . . . . . .

4 Brottsförebyggande verksamhet 121. . . . . . . . . . .. . . . . .4.1 Inledning 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 Betydelsen brottspreventiv verksamhet 123av . . . . . . . . . . .4.3 brottspreventionBegreppet 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4 epidemiologiskaDen modellen 128. . . . . . . . . . . . . . . . .4.5 Den situationella 130ansatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.6 Den sociala 132ansatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7 Rutinaktivitetsteorin och brottsprevention 133. . . . . . . . . . .4.8 brottsförebyggandeLokalt arbete 135. . . . . . .. . . . . . . . .4.8.1 Allmänt 135.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.8.2 Myndigheter verkar i området 135som . . . . . . . . . . .4.8.3 Exempel idealt lokalt åtgärdsprogram 138ett . . . . .4.9 Slutord 139.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

5 Allmänt samhällets åtgärder vid brott 143om av unga . . . . .Pâföljdssystemet5.1 i drag 143stora . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2 Närmare överlämnande till vård inom social-om
tjänsten 150. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .Inledning5.2.1 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .5.2.2 Gällande rätt 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2.3 Hem för särskild tillsyn § 12-hem 157. . . . . . . . . .5.2.4 förHem vård eller boende HVB-hem 169. . . .. . . .
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familjehem 171Värd i5.2.5 . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . 172formeri5.2.6 Insatser öppna . . . . . . . .. . . . . . . . . .
172enkätundersökningKommitténs5.2.7 . . . . . . . . .. . . . 177LVU-omhändertaganden5.2.8 . . . . . . . . . .. . . . . . .

uppgifter mellanför fördelningPrincipema5.3 av
183rättsväsendetsocialtjänsten och . . . . . . .. . . . . . . . . . 183Inledning5.3.1 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 183principGällande5.3.2 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 184användning,Reaktionemas5.4 m.m. .. . . . . . . . .. . . . . .

betydelse för behandlingenSocialtjänstreformens5.5
194lagöverträdareungaav . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 194Inledning5.5.1 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 194Socialtjänstreformen5.5.2 . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .Översynen 195uppföljningen LVUoch5.5.3 av . . .. . . . . .
198Statistik5.5.4 . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . insatser försocialtjänstensKritiken5.5.5 mot
199lagöverträdareunga .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . 201kritikenSammanfattning5.5.6 av . . . . . . . .. . . . . ..

203uppfattningkriminalpolitiskaVår . .. . . . . . . . . .. . . . 203kriminalpolitikAllmänt om . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 206för pâföljdssystemetGrunden . . . . .. . . . . .. . . . . . .
beträffandepâföljdssystemetförPrincipema unga

208lagöverträdare . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 208Behandlingstanken6.3.1 . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 209behandlingstankenKritiken6.3.2 mot . . . . . . .. . . . . .
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210trädama .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 211Principema6.3.4 . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 219Slutord6.3.5 . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . ..

brottIngripanden mot

221samarbetsfrágorUtredningsförfarandet och7 . . . . . .. . . 221Inledning7.1 . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. 221Gällande7.2 rätt . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 221Brottsutredningen7.2.1 . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 227Personutredningen7.2.2 . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . ochfrivárdsmyndighetenfrånYttrande7.2.2.1
227läkarintyg . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . angåendefrån socialnämndenYttrande7.2.2.2
230underârig . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . lagstiftningenårs ändringar i19887.3 Närmare om
2311988:822lagöverträdare SFSrörande unga .. . . . . . .. 232vårdnadshavareUnderrättelse till7.3.1 . . .. . . . .. . . . 232målhandläggningSnabbare7.3.2 mot ungaav . . . .. . .

rörandeutredningarsnabbareFörsöksverksamhet med7.4
2331988:217lagöverträdare SFSunga . . .. . . . .. . . . . .



8 SOU 1993:35

7.4.1 Försöksverksamhetens reglering 233. .. . . . . . . . . .BRÅ:s7.5 utvärdering 1988 års ändringar och försöks-av
verksamheten 234. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5.1 Inledning 235. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5.2 Polisens handläggning 235. . . . . . . . . . . . . . . . . .Åklagarens7.5.3 handläggning 236. . . . . . . . . . . . . . . . .7.5.4 Socialtjänstens handläggning 236. . . . . . . . . . . . . . .7.5.5 Samarbetet mellan rättsväsendet och social-

tjänsten 237. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5.6 Föräldrakontakter 239. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5.7 Slutsatser, 240m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.6 Närmare handläggning ungdomsmâl i Handensom av
distrikt 241. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .7.7 Enkätundersökning socialtjänstens inställningom
till arbetet med lagöverträdare 244unga . . . .. . . . . . . . . .7.7.1 Inledning 244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.7.2 Samarbetet mellan polis och socialtjänst 244. .. . . . . .7.8 Enkätundersökning polisens inställning tillom
samarbetet med socialtjänsten 245. . . . . . . . . . . . . . . . . .7.8.1 Inledning 245. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.8.2 Sekretessproblem 246. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.8.3 Uppgifter polisen önskar ha tillgång till 247. . . . . . . .7.8.4 samarbetsformer 247. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.8.5 Sammanfattning 248. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.9 Våra överväganden och förslag 249. . . . . . . . . . . . . . . . .7.9.1 Grundläggande synpunkter 249. . . . . . . . . . . . . . . .7.9.2 Samarbetsfrâgor 249. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.9.2.1 Polisen 253. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Åklagaren7.9.2.2 253. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .7.9.2.3 Socialtjänsten 255. . . . . . . . . . . . . . . . . .7.9.2.4 Bör särskilda samarbetsorgan inrättas 256. . .Är7.9.3 sekretesslagen problem vid samverkanett

mellan myndigheter i arbetet med de unga
lagöverträdama 258. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .7.9.4 Brottsutredningen 259. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .7.9.4.1 Förundersökningsledningen 260. . . . . . . . ..7.9.4.2 Skall förundersökningsplikten slopas vid

brott unga 262av . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.9.4.3 Förundersökningsförfarandet 264. . . . .. . . .7.9.4.4 Tidfrister för förundersökningar och âtals-
beslut 266. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .7.9.4.5 Underrättelse till socialnämnden 269. . . . . . .7.9.4.6 Vårdnadshavares medverkan vid brottsutred-
ningen, 270m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.9.5 Personutredningen 273. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .7.9.5.1 Inhämtandet yttranden från social-av
nämnden och frivårdsmyndigheten 273. . . ..
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7.9.5.2 Förutsättningarna för i ungdomsmålatt
inhämta personutredning innnan

målet anhängiggjorts vid domstol 274. . . . . .
7.9.5.3 Behörigheten fatta beslutatt om person-

utredning pá förundersökningsstadiet,
275m.m. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .Tidsfrister7.9.5.4 för yttranden, 277m.m. . . . . . . .

Överlämnande till vård inom socialtjänsten som
brottspåföljd 279. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Inledning 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principiella invändningar påföljd till innehållmot att en
och omfattning bestäms socialnämnden 280av . . . . . . . . . .
Våra överväganden beträffande påföljdennärmare över-
lämnande till vård inom socialtjänsten 282. . . . . . . . . . . ..

Påföljdernas rangordning och pâföljdsbestämning 289.. . . .
Gällande 289rätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Våra överväganden och förslag 290. . . . . . . . . . . . .. . . .
9.2.1 Påföljdstrappan 290. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.2 Pâföljdsbestämningen 291. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rapporteftergtfz och åtalsunderlâtelse 29510 . . . . . . . . . . . . .
29510.1 Inledning . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Rapporteftergift 29610.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Åtalsunderlåtelse särskilda10.3 enligt lagen 1964: 167 med
bestämmelser lagöverträdare 298om unga . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Förutsättningarna 298. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30010.3.2 Beslutet . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30210.3.3 Skötsamhetskravet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30310.3.4 Särskild átalsprövning enligt LUL . . . . . . . . . .Åtalsunderlâtelse 30310.4 enligt RB . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Några statistiska uppgifter 30410.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Åklagarutredningen 30410.6 -90 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
10.7 Villkor och särskilda föreskrifter vid åtalsunderlâtelse 305. . .

Våra förslag 30910.8 överväganden och . . . . . . . . .. . . . . . . .
10.8.1 absoluta âtalsplikten 309Den . . . . . . . . . . . . . . . .

förutsättningar för10.8.2 Närmare åtalsunder-om
311lâtelse . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vilja för 315l0.8.3 Den siggöra rättattunges . . . . . . . . .
lO.8.4 Villkorad åtalsunderlâtelse 315. . . . . .. . . . . . . . .
10.8.5 Delgivning beslut åtalsunderlâtelse 317av om . . . . .

31910.8.6 Uppföljning socialnämndens åtgärderav . . . . . .Återkallelse åtalsunderlâtelse 32010.8.7 beslutetav om .. . .Åtalsunderlåtelse 32110.8.8 enligt RB . . . . . . . . . .. . . .

323ställa till efter brott11 Att rätta . . .. . . . . . . . . . . . .. .Inledning 32311.1 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
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Gällande rätt 323. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.2.1 Allmänt 323. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .ll.2.2 Polisen 324. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .Åklagaren11.2.3 327. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...11.2.4 Domstolen 328. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Våra överväganden och förslag 330. . . . . . . . . . . . . . . . .

12 Böter 333. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gällande12.1 rätt 333m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l2.l.l Ordningsbot 335. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.1.2 strafföreläggande 336. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Åklagarutredningens12.2 förslag i fråga ordningsbotom
och strafföreläggande 337. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.3 Våra överväganden 338. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 Villkorlig dom 341. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.1 Gällande rätt 341. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .13.2 Utvecklingen den villkorliga domen och tidigare reform-av
idéer 344. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.3 Våra överväganden och förslag 346. . . . . . . . . .. . . . . . .13.3.l Inledning 346. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..13.3.2 Förutsättningarna för villkorlig dom 347. . . . .. . . .13.3.3 Personutredningen 350m.m. . . . . . . . . . . . . . . . .l3.3.4 Föreskrifter vid villkorlig dom 351. . . . . . . . . . . .13.3.5 Tiden 351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Åtgärder13.3.6 vid misskötsarnhet 352. . . . . . . . . . . . . .

14 Skyddstillsyn 353. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.1 Gällande rätt 353. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.2 Kontraktsvård 355. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.3 samhällstjänst 356. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.4 Några tidigare reformidéer 356. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BRÅ:s14.4.1 kriminalpolitiska arbetsgrupp 357. . . . . . . .l4.4.2 Ungdomsfängelseutredningen 358. . . . . . . . . . . . .l4.4.3 Frivårdskommittén 359. . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.5 Våra överväganden och förslag 360. . . . . . . . . . . . . . . . .14.5.1 Tiden 361. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..14.5.2 Verkställigheten 363. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..14.5.3 Föreskrifter 365. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.5.4 Misskötsamhet 370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 Samhällstjänst för 371unga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inledning15.1 371. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.2 Frågans tidigare behandling 371m.m. . . . . . . . . . . . . . . .15.3 Gällande rätt 375. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..BRÅ:s15.4 sammanställning förstade femton mânademasav
försöksverksamhet 378. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.5 Ungdomskontrakt 382. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
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15.6 Våra överväganden och förslag 384. . . . . . . . . . . . . . . . .15.6.1 Allmänt förutsättningarna för samhälls-om
tjänst för 384unga . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .15.6.2 Utformningen samhällstjänst för 386av unga . . . . .15.6.3 Samtycke 388. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.6.4 samhällstjänst i stället för särskild tillsyn 388. .Återfalletsl5.6.5 betydelse 390. . .. . . . . . . . . . . . . .15.6.6 Hinder grund brottets höga straffvärde 391av

15.6.7 tillHänsyn den personliga förhållanden 392unges . .15.6.8 Verkställigheten samhällstjänst för 393av unga
l5.6.9 Antalet arbetstimmar 394. . . .. . . . . . . . . . . . .15.6.10 Valet arbetsuppgifter 395av . . . . . . . . . . . . . . .15.6.11 Misskötsamhet 396. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.6.12 Ungdomskontrakt 397. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Särskild16 tillsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.1 Inledning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.2 Våra överväganden förslagoch . . . . . . . . . . . . . . . . .16.2.1 Tiden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.2.2 Påföljdsbestänmingen

. . . . . . . . . . . . . . . . .16.2.3 Sammanfattning särskild tillsyns ställ-av
ning i påföljdssystemet 407. . . . . . . . . . . . . . . .

16.2.4 Verkställigheten 408. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .16.2.4.1 Inledande synpunkter 408. . . . . . . . . . .16.2.4.2 Placeringen på särskilt ungdomshem 410
l6.2.4.3 Regler för verkställigheten 411. . . . . . .16.2.4.4 Slutna enheter 413. . . . . . . . . . . . . . .
16.2.4.5 Utslussning till vistelse utanför ungdoms-

hemmet 413. . . . . .. . . . . . . . . . . . .Övriga16.2.4.6 frågor 415. . . . . . . . . . . . . . .

Fängelse17
Gällande17.1 rätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.2 Det ungdomliga fängelseklientelet

. . . . . . . . . . . . . . .
17.2.l Kriminalvårdsstyrelsens 420rapport . . . . . . . . . .
17.2.2 Vår undersökning 42 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2.3 Ytterligare några statistiska uppgifter 425. . . . . ..17.3 Våra överväganden och förslag 426. . . . . . . . . .. . . . . . .

18 Andra pâföljdsformer 431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.1 Medling 431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18.1.1 Inledning 431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.1.2 Medling i andra länder 432. . . . . . . . . . . . . . . .

18.1.2.1 Norge 432. . . . . . . . . . . . . . ... . . .
18.1.2.2 Finland 438. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
18.1.2.3 Andra länder 439. . . . . . . .. . . . . . . .18.1.3 Våra överväganden 442. . . . . . . . . .. . . . . . . .18.2 Intensivövervakning med elektroniska hjälpmedel 444. . . . . .
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l8.2.l Inledning 444. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.2.2 Den tidigare svenska diskussionen intensiv-om
övervakning 445. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .18.2.3 Straffsystemkommitténs uppdrag 446. . . . . . . . . .l8.2.4 Olika med elektronisk övervakning 447system . . . .18.2.5 Våra överväganden 448. . . . . . . . . . . . . . . . . .18.3 Fritidsfängelse 450. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l8.3.l Inledning 450. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.3.2 Frågans tidigare behandling 450. . . . . . . . . . . . .18.3.3 Våra överväganden 454. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handläggning ungdomsmålav m.m.

19 Beslutanderätten betrizflande reaktioner vid ungdoms-
brott och förfarandet vid domstol 457. . . . . . . . . . . . . . .19.1 Inledning 457. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..19.2 Allmänt beslutanderätten 457om . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.3 Ungdomsdomstol 459. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..19.3.1 Inledning 459. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .19.3.2 Andra länder 459. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.3.3 Innebörden ungdomsdomstol 468av en . . . . . . . .19.3.3.1 Fristående ungdomsdomstol 468. . . . . . .19.3.3.2 Särskild handläggning ungdoms-av

mâl vid allmän domstol 472. . . . . . .. .19.3.4 Våra överväganden och förslag 472. . . . . . . . . . .19.4 Allmän domstols organisation och sammansättning vid
handläggning ungdomsmål 474av . . . . . . . . . . . . . . . . . .l9.4.l Inledning 474. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .19.4.2 Uppgiftermâltyper 474. . . . . . . . . . . . . . . . . .19.4.3 Tingsrätt 475. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .19.4.4 Hovrätt 479. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.5 Jourdomstol i vissa fall 480. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .19.5.1 Inledning 480. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.5.2 Frågans tidigare behandling 480. . . . . . . . . . . . .19.5.3 Jourdomstolens uppgifter 483. . . . . . . . . . . . . .19.5.4 Våra överväganden och förslag 483. . . . . . . . . . .19.5.4.1 Brottsutredningen 485. . . . . . . . . . . . .19.5.4.2 Personutredningen 486. . . . . . . . . . . .19.5.4.3 Utredningen målsägandeanspråken 486om

19.5.4.4 Slutsatser 487. . . . . . . . . . . . . . . . . .19.6 förfarandetAllmänt 490om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.7 Málsägandeanspråken 491. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .19.7.1 Gällande rätt 491. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.7.2 Våra överväganden 494. . . . . . . . . . . . . . . . . .19.8 Gällande avseende förfarandeträtt i domstol vid hand-
läggning ungdomsmål 495av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.9 Våra överväganden förslagoch 498. . . . . . . . . . . . . . . . .
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19.9.l Handläggningen vid tingsrätt 498. . . . . . . . . . . .19.9.1.1 Tidsfrist för hållande huvud-av
förhandling i ungdomsmâl 498. . . . . . .19.9. Vårdnadshavarens1 vid huvud-närvaro
förhandlingen, m.m. . . . . . . . . . . .19.9.1.3 Bör ytterligare kallas tillpersoner
huvudförhandlingen

. . . . . . . . . . .19.9.1.4 Den vid avkunnandenärvarounges
domav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l9.9.2 Handläggningen i överrätt . . . . . . . . . . . . . .

20 Snabba ingripanden vid brott av unga
20.1 Inledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.2 Nuvarande regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.2.1 Omhändertaganden vid riskfyllda förhållanden
20.2.2 Omhändertaganden för upprätthålla den all-att

ordningen och kvarhållande efter till-männa
fälligt omhändertagande

. . . . . . . . . . . . . . .
20.2.3 Omhändertagande berusadeav personer m.m. . .
20.2.4 Häktning och vissa andra tvångsâtgärder enligt

RB 510. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Kvarhållande efter20.2.5 ingripande på grund miss-av
tanke brott 516om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.2.6 Omedelbart omhändertagande enligt LVU 517

20.2.7 Regler behandlingen häktade och anhållnaom av
m.fl. 518. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.3 Våra överväganden och förslag 520. . . . . . . . . . . . . . . . .
20.3.1 Inledning 520. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
20.3.2 Riksdagsdebatten 521. . . . . . . . . . . . . . . . . ..Behovet20.3.3 ändrad reglering det gällernärav en

frihetsberövanden åldern åri 15-17av unga som
misstänkta för brott 522är . . . . . . . . . . . .. . . .frihetsberövande20.3.4 Ett avseende lagöver-nytt unga

trädare i åldern 15-17 år 524. . . . . . . . . . . . . . .
20.3.4.1 Våra överväganden 525. . . . . . . . . . . .

20.3.5 Häktning lagöverträdare i åldernav unga
år15-17 526. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

20.3.6 Närmare betryggande övervakning och rek-om
visitet särskilda skäl vid recidivfara

. . . . . . . .
20.3.7 Placeringen den under verkställighetenav unge

häktningsbeslutetav . . . . . . . . . . . . . . .. .
20.3.7.1 Särskilt ungdomshem . . . . . . . . . .
20.3.7.2 Allmänt häkte . . . . . . . . . . . .. . .

20.3.8 Konsekvenser vårt förslag,av m.m . . . . . . . . .

Genomförandet

Genomförandet förslagen21 av



14 SOU 1993:35

21.1 Kostnader 533. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.2 Ikrafftträdande, 537m.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 Specialmotivering 539. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.1 Förslaget till lag ändring i brottsbalken 539om . . . . . . . .22.2 Förslaget till lag ändring i rättegångsbalken 552om . . . . . .22.3 Förslaget till lag ändring i lagen 1946:804om
införande rättegångsbalken 557om av nya . . . . . . . . . . . .22.4 Förslaget till lag ändring i lagen 1963:197om
allmänt kriminalregister 557om . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.5 Förslaget till lag ändring i lagen 1964:167om

med särskilda bestämmelser lagöver-om unga
trädare 558. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .22.6 Förslaget till förordning ändring i förordningenom
1964:740 föreskriftermed för åklagare i vissa
brottmål 562. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.7 Förslaget till förordning ändring i förordningenom
1979:572 med tingsrättsinstruktion 562. . . . . . . . . . . . .22.8 Förslaget till förordning ändring i förordningenom
1982:805 ersättning allmänna medel tillom av
vittnen, 563m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.9 Förslaget till förordning ändring i frivârdsför-om
ordningen 1983:250 563. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.10 Förslaget till förordning upphävande för-om av
ordningen 1988:217 försöksverksamhet medom
snabbare utredningar rörande lagöverträdare 564unga . . . .22.11 Förslaget till lag ändring i lagen 1989:928om

samhällstjänst 564om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.12 Förslaget till lag ändring i lagen 1990:52om
med särskilda bestämmelser värd 566om av unga . . . . . . .22.13 Förslaget till förordning ändring förordningeniom
1990:893 underrättelse dom i vissa brott-om om
mål, 567m.m. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .22.14 Förslaget till lag ändring i lagen 1991:2041om

särskild personutredning i brottmål, 568om m.m. . . . . . . .22.15 Förslaget till förordning ändring i förordningenom
1992:289 särskild personutredning i brottmål,om

568m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Särskilda yttranden 569. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
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BILAGOR

Bilaga Kommittédirektiv Dir. 1990:53 571. . . . . . . . . . .Bilaga Förordningen 1988:217 försöksverksamhetom
med snabbare utredningar rörande lagöver-unga
trädare 583. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .Bilaga Utkast till verkställighetslag avseende dom
särskild tillsyn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
585 Bilaga 4. Ett medlingsprojekt 589. . . . . . . . . . . ..

Del B separat volym

1 Ungdomsbrottsligheten kunskapsöversikt 7en- . . . . . . .

Ungdomsbrottslighetensl omfattning, karaktär och
orsaker 9. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Inledning1.1 9. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ungdomsbrottslighetens1.2 omfattning 9. . . . . . . .. . . . . . .Ungdomsbrottslighet1.3 och asocialitet 11vuxen . . . . . . . . ..

1.4 Karaktären ungdomsbrottsligheten 13av . . . . . . . .. . . . .Könsfördelning1.5 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .1.6 Invandrarungdomar 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Hur förändras ungdomsbrottsligheten tiden 181.7 över . .. . . .

1.8 Brottsligheten i Sverige i internationellt perspektiv 23ett .. .
1.9 Orsaker till ungdomsbrottsligheten 28. . . . . . . . . . . . . . .

1.9.1 Orsaker till variation tid och 29över rum . . .. . . . .
1.9.2 Varför begår vissa ungdomar fler brott andraän

ungdomar 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9.2.1 Biologiska teorier 32. . . . . . . . . . . . . ..
1.9.2.2 Familjen 33. . . . . ... . . . . . . . . . . . .
1.9.2.3 Andra länkar till samhället 35. . . . . . . ..
1.9.2.4 Kamrater 36. . . . . . . . . . . . . . ... . . .
1.9.2.5 Samspel bakgrundennätverket 37.. . . . . .

1.10 Går det förutse framtida utveckling 38att . . . . . .. . . . . .

2 Samhällets reaktion på brott 41av unga . . . . . . . . . . . . .
2.1 Allmänprevention 41. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Individualprevention 45. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

2.2.1 Straff eller vårdbehandling 45. . . . . . . .. . . . . . .
2.2.2 Individuell avskräckning 46. . . . . . . . . . . . . . . . .

inkapacitering 492.2.3 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
2.2.3.1 Kollektiv inkapacitering 51. . . . . . . . . . .
2.2.3.2 Selektiv inkapacitering 53. . . . . . . . . . . .

562.2.4 Behandling . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stämpling 582.2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

2.2.6 Diversion 60. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
2.2.7 Förutsättningar för lyckad behandling 64. .. . . . . . .
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2.3 Ny svensk forskning reaktion ungdomsbrott 65om . . . . .2.3.1 Projektet lagöverträdare 65unga . . . . . . . . . . . . . .2.3.2 Uppföljning § 12-vården 71av . . . . . . . . . . . . . . .

3 Avslutande diskussion 77. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .3.1 De många med låg brottsaktivitet 77. . . . . . . . . . . . . . .3.2 De fâ med hög brottsaktivitet 78. . .. . . . . . . . . . . . . . .3.3 Tvângsbehandling 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4 Inriktning i framtidadet 80systemet . . . . . . . . . . . . . . .

4 Litteratur 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Selected Systems of Juvenile Justice 93. . . . . . . . . . . . .

PREFACE 95. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BELGIUM 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Introduction 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Relevant Legislation 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Definitions 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .System Structure 97. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Juvenile Court Proceedings 97. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .Intervention Measures in the Different Communities 98. . . . . . . . .Collaboration with Social Welfare 100. . . .. . . . . . . . . . . . . . .References 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CANADA 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Introduction 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .Relevant Legislation 102. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Definitions 104. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .System Structure 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Juvenile Court Proceedings 105. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .Social and Penal Interventions from Juvenile Court 106. . . . . . . .Collaboration with Social Welfare 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Current Debates and Issues 108. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .References 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

ENGLAND 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Introduction 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Relevant Legislation and Legal Decisions 114. . . . . . . . . . . . ..Definitions 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .System Structure 115.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Juvenile Court Proceedings 115. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Social and Penal Interventions from Juvenile Court 116. . . . . . . .
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Sammanfattning

Bakgrund1

huri frågandag råderiosäkerhetdendikteratuppdragVårt är somav
tillmed hänsynsärskiltungdomsbrottsligheten,samhället bör motreagera

för såväl denskadormedföromfattning ochbetydandeharden storaatt
förhållandetdetocksåpräglasOsäkerhetendet allmänna.enskilde avsom

sigvisathittills inteungdomsbrottslighetenåtgärdersamhällets varamotatt
Märmiskor inedgång.tydlighoppatsverkningsfulla, enmanom

samhälls-deungdomsbrottslighetenuppfattar storaettallmänhet som av
kommitdärvidfrågaEnbemästras.inte kunnatproblemen uppsomsom

påsker sättlagöverträdarna rättdeingripandensamhällets motär ungaom
för-nuvarandedenställtsfråganBl.a. harinriktning.medoch rätt om

rättsväsendet är rättochsocialtjänstenmellanuppgifterdelningen av
harungdomsbrottsligheten. Detinsatsernagällerdetavvägd, när mot

står iinsatserdessaintresseviktigt allmäntdet attockså är ettsagts att
föränd-Deibrottslighetenåtgärdersamhällets stort.medsamklang mot

kriminalpolitiskamed dettaktskett ipåföljdssystemet,iringar som
demån berörtvidarei någonhittills inteharutvecklingsarbetet, unga

inomvårdöverlämnande tillpåföljdensärskildalagöverträdama. Den
refonnarbetet.utanförhållitssålundahar§ BrBkap. 131socialtjänsten

delsområden,tvåpåinriktatsdirektivenmedenlighethar iarbeteVårt
hand-ochbrottingripandenfördels motreaktionssystemet, systemet

lagöverträ-Medlagöverträdare.begåsbrottläggning ungaav ungasomav
dessaår. För18-20ochåråldrarna 15-17iungdomarförstås härdare

i åldrarnalagöverträdareregler. Ungadelvis olikagällerbåda grupper
böruppdrag. Detutanför vårtfallerstraffmyndigaickeår deunder 15

i dessabambrottslighetbetydandemycketfinnsdetanmärkasdock att en
tidigtpåförgäller insatserdet ettsärskilt attdet, närochåldrar att

åldersgränser.någraföreliggerinteungdomsbrott,ingripastadium mot
reaktionssystemetförgrundenideologiskavi denbeskriveravsnitt 2-5I

gälltpåföljdsformer,olikatidmodernutvecklingen i ungaoch somav
be-bakgrundsfaktakriminologiskaockså vissaVilagöverträdare. ger

struktur. Avochutvecklingomfattning,ungdomsbrottslighetensträffande
verksam-brottsförebyggandedenframställningenintressesärskilt är av

tillmätasmåstelagöverträdarna storgäller dedetjust närheten, ungasom
beskrivningallmänbakgrundsmaterialetinnefattarSlutligenbetydelse. en

socialadenrättsvårdenssåväl påbrottåtgärdersamhällets sommotav
sida.sektorns



22 SOU 1993:35

2 Vår kriminalpolitiska uppfattning

Till grund för våra förslag ligger den kriminalpolitiska uppfattning visom
redovisar i avsnitt Vi framhåller där förändringar i straffsystemet,att
enligt vad den kriminologiska forskningen visat, egentligen tycks ha en
begränsad betydelse för den allmänna brottsnivån i samhället. Brotts-
utvecklingen alltså rad andra faktorerstyrs verkar medav en störresom
eller mindre styrka, oberoende straffsystemet och rättsvårdens insatserav

brott. Det härär frågamot faktorert.ex. hänförs till förändringarom som
i samhällsstrukturen och samhällsförhâllandena i allmänhet, människors
förhållande till varandra och till myndigheterna, den sociala kontrollen och
den socio-ekonomiska situationen. Det står emellertid klart ocksåatt
kriminaliseringsnivån, dvs. den utsträckning i vilken samhället detanser
nödvändigt medborgarnasatt handlandestyra med straffbestämmelser, har
betydelse i sammanhanget.

Även vi den brottsförebyggandeom att verksamhetenmenar i vid
bemärkelse spelar den viktigaste rollen i samhällets ansträngningar att
bekämpa ungdomsbrottsligheten, så straffsystemetär och rättsväsendets

handhasätt detta ocksåatt betydelsefulla inslag i denna kamp. Det givetär
påföljdernas utformningatt allmänt har betydelse för brottslighetenssett

omfattning och utveckling. Detsamma gäller det på vilketsätt samhället
brott och i vilka formermot dettareagerar sker.

När det gäller påföljdema och påföljdernas verkningar understryker vi
det råderatt betydande enighet knappastnumera någon påföljden attom

har positiva effekter för den för den.utsätts Det finns många under-som
sökningar visar ingripande påföljdattsom ochär detta gällermer en -inte minst ingripanden med tvångsvård desto mindre sarmolikt detär att-den föremålär för ingripandet slutarsom med begå brott och i övrigtatt

till samhället. Av detta fåranpassas dock inte dra den slutsatsenman att
insatser med hjälp och stöd dem, undergår verkställighetsom av
påföljder, inte skulle motiverade. Tvärtom detär viktvara stor attav
sådana insatser erbjuds de lagöverträdarna inom för verkstäl-unga ramen
ligheten för komma tillatt med derasrätta problem i det individuella
fallet.

Under den debatt under årtionden förts angående på-som senare
följdssystemet har kritik riktats den behandlingstankemot varitsom
ledande för uppbyggnadsystemets i BrB. Vad kritiken särskilt gällt är att
det förmenta behovet vård och behandling motiveraav gämings-attanses

döms till straff för brottmannen han övertygats Genomsom attom.
legitimera det straffrättsliga ingripandet med vårdbehov uttryckett ger man
för uppfattningen straffet egentligenatt till för denär dömdes bästa.eget
Driven till sin innebär behandlingstankenspets det skall ankomma påatt

allteftersomexperter behandlingenatt fortgår och beroende på hur den-
lyckas besluta innehållet i påföljd hurom längeavgöra och isamten-
vilka former den skall verkställas. Parallellen med behandling inom
sjukvården tydlig.är Den dömde skall fárdigbehandlad, hannäranses
botats. Detta enligt kritikerna falsk verklighetsbild,ger där sambandeten
mellan brottet och påföljden döljs och gärningsmannen kan komma att
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också ledaBehandlingstankengärningar.för sinaberövas ansesansvaret
gällerdetminstInte näriinkonsekvensochorättvisatill systemet.

behand-harbrottgrundlagöverträdareingripanden avmot unga
genomslagskraft.starkfåttlingstanken

ochbehandlingstankenkritiken att ettbakomställerVi mot menaross
efterbyggaslagövertrådare böravseendepåföljdssystem uppunga

trovärdig-rättssäkerhet ochanspråk pådetillgodoserprinciper, ungassom
påföljd ochochbrottmellansambandetredovisaGenom öppethet. att

låtamöjligtdetbörbegår brott, attför denkonsekvenserna varasom
ungdomsbrottslighcten.bekämpandetirollviktigspela avsystemet en

förbehållna desärskiltinteviktiga ärviprinciper ungaDe varaanser
härVi pekaripåföljdssystemetbörlagöverträdarna stort.styrautan

tvånggrund. Dethumanitärvilarpåföljdssystemet somvikten enattav
det gällerSpecielltformer. närkontrolleradeiskestraff måsteföljer ettav

snabbtförfarandet skerstraffrättsligadetbetydelsedetde år attavunga
börmöjligt. Manstraff så kortoch görsmellan brotttidenoch somatt

vad äringripande änintepåföljderna görsefter somockså sträva att mer
ipåföljder börFrihetsberövandeogillandet.markeraförnödvändigt att

beträffande desärskiltundvaras,utsträckning yngstamöjligastörsta
medföraochnedbrytandeverkakaninlåsningför vilkalagöverträdarna

skador.stora
kravbl.a.ställerDennaföruzsebarheten.principviktigEn avserannan

grundutståkommervad hanskallförhand attdömdeden vetaatt
till sittochtidenbestämd isålundapåföljd börEnbrottet. varaav

klarspråkibeskrivsverklighetenanspråkvidareharinnehåll. Man att
stå klartsålundadöljs. Det börfakta ettattochdensådan är attutansom
Principenstraff.och denna årreaktion ett omföljsbrott attenav

brottetsskallstyrkapåföljds motinnebärproportionalitet svaraatt en
tillrelaterasstraffvärdesålundatillmätsVarje brottsvårhet. ett som

svårhet.eftergraderaskanpåföljdernaförutsätter ävenDettapåföljden. att
rättvist.uppfattasreaktionssystemetbetydelse somDet är attstorav

måsteVidarestraff.likvärdigamedföraprincipbör ibrott manLikvärdiga
efter vadpåföljd bör bestämmasEninför lagen.likhetuppehålla kravet

personligaellersituationsocialahansefteroch intetilltalade gjortden
uppfattasskallstraffsystemförförutsättningEn somförhållanden. ettatt

skalldömdelinje. Denkonsekventföljertillämpningentrovärdigt är att en
förbud.ochföreskriftergivnaöverträderblir, hanföljdernavilka omveta

detsååtgärdertillockså leda attskallöverträdelser attSådana man ser
sanktionsreglerna.bakomallvarligger

påföljdssys-uppfattningvårenligtförespråkar bör styraprinciper viDe
utsträckningvissmedför ilagövertrådare. De upp-enmottemet unga

dennaintedäremotAvsikten är attreaktionerna. upp-stramning av
lagöverträdarna.attityd dehårdaremedföraskallstramning mot ungaen

meningsfulltinnehåll ärfårpåföljdernaförutsättasmåste ett somDet att
på desiktedeinomskerverkställigheten tar ungasoch somramar,att

verkställig-sak,påföljdBestämmandet årfall.individuellabehov i enav
heten annan.en
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3 Utredningsförfarandet och samarbetsfrågor 7

Av grundläggande betydelse för reaktionssystemet lagöverträ-att mot unga
dare skall kunna vinna förtroende det uppfattasär effektivt. Dettaatt som
förutsätter alla de iatt arbetet ungdomsbrottsom engageras ärmot
inriktade ändamålsenliga handläggnings- och samarbetsformer. Det
förutsätter också tiden mellan brott och reaktionatt blir så kort som
möjligt.

Den utredning läggs till grund för reaktion brottsom mot etten
innefattar dels själva brottsutredningen, dels personutredningen. Frågan är

speciellt det gällernär de lagöverträdama,om man, kan begränsaunga
utredningsarbetet för därigenom åstadkomma snabbare förfarande.att ett
Vår uppfattning denär inte skall under längre tidatt vadän ärunge som
oundgängligen nödvändigt leva i ovisshet vad skall hända honomom, som

grund brott. Med snabb handläggningett betonas ocksåav en sam-
bandet mellan brott och straff på klarare En snabbsätt. handläggningett
får dock inte innebära viktiga rättssäkerhetskrav spel.att sätts ur

Vi understryker vikten samarbetet mellan de handläggandeattav
myndigheterna främst polis, åklagare och socialtjänst- förbättras. Ett led-
i åstadkomma dettaatt är inom myndigheterna införatt specialise-man en
ring på så sätt, antalet skall handläggaatt ungdomsärendenpersoner som
begränsas och dessa särskilt inriktas på ochatt utbildas för denna verksam-
het. Därmed kan åstadkomma kontaktertätare mellan handläggarna,man
bättre personkännedom, kontinuitet i arbetet och bättre möjligheter till
utbildning och praktik.

Vårt förslag innebär det vid alla polismyndigheter skall finnasatt
särskilt avdelade polismän ansvariga ochär särskilt lämpade försom
arbetet med lagöverträdare. Dessa polismän skall tillgängligaunga vara
dygnet eftersom brottsutredningrunt skall kunna inledas omedelbart,en

vid vilken tidpunkt brottetoavsett begås. På motsvarande föreslårsätt vi
det vid varje åklagarmyndighetatt bör finnas särskilda åklagare som

handlägger målen lagöverträdare. Dessa ungdomsåklagaremot börunga
ha hög kompetens. Specialiseringen bör emellertid inte begränsas till
rättsväsendet. Vi föreslår särskilda ungdomshandläggare inomatt
socialtjänsten skall avdelas för arbetet med de lagöverträdama ochunga

möjligt också ingå i central ungdomsgrupp.om Dessa ungdomshand-en
läggare bör beredda snabbt kunna rycka såvara att ärendeut snart ett
aktualiseras.

På del håll i landet har redan eller mindreen genomförtman mer en
specialiseringsådan vi föreslår. Vi emellertid specialisering-som attmenar

denbör allmänna ordningen i hela landet.en vara
måste förutsättaMan de, på dettaatt sätt i arbetetsom engageras mot

ungdomsbrottsligheten, samarbetar. Vi det viktigtärattmenar att
samarbetsorgan inrättas i de enskilda kommunerna denna verksamhetmen

låsas fastbör inte i vissa former och till vissa från början inkopplade
myndigheter och organisationer. Vi avstår därför från föreslåatt en
författningsreglering härom.
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i samarbetet sekretes-ibland upplevs problemfråga ärEn ettsomsom
i denna, särskilt det gällerställts lättnaderDe krav närsomsen.

svåraomfattande ochsocialtjänsten, leder insamarbete medpolisens
tidsbrist behandlamöjligt för grundfrågor. har inte varitDet attavoss

frågor.dessa
sekretesslagenfog föremellertid det finnsVi översynatt avenanser

enskildamyndigheterna och deinformationför klargöra vilkenatt
samarbetetför stärkabör kunna lämnabefattningshavama att motut

ungdomsbrottsligheten.
alla målförundersökningsledare iböråklagarenVi att omvaraanser
under 18 år.den misstänktefängelse och där ärför vilket stadgatbrott är

mål. Däremot detundvaras i dessasålunda inte ärFörundersökning kan
förundersökningsprotokollet. Viivissa förenklingarangeläget görsatt

vilket fängelse kanpåfråga brottockså det,föreslår ärnär ettatt om
rörande ungdomarförundersökningartidsfrist förbestämdfölja, sätts en

brottsmisstankedelgettsfrån denveckor det18 år. Inomunder atttre unge
ha fattat beslut ioch åklagarenslutfördförundersökningenskall vara

förlängas.undantagsfall får tideniåtalsfrågan. Bara
stadiumtidigtsocialtjänstentill intressetMed hänsyn ettattav

skallföreslår vi polisenunderåriga,fall gällerin påkopplas genastattsom
skäligenfyllt 18 årintenågonsocialnämnden,underrätta när som

ocksåföreslårfölja. Vifängelse kanpå vilketmisstänkts för brott attett
vid förhör medregel skallsocialnämnden närvaraföreträdare för ensom

familjehemsföräldrarvårdnadshavare ävenunderårig och dennessådan att
ellerför utredningenmedförintedettakallasskall närvara,att menom

däremot.särskilda skäl talarannars
åklagaren iförslaginnebär vårtpersonutredningenBeträffande att

frånyttrandeåtalsfrågan skall inhämtaihan beslutarprincip alltid innan
Åklagaren förunder-undermöjlighetskall också hasocialnämnden. att

Förundersökningenfrivårdsmyndigheten.frånyttrandesökningen inhämta
förutsättning förparallellt. Endärmed drivaspersonutredningen kanoch

åklagareninhämtasskall kunnafrivârdsmyndighetenyttrande från avatt
ellerbrottethan erkäntårunder 18den attärär attsamtatt unge

eller åklagarenbrottsmisstanke. Närför rättenskäl föreliggersannolika
frivårdsmyndigheten skallellerfrån socialnämndenyttrandeinhämtar

förslagVårtskall lämnas.yttrandetvilken tidinom attomanges,
förundersökningen ärredan underskall inhämtaspersonutredningen

handläggningstiden.förkortaönskvärdhetennaturligtvis betingat attav
anhängiggörs vidmåletskall klarall utredning närAvsikten är att vara

s.k. §7-kvalificerad utredninginhämtaBeslutdomstol. att merom -
meddelasdock endastundersökning- kanrättspsykiatriskochutredning av

rätten.

Reaktionerna4

ligga tillskallvifrån de principer,utgårVärt förslag angettatt ovan,som
skalldettalagövenrädarereaktionssystemetgrund för attsamtmot unga

emellertidpäföljdernai Detför ärgällertill de regler, stort.somanpassas
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givet det med hänsyn till de lagöverträdamasatt behov och speciellaunga
förhållanden krävs särskildaäven bestämmelser avviker från vadsom som
gäller vuxna.

Överlämnande4.1 till vård inom socialtjänsten

första frågaDen vi ställer hur denär nuvarande påföljden överläm-oss
nande till vård inom socialtjänsten 8 bör förhålla sig till reaktionssyste-

Denna påföljd innebär domstolen överlåter till socialnämndenmet. att att
besluta vilka åtgärder skall vidtas den dömts förensam motsom unge som

brottet. åtgärderDessa kan grundas på frivillighet och bestå i dent.ex. att
fâr stöd och hjälp. Det kan också fråga tvångsåtgärder enligtunge vara om

LVU, varigenom den kan kontaktman, bli placerad i familje-unge en
hem, underkastas viss behandling eller den åtgärden- ställasytterstasom-
under särskilt tillsyn placering på ungdomshem s.k.noggrann genom

hem.§ 12- Vilka åtgärder, kommer in, intesättas bestämt frånärattsom
början blir beroende den förhållanden. När det gällerutan av unges att
bestämma åtgärdemas innehåll och omfattning spelar i princip det brott

den begått ingen roll. Det den vårdbehovärsom unge styrunges som
åtgärderna.

Det står klart överlämnande till vård inom socialtjänsten inteatt är
förenlig med de principer vi reaktionssystem skall byggaatt ettsom anser

Överlämnandetpå. till vård intar också särställning i BrB:s påföljdssy-en
och har hittills lämnats utanför det kriminalpolitiska reformarbetet istem

vad gäller påföljdema. Enligt vår uppfattning skall bestämmandet av
påföljder för brott, såväl till innehåll omfattning, uppgift försom vara en
rättsväsendet medan det ankommer på socialtjänsten för hjälpatt attsvara
och stödåtgärder social service tillkommer dem behöver det. Vårasom
överväganden leder till förslaget Överlämnande till vård inom socialtjän-att

páföljdssystemet.utmönstras förutsättningEn därför det finnssten ärur att
andra straffrättsliga påföljdsformer, bättre tillgodoser behovetsom av
ingripanden på grund brott. Vi det finns sådana.attav menar

vårt förslagAv följer inte indikationen brottslig verksamhet i 3 §att
LVU utgår. Däremot måste innebörden denna klargöras. ingripandenav
med stöd 3 § LVU skall sålunda kunna ske den visarav ettom unge
pågående, allvarligt kriminellt beteende. Men socialnämnden får inte, när
den delgiven misstankeär och lagförs för brott, ingripa denunge mot unge

grund just detta brott och begära hos länsrätten omhändertagandeattav
sker enligt LVU. såI fall skulle det bli fråga dubbelbestraffning.om
Andra indikationer för sådant omhändertagande kan emellertid vara

Äventillämpliga. allmänt asocial och kriminell livsföring inomen ryms
indikationen socialt nedbrytande beteende.

påföljderDe vi bör innefatta böter, Villkorlig dom,äratt systemetanser
skyddstillsyn och fängelse. Härtill kommer påföljd speciellten ny som

till de lagöverträdama. Vi benämner den särskild tillsyn.anpassats unga
Vårt förslag innebär fängelse på viss tid vid val påföljd skallatt av anses
jämställt med sådan tillsyn och den sistnämnda påföljden skallatt anses
svårare villkorlig dom ochän skyddstillsyn.
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åtalsunderlåtelseRapporteftergift och4.2

dtalsurzderldtelsevi också rapporteftergift ochreaktionssystemet räknarTill
förutsättningarna förnågra ändringar de generellaVi föreslår inte10. av

framhåller vikten de intedessa instituttillämpningen attavmenav
framhålls. Vadallvaret i reaktionenslentrianmässigt ochtillämpas att

sådan intebör huvudregelnåtalsunderlåtelsesärskilt gäller attvara
för sigviljavid återfall. Denmeddelas göra rätt gentemotattunges
ursäkt, delta isammanträffa med denne och bemålsäganden, att om en

omständigheterutföra visst arbete för málsägandenmedling eller är som
frågan åtalsunderlåtelse.sin prövningbeakta vidåklagaren bör av om

villkoradeinförainte det finns anledningviDäremot attattanser
denallvaret viunderstrykaåtalsunderlåtelser. För attatt anser unge som

personligtåtalsunderlåtelse vidbeslutetskall delgesregel ett samman-om
Även ellervårdnadshavareåklagaren. denträffande med annan somunges

börfamiljehemsföräldrarfostran den t.ex.i praktiken utövar ungeav
framför alltför socialtjänsten,företrädareliksom, möjligt,närvara omom

Vifrån socialtjänstens sida.någon åtgärdåklagaren förutsätter attanser
efterveckadelges denåtalsunderlåtelse skallbeslutet senastunge enom

fattats.det beslutetatt
för sig ochtill efter brott 11,vilja ställa göra rätträttaDen attunges

kanframhållas. En polismanbörgrund brottavhjälpa skador av
in detta vidkansådana åtgärder och hanvidta vägaanmoda den attunge

åtalsunderlâtelse. Viåklagaren vidrapporteftergift liksomprövningsin av
tillvilja ställaframmana desyftar tillde projekt attattatt ungassomanser

sig inom lagensförutsättning de hållerstödjas, underbörrätta att ram.
Även skyddstill-dom ellerföreskrifter vid Villkorligmeddeladomstol kan

arbete.skadelidande med visstskall biträda dendenatt ungesyn
beaktaskälig omfattningstraffmätning iockså vid sinDomstolen kan att

eller begränsaavhjälpaförmåga sökt förebygga,tilltalade efterden
tillmöjligheterviktigt dessabrottet. Detverkningar ärskadliga tasattav

för sig sittbör ha klartlagöverträdarentill denmed hänsyn att ungevara
handlande.blir hansvilka konsekvensernaoch avansvar

Böter4. 3

dock vårbdtesstrajfet 2. Detfråga I ärändringar iföreslår ingaVi om
beträffandei utsträckningtillämpas ävenuppfattning böter bör storatt

relateras till dendagsbotens beloppGenomlagöverträdare. att ungesunga
någonbötesstraff innebärainteförhållanden, behöverekonomiska ett

viktigtkännbart. Detändå ärdet kanbelastningorimlig att manvaramen
Åklagarutred-avstånd frånViockså betalas.för böternaverkar taratt

förordningsföreläggandemeddelapolisen skall kunnaförslagningens att
snatterier.förmögenhetsbrott, framför alltmindre
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4.4 Villkorlig dom

Villkorlig dom 13 bör enligt vårt förslag bred tillämpning beträffande
lagöverträdare. Villkorlig dom, regelmässigt kombineras medunga som

böter, reell reaktionär sedd i belysning det rättsliga förfarandeen av som
föregår den. Vi föreslår viss utvidgning den villkorliga domensen av

Äventillämpningsområde, det gällernär de brottets straffvärdeunga. om
eller eller den tidigare brottslighet talar för frihetsberövandeart unges en
påföljd bör sålunda villkorlig dom kunna meddelas under förutsättning
antingen den blir föremål för vård eller någon åtgärdatt enligtunge annan
SoL eller LVU eller någon tillräckligt ingripande åtgärd kommeratt annan
till stånd t.ex. den undergått behandling för missbrukatt eller förunge
psykiska problem. Villkorlig dom bör deäven, nämnda omständig-om
heterna föreligger, kunna meddelas i fall då det inte saknas särskild
anledning befara den kommer fortsätta begå brott.att att attunge att
Villkorlig dom skall liksom kunna förenas föreskriftmed ställanu attom
till ellerrätta biträda den skadelidande med visst arbete. Vidare skallatt
föreskrift kunna meddelas samhällstjänst se nedan. Enligt vårt förslagom
får särskilda skäl föreligger,rätten, bestämma prövotiden till årom ett
mot nuvarande två.

4.5 Skyddstillsyn

föreslårVi inga ändringar beträffande förutsättningarna för skyddstillsyn
14. Det uppgift förär Straffsystemkommittén övervägaen att om
påföljden skall kunna bringas i bättre överensstämmelse med de principer

gäller för straffmätning och påföljdsval i övrigt. Vårt förslag ärsom att
prövotiden för skyddstillsyn skall kunna bestämmas till två ár beträffande
de lagöverträdarna särskilda skäl föreligger mot nuvarande tre.unga om
Skälet därtill liksomär, det gällernär prövotiden vid villkorlig dom, att
de har tidsbegrepp ochän lång tidsperiodett kanannatunga attvuxna en
framstå pressande, särskilt påföljden förenadär med särskildasom om
krav. Däremot vi det inte finns tillräckliga skäl sänkaattanser att
övervakningstiden, år.är ettsom nu

Till övervakare bör förordnas antingen tjänsteman hos frivárdsmyndig-
heten eller lekman eller i komplicerade fall både frivårdstjän-mera en- -

för främst kontrollfunktionen,steman, och lekman,som svarar som
biträder denne och fungerar kontakt- och stödperson. föreslårVimer som

regel till försäger övervakare den under 21 år skallatt ären som som
förordnas med särskild erfarenhet beträffande vård fostranochen person

ungdom. Liksom hittills skall föreskrifter kunna meddelas vidav
skyddstillsyn. De gäller bl.a. vistelseort eller bostad, arbetsanställning,

förvärvsverksamhet eller utbildning och olika former vård ellerannan av
behandling. Vi föreslår ytterligare föreskrift i vissa fall skallrättenattsom

förbjudakunna den uppehålla sig särskilt angivna för honomattunge
skadliga platser.
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börEnligt vår uppfattning övervakningen de vid skyddstillsynav unga
Särskilt första skedetgenerellt ingripande. under det över-sett vara av

åtgärderna innebära ganska intensiv kontroll. Vi harvakningstiden bör en
kontaktfrekvenslåta föreskriva vilken börrätten närmareövervägt att som

fallet. Eftersom på Straffsystem-i det enskilda det ankommerförekomma
intensivövervakning vi dock avståttkommittén utreda frågan haratt om

förslag Vi framhåller emellertid viktenfrån lämna i denna del. tätaatt av
föreskrifternamellan övervakaren och denkontakter samt attunge

efterlevs.
frihetsberövande påföljdernas position inomstärka de ickeFör att

vi såväl Villkorlig dom skyddstillsynreaktionssystemet föreslår att som
föreskrift samhällstjänst Med sådanförenas med 15.skall kunna om

fritid15-20 år under sinskyldighet för ungdomar i åldernvi attavser
timmar, lägst 40 ochoavlönat arbete under bestämt antalfullgöra visst ett

samhällstjänst kanFöreskriften alltså den200.högst motsvarar som
skyddstillsyn. Sarnhällstjänstenlagöverträdare i samband medåläggas äldre

frivårdsmyndigheten. skall kunnaoch handhas Denskall administreras av
ha blivit särskild tillsynfråga fall, då påföljden skullei ikomma annars

påföljder ihur lång tid dessafängelse. l domen skalleller somanges av
så fall skulle ha utdömts.

tillsynSärskild och fängelse4.6

vårtsocialtjänsten enligtpåföljden överlämnande till vård inomGenom att
domVillkorlig ochreaktionssystemet, kommerförslag skall utmönstras ur

sådant överläm-i stället förtill betydande del tillämpasskyddstillsyn att
kan undvaraemellertid finnas fall, där intenande. Det kommer att man en

fängelse inte lämpar sigVår uppfattningfrihetsberövande påföljd. är att
i andra för demde bör omhändertaslagöverträdarnaför de attutanunga

reaktiondärför införandetanpassade former. Vi föreslårsärskilt av en ny
verkställas i särskildasärskild tillsyn 16. skallvi benämner Densom

institutions-skall administreras Statensungdomshem § 12-hem avsom
detför döma till särskild tillsynförutsättningstyrelse. En är attatt

år, synnerliga skäl eller hansåvida 15-17 ärföreligger, den är omunge
påföljd. Frågan sådanaför frihetsberövandeår särskilda skäl,18-20 omen

utgångspunkt i brottslighetensskall bedömas medskäl för handenär
begåttden tidigareeller den omständighetenstraffvärde eller attart unge

tvåmånader ochskall viss tid mellanSärskild tillsynbrott. utmätas sex
för fängelse. Degäller reglerVid straffmätningenår. samma som

skall sålundaoch §§ BrBnedsättningsreglerna i 29 kap. 5 7särskilda
frihetsberövandets längd.bestämmandetillämpas vid av

utsträckning träda i ställetkommer iSärskild tillsyn över attstorunga
för fängelse 17.

fängelse. I dessaår presumtioneni åldern 15-17ungdomar ärFör mot
brottslig-med hänsyn tillendast kunna användas detfall skall fängelse om

tillräckligtuppenbart särskild tillsyn intestraffvärde ärhetens är att en
till de allradet begränsaspåföljd, vilket i praktiken innebäringripande att

Ärtvå år. dettadär frihetsberövandet liggerbrotten, överallvarligaste
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Ärkortare längre månader skallän särskild tillsyn utdömas. denmen sex
tid skall ådömas under månader kan någon frihetsberövandesom sex
påföljd inte komma i fråga för denna åldersgrupp. Det finns alltså inte
möjlighet här döma till fängelse på grund brottets eller tidigareatt artav
brottslighet.

För ungdomar i åldern 18-20 år skall hänsyn till brottets straffvärde
eller eller den tidigare brottslighet kunna särskilda skälart utgöraunges
för döma till fängelse. Rätten skall emellertid kunna döma till särskildatt
tillsyn, tiden för frihetsberövandet i det konkreta fallet skall bestämmasom
till minst månader eller högst två år och denna påföljd framstårsex som
lämpligare fängelse.än För denna åldersgrupp finns inte hinder mot att
döma till fängelse, det påkallat med hänsyn till brottetsär art.om

4.7 Andra sanktionsformer

Vi har till reaktionssystemetövervägt lägga ytterligare påföljder elleratt
sanktionsformer 18. Vad då förstai hand kommer i blickpunkten ärsom
sådana ytterligare ökar möjligheten undvika frihetsberövandeattsom
påföljder. frågaEn diskuterats under tid införa medlingär attsom senare
mellan gärningsman och brottsoffer påföljdsform. Vi ställersom en oss
positiva till sådan ordning frammanar den vilja att taen som unges ansvar
för sin gärning och medverka till lämplig lösning konflikten. Deten av
förekommer redan olika håll i landet initiativ förlikningtillatt tasnu
och brottsofferkonfrontationi brottmål. Dessa projekt bör understödjas och

Vi dock inte de bör bindas lagregleringuppmuntras. attanser upp genom
formaliserar förfarandet. Därmed skulle mycket den in-som av egna

itiativkraften i projekten kunna förlorad. ökaFör stödet med-att
lingsverksamheten föreslår vi RPS vidtar särskilda åtgärder föratt att
stimulera polisen på det lokala planet medlingsprojekt. Dåatt starta
medling skett initiativ polis, socialtjänst eller bör åklagarenav annan
underrättas detta, så han kan beakta medlingen vid sin prövningattom av

Ävenåtalsunderlåtelse. domstol bör i fall, då åtal väcks, få kännedom om
medlingen eftersom detta kan komma påverka påföljdsbestämningen ochatt
straffmätningen.

En sanktionsform förts fram i den kriminalpolitiska debattenannan som
intensivövervakning. Därvid harär pekat teknikens framstegman som

innebärbl.a. det möjligt elektroniskär anordna kontroll ivägatt att
frihet. Eftersom det ankommer Straffsysternkommittén övervägaatt
frågan införande sådan intensivövervakning, har vi inte haftom av
anledning in på denna. Vårnärmare inställning dock denäratt att
intensivövervakning med elektroniska hjälpmedel inte lämpar sig för
ungdomar i åldern 15-17 år. Ytterligare sanktionsform, innebären som
speciell kontroll dömda lagöverträdare, fritidsfängelse. Sådantär kanav
anordnas antingen såsom veckoslutsfangelse eller nattfångelse. Fördelen
därmed skulle den dömde under verkställighetstiden kan fortsättaattvara

fungera i sitt arbete på sker med dem, erhållersättatt samma som nu som
frigång under verkställighet fängelse. Frågan fritidsfängelse harav om
tidigare Frivårdskommittén,övervägts efter ingående prövningav som
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kom fram till nackdelarna med detta så borde avståatt stora attvar man
från införa fritidsfängelse särskild påföljdsform eller formatt som som en
för verkställighet fängelsestraff. minst deInte resursmässiga och iav

praktiskaövrigt och kostnadskrävande hindren här mycket Viväger tungt.
har under våra överväganden inte funnit skäl frångå den uppfattningatt

Frivårdskommittén redovisat.som

5 Beslutanderätten beträffande reaktionerna och
förfarandet vid domstol 19

fråga betydelseEn för samhällets ingripandenär stor motsom av
ungdomsbrottsligheten bestämma myndighetervilka det skallär äratt som

för reaktionerna och i vilka former detta skall ske. våraEnligtsvara
i fortsättningen fördirektiv skall det fråga rättsväsendetäven attvara en

utreda brott, åtal skall väckas, föra talan och döma i brottmålpröva om
det sig lagöverträdare elleroch detta Närröroavsett om om unga vuxna.

det gäller formerna för döma i ungdomsmål har vi inrättaövervägtatt att
ungdomsdomstolar.särskilda inrätta specialdomstolar ligger emellertidAtt

och det måste för såinte i tiden krävas mycket starka skäl skall ske.att
vår uppfattning anföras förEnligt de kan till stödär argument som

särskilda införainrättande ungdomsdomstolar inte så starka börattav man
sådana. stället föreslår vi ungdomsmålen skall handläggas i särskildI att
ordning vid de allmänna domstolarna, där förfarandet kan efteranpassas
de särskilda behov.ungas

förslag innebär alla brottmål i åldern år skallVårt 15-20att mot unga
handläggas ungdomsrotlar vid tingsrättema. Rotelinnehavaren bör vara
ordinarie domare. Endast i mål, där påföljden inte kan bestämmas till

böter, bör ordinarie domare sitta ordförande. Vidare börän änannat annan
sitta bötesmål.nämndemän med i alla ungdomsmâl, alltså i I varjeäven

särskild erfarenhetfall i nämnden bör ha insikt och arbete meden av
Också bör efter specialisering.ungdomar. i hovrätt viss Visträvaman

föreslår ungdomsmål handläggs särskild eller särskildaallaatt en
ungdomsavdelningar dit målen speciallottas nämnd skall delta vidattsamt

Ävenavgörande alla sådana mål vid huvudförhandling. i hovrätt skallav
i varje fall i nämnden ha särskild insikt och erfarenhet arbete meden av
ungdomar.

införaTanken ordning med jourdomstolar inte Detär äratt en ny.
åstadkomma snabba ingripandenintresset och resolutaatt motav unga

ligger bakom uppfattninglagöverträdare denna. Enligt vår detärsom
lagfördockså intresse den inte skall behöva bli ochväntaett att attunge

vilka blir med jourdomstolfå konsekvenserna brott. Omveta ettav man
omedelbart efter det förövat brott skallden han ettatt attmenar unge

inställas inför domstol och sin sig dock raddom,genasten reser en
uppgifter måsteinvändningar förfarandet: brottet måste utredas,mot

förhållanden, målsäganden måsteinhämtas angående den personligaunges
framställa sina anspråk Härtill det frånmöjlighet kommer attattges osv.

rättssäkerhetssynpunkt nödvändigt den får tid förbereda sittär att attunge
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försvar. Visserligen kan det finnssäga hel del mindre brottattman en som
någoninte kräver längre förberedelsetid, det sådanainte brottärmen som

i första hand intresse förär verksamhet med jourdomstol. Vårav en
sålundaslutsats det kan uppnå vissa kriminalpolitiskaär ävenatt om man-

fördelar med sådana särskilda jourdomstolar i ungdomsmål föreligger så-
nackdelar såväl rättssäkerhetssynpunkt processekonomiskastora ur som

och praktiska synpunkter med särskilda jourdomstolarrent att ett system
bör genomföras.inte

fördelarnaDäremot vi med med jourdomstolar välatt ett systemanser
kan uppnås de förslag vi lämnar snabbare förfarande undergenom om
brottsutredningen och kortare handläggningstider vid de allmänna
domstolarna. Vi föreslår sålunda korta tidsfrister för polis åklagareoch
och tidigareläggande personutredningen. Vi föreslår också särskildaav
åtgärder för handläggningen målen vid ungdomsrotel i tingsrätt skallatt av
påskyndas. l alla mål brott med fängelse i straffskalan avseendeom
ungdomar under 18 år bör sålunda tidsfristgälla högst två veckoren om
från åtaldet väcks tills huvudförhandling i tingsrätt ägeratt rum.

Bland våra förslag ocksåhör den vårdnadshavare och fostrareatt unges
på skall i brottmålet. skall,sätt än De dennärett annat nu engageras unge
lagöverträdaren under 18 år, regelmässigt underrättasär åtalet ochom

Ärtidpunkten för huvudförhandlingen. det fråga brott för vilket ärom
föreskrivet fängelse, skall vårdnadshavaren höras i målet, där så lämpligen
kan ske. Såväl utförtden personutredning och den utförtsom som
utredningen till grund för socialnämndens yttrande bör också höras i målet,

det finns behov därav. gäller ocksåDetta andra med särskildom personer
kännedom förhållanden.den Slutligen vi det viktärattom unges anser av

den han inte fyllt 18 år och åtalet omfattar brott för vilketatt ettunge, om
föreskrivet fängelse, närvarande domen avkunnas. Om det inteär är när

sker omedelbart efter huvudförhandlingen vilket bör regel skallvara- -
den kallas till särskilt sammanträde för avkunnande domen.unge av

6 Snabba ingripanden mot unga

förekommerDet inte så sällan, ungdom för försgrips brott och tillnär en
polisen för förhör, polisen inte har möjlighet kvarhålla denatt att unge

kort tid den släpps efter förhöret omgåendeän och görannat samt att unge
sig skyldig till brott. Det har i den allmänna debatten framhållitsnya som

otillfredsställandemycket det inte finns effektivtmöjlighet pä sättatt att ett
hindra sådan situation uppkommer. Möjligheten omhänderta denatt atten

för det brottetaktuella med stöd 6 § kommer dessutom inteLVUunge av
kunna tillämpas den delgivits förmisstanke brottet. Våraatt om unge

överväganden det gäller snabba ingripanden vid brott 20när ungaav
leder till vi inte föreslår införandet något förinstitut gripandeatt nyttav

kvarhållande.och I stället vi bör utnyttja och byggaatt utanser man
häktningsförfarandet. föreslårVi den i åldern 15-17 år skalläratt som

häktas det föreligger särskildakunna skäl för häktning på grund riskom av
för fortsatt brottslig verksamhet. häktning skall få ske vid flyktfaraFör att
eller kollusionsfara krävs alltjämt förutsättningsynnerliga skäl. En är
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föreskrivet fängelseför vilketfråga brott ärdetockså liksom äratt omnu
övervakningbetryggandeuppenbartdetdäröver ärelleri år attsamt attett

enligtomhändertasdent.ex.ordnas sättinte kan attannat ungegenom
nedbrytandesocialteller någotmissbrukgrundpåLVU annatav

skäl för häktningsärskildaföreliggerdetbedömandeVidbeteende. av om
omfattning ochbrottslighetensbeaktaskallrecidivrisk rättengrund av
hänförs till denomständighetersärskildaocháterfallsfrekvenssvårhet, som

drogmissbruk.förhållanden,personliga t.ex.unges
inomdenplaceraundvikauppfattning börvårEnligt att ungeman

skadliga följderdetillmed hänsynhäktesavdelningar ettkriminalvårdens
åldern 15-17någon idärförföreslårfå. Vi närkanfrihetsberövande här att

verkställig-underföreligger,synnerliga skälinteskall han,häktas,år om
skallDetungdomshem.särskiltplacerashäktningsbeslutetheten ettav

iungdomarsådanaplacerafrågaundantagsfall bliialltså bara attom
påplacera denhinder ettfall dethäkte. I de möter attallmänt mot unge

kollusionsfaraföreliggerdetexempelvisungdomshem,särskilt attgenom
sådenförvaramöjlighetsaknas attungdomshemmetdet attoch unge
dockfår denpersonal,med andrakontakt änikommerhan inte unge

förutsätterförslagvårtAnmärkas bör atthäkte.allmäntpå attplaceras
särskildainrättakommerungdomshemmensärskilda attpå deman

medkontaktikommaplacerashäktade kande attdär utanavdelningar
konventionFN1966 årsEnligttillsyn.särskildtilldömts omharunga som

åtaladenämligenskallrättigheterpolitiskaoch personermedborgerliga
dömdafrånåtskildahållas personer.
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Författningsförslag

tillFörslag1

brottsbalkeniändringLag om

brottsbalkeni frågaföreskrivsHärigenom om
gälla,upphöraskall§kap. 1dels 31 attatt

§§, 3096 och28 kap.6 §§,ochkap. 327§§,3 och 5kap.dels latt
§§, 35och ll10,34 kap.kap. 5§§, 33och 75kap.

lydelse,följandeskall ha108 och238 kap.8 §kap. samt a,
kap.kapitel, 32 tresamtinförasskall nyabalkendet i nyttettdels attatt

lydelse.följande10 §kap.och 35§§och 12kap. 4paragrafer, 34 ava

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.1
3 §

iförståsbrottförpåföljdMedförstås iför brottpåföljdMed
ochböterstraffenbalkdennaochböterstraffenbalkdenna

dom,Villkorligfängelsedom, samtVillkorligfängelse samt
ochtillsynsärskildskyddstillsyn,tillöverlämnandeochskyddstillsyn

Vård.särskildtillöverlämnandevård.särskild

5§

straff böter.änsvårareFängelse ettär att somanse
fängelsemellanförhållandetOmfängelsemellanförhållandetOm

Villkorligtillsynsärskildoch samtskydds-ochdomVillkorligsamt
föreskrivsskyddstillsynochdomkap. li 30föreskrivstillsyn

1kap.i 30
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27 kap.

Den erhåller villkorlig dom Den dömssom till Villkorlig domsom
skall underkastad prövotid skallvara underkastaden prövotidvara en

två år. två år.av av
Om den dömde underär tjugoett

år får rätten, särskilda skälom
talar därför, föreskriva prövo-att
tiden skall år.ettvara

Prövotiden räknas från den dag Prövotiden räknas från den dag
rättens avgörande i vad angår rättens avgörande i vad angår
påföljd för brottet nöjdför- påföljd för brottetgenom nöjdför-genom
klaring eller eljest vinner laga kraft klaring eller vinner lagaannars

den dömde.mot kraft den dömde. Om denmot
dömde underär tjugoett âr skall

i domenrätten prövotidensange
längd.

Iakttager den dömde icke vad Iakttar den dömde inte vadsom som
åligger honom till följd den åligger honom till följd denav av
villkorliga domen, må domstol, villkorliga domen, får rätten,om om
åklagare före prövotidens utgång åklagare före prövotidens utgång
anhängiggör talan därom, efter anhängiggör talan därom, efter
omständigheterna omständigheterna

besluta varning skall meddelas den dömde,att
meddela föreskrift enligt 5 § meddela föreskrift enligt 5 §

eller ändra tidigare meddelad eller enligt 1 § andra stycket lagen
föreskrift, 1989:928 samhällstjänst ellerom

ändra tidigare meddelad föreskrift
eller

undanröja den villkorliga domen och bestämma påföljd förannan
brottet.

Åtgärd Åtgärdenligt första stycket l enligt första stycket l
eller 2 må beslutas efter ellerprövo- 2 får inte beslutas efter prö-
tidens utgång. votidens utgång.

Undanröjes den villkorliga Undanröjs den villkorliga do-
domen, skall vid påföljdens be- skall vid påföljdensrätten be-men,
stämmande skälig hänsyn till stämmande skälig hänsyntagas tillta
böter ådömts med stöd 2 § vad den dömdesom undergått till följdav
och 34 kap. 5 denna till böter å-samtav som



371993:35SOU

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§ och 34 kap.med stöd 2dömts av
5

stycketi tredjefallI som avses
kortare tidådömas pâfängelsefår

förföreskrivetvad ärän som
tillsyn ådömassärskildochbrottet

månader,tidkortarepå än sex
månad.dock lägst en

28 kap.
4§

pågår underskyddstillsynfortgår underSkyddstillsyn prö- enen
dag dåâr från dendag dä prövotidår från denvotid tretre avav

verkställas. Ombörjarpåföljdenverkställas.börjarpåföljden
färärunder tjugoettdömdeden är

talarsärskilda skälrätten, om
prövotidenföreskrivadärför, att

tilltaladeOm dentvå år.skall vara
iskallårunder tjugoett rättenär

längd.prövotidensdomen ange

6§

26 kap. 12-föreskrivs iVadkap. 12-föreskrivs i 26Vad somsom
tillämpasskall17 §§tillämpas motsva-skall17 §§ motsva-

harbeträffande denrandehar sättbeträffande denrande sätt somsom
Rättenskyddstillsyn.dömts tillskyddstillsyn. Rättentilldömts

förordna över-dock i domenskallförordnai domen över-skall dock
skäl talarsärskildainteskäl talar vakare,särskildaintevakare, omom
i domenfårVidaredet. rätteni domenfårVidaredet. rätten motmot
26 kap.föreskrifter enligtmeddela26 kap.enligtföreskriftermeddela

styckenaoch andraförsta§styckena 15och andraförsta15 §
stycket.andra5 §27 kap.stycket.andra5 §27 kap. samtsamt

Övervakningsnämnden under tjugoetttilltaladefår ändra Om den är
före-meddelafårföreskrift sist- år ävenrättenupphävaeller aven

för honomförbudskriftfinns skäl till attdetslagnämnda när om
på i domentid vistasunder vissdet.

område.särskiltellerangiven plats
Övervakningsnämnden ändrafår

föreskrifterupphävaeller som
finnsdetmeddelats närrättenav

det.skäl till
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Undanröjs skyddstillsynen, skall Undanröjs skyddstillsynen skall
bestämmarätten påföljd för bestämmarättenannan påföljd förannan

brottet. Därvid skall skälig hänsyn brottet. Därvid skall skälig hänsyn
till vad den dömde har under-tas till vad den dömdetas har under-

gått till följd domen på skydd- gått till följd domenav på skydd-av
stillsyn till böter eller fängel- stillsynsamt till böter eller fängel-samt

âdömts enligt 2 eller 3 § ådömtsse som enligt 2 eller 3 §se som
eller 34 kap. 6 I fall här eller 34 kap. 6 I fallsom härsom

får fängelse ádömas kor- får fängelseavses ádömas på kor-avses
tid vadän föreskrivettare är tid vadän föreskrivetsom tare ärsom

för brottet. Har uppgift för brottet och särskild tillsynsom avses
i 6 § första stycket lämnats i do- ádömasa på kortare tid än sex

skall fängelse ådöms, månader,men dock lägstom månad.en
detta beaktas straffets längdnär Har uppgift i 6 §som avses a
bestäms. första stycket lämnats i domen

skall, fängelse eller särskildom
tillsyn ådöms, detta beaktas när
påföljden bestäms.

Föreligger inte tillräckliga skäl
undanröja skyddstillsynen, fåratt

Finnas tillräckliga skäl före- i ställeträtten besluta åtgärd som
ligga undanröja skyddstillsynen,att i 7 § den tilltaladesamt,avses om
mä irätten stället besluta åtgärd under tjugoettär år, meddela

i 7 Sådan åtgärd må sådansom föreskriftavses i 6 §som avses
beslutas Åtgärdefter prövotidens fjärde meningen.ut- härsom

gång. får inte beslutas efter prö-avses
votidens utgång.

30 kap.

Vid val påföljd fängelseär Vid val påföljdav att fängelseär ochav
svårare påföljd än särskild tillsynanse som en svårareatt anse som

villkorlig dom och skyddstillsyn. påföljder villkorligän dom och
skyddstillsyn.

Bestämmelser användningen överlämnande till särskildom vård finnsav
i 31 kap.
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fästaskallpåföljd rättenvalVidfästaskallpåföljd rättenval avVid av
omständig-vidavseendesärskiltomständig-vidavseendesärskilt

lindrigareförtalarheterlindrigareför entalar somheter ensom
särskildellerfängelsepåföljd änskallDärvidfängelse.påföljd än

beaktaskallDärvid rättentillsyn.omständig-sådanabeaktarätten
omständighetersådanakap. 5 anges29 somiheter angessom

529 kap.i
ochfängelse sär-skäl förSomfårfängelse rätten,förskälSom

utöverfâr rätten,tillsynstraffvärde skildbrottslighetensutöver
ochstraffvärdebrottslighetens art,tilltaladedenbeaktaoch attart,
tidigaretilltaladedenbeaktatill brott.skyldigsig attgjorttidigare

till brott.skyldigsiggjort

år fårunderärDen artonbegått innannågonbrott somFör som
frihetsberövandetilldömasdömafårår rätten enfyllthan arton

finnsdetpåföljd endastfinnsdet syn-endast omfängelsetill om
Påföljdendetta.skäl förnerligaskäl.synnerliga

tillfall bestämmassådantskall iefterbegått ettnågonbrottFör som
med hänsyndetendastfängelseinnanfyllt omhandet arton menatt

strajfvärde ärbrottslighetenstillfårär rättentjugoettfyllthan
intetillsynsärskilduppenbartdet attendastfängelsetilldöma om
på-ingripandetillräckligtstraff- ärgärningenstillmed hänsyn en

följd.särskildafinnsellervärde annars
det.förskäl

intefylltDen arton mensom
frihets-tilldömasfårårtjugoett en

detpåföljd endastberövande om
straff-gärningenstillmed hänyn

särskildafinnsellervärde annars
mellanvalViddetta.förskäl

itillsynsärskildoch ettfängelse
förskälskallfall rättensådant som

detbeakta ärtillsynsärskild om
behoviärdenuppenbart att unge

sådanatillhänsynmedvårdav
§i 3sägsomständigheter som

särskildamed1990:52lagen
vårdbestämmelser unga.avom
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7§

Vid val påföljd skall rätten skäl förav villkorlig dom beaktasom detom
saknas särskild anledning befara den tilltaladeatt kommeratt siggöraatt
skyldig till fortsatt brottslighet.

Är den tilltalade under tjugoett
år får rätten, falläven om som av-

i första stycket inte föreligger,ses
skäl för Villkorlig dom beaktasom

han föremålär för åtgärdatt enligt
socialtjänstlagen 1980:620 eller
lagen 1990.52 med särskilda be-
stämmelser vård ellerom av unga
någon tillräckligt ingripandeannan
åtgärd.

32 kap. Om särskild tillsyn
§1

Rätten får döma den underärsom
tjugoett år till särskild tillsyn för

brott för vilket påföljdenett inte
bedöms kunna vid böter.stanna

2§

Särskild tillsyn ådöms på viss tid,
lägst månader och högst tvåsex
år. Särskild tillsyn får dock i de
fall därom särskiltär föreskrivet
ädömas på kortare tid än sex
månader, dock lägst månad.en

Vid bestämmande tiden förav
särskild tillsyn skall vad gällersom
för strafmätning iakttas.

3§

Rätten får förordna dom påatt en
särskild tillsyn skall gå i verkstäl-
lighet hinder den inteutan attav
vunnit laga kraft.
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4§

Den döms till särskild tillsynsom
skall för verkställigheten intas i ett
sådant ungdomshem isom avses

med särskildaI 2 § lagen 1 990:5 2
bestämmelser vårdom av unga.

särskilt föreskrivet.Härom år

5§

undanrojande särskildOm av
tillsyn och vissa andra åtgär-om

dömde har begåttder, dennär
i kap.brott, föreskrivs 34annat

kap.33
5§

visstill fängelsenågon till fängelse på viss Döms någonDömes
tillsyn ellertid eller förordnar med tid eller till särskildrätten,

med tillämpningtillämpning 34 kap. 1 § förordnar rätten,attav
påföljd skall ytterligare första stycketsådan 34 kap. §1 attavse av

ytterligareoch har den dömde med sådan påföljd skallbrott, avse
misstanke brott, dömde medanledning brott, och har denomav

dom målet, misstanke brott,i anledningprövats genom omsom av
sammanhängande tid dom i målet,under prövatsen av som genom

tjugofyra timmar varit be- tidminst under sammanhängande aven
friheten anhållen, häk- varit be-rövad minst tjugofyra timmarsom

förtad eller intagen på enhet friheten anhållen, häk-rövaden som
undersökning enhet förrättspsykiatrisk med tad eller intagen en

stöd 10 § lagen 1991:1137 rättspsykiatrisk undersökning medomav
rättspsykiatrisk undersökning, skall stöd lagen 1991:113710 § omav
tiden för frihetsberövandet, till den undersökning, skallrättspsykiatrisk

till denicke samtidigt skett tiden för frihetsberövandet,del därunder
verkställighet dom i mål, samtidigt skettdel därunder inteannatav

den i mål,tid under vilken verkställighet dom annatsomanses av
denpåföljden verkställts i under vilkenådömda såsom tidanses

verkställts iDomstolen skall i domen påföljdenanstalt. ådömda
ungdomshem.påföljden i särskiltangiva det antal dagar anstalt eller

Ärverkställd. den tid detskall skall i domenDomstolenanses ange
fängelse överstigervarmed ådömt påföljden skallantal dagar anses

Är varmedfrihetsberövandet ringa, må för- den tidverkställd.
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fängelsestraffetordnas skall ådömt fängelse eller särskild tillsynatt
helt verkställt fri- överstiger frihetsberövandet ringa,anses genom

hetsberövandet. får förordnas påföljden skallatt
helt verkställd frihets-anses genom

berövandet.
Undanröjes Villkorlig dom eller Undanröjs villkorlig dom eller

skyddstillsyn och dömes i stället till skyddstillsyn och döms i stället till
fängelse på viss tid, i den fängelseäger, på viss tid eller till sär-
mån tillgodoråknande inte skett skild tillsyn skall, i den mån till-

förstaenligt eller tredje stycket, godoråknande inte skett enligt
första stycket tillämpning i första eller tredje stycket, förstaäven
fråga stycket tillämpas frågaiävenom om

frihetsberövande föregått den villkorliga domen eller domen påsom
skyddstillsyn,
2. frihetsberövande föregått dom vilken förordnats denattsom genom
villkorliga domen eller skyddstillsynen skall ytterligare brottävenavse
samt

sådant omhändertagande3. i 28 kap. 6 b § eller ll § tredjesom avses
stycket.

Dömes någon till böter och har någonDöms till böter och har
han med anledning misstanke han med anledning misstankeav av

brott, domprövats brott, domprövatsom som genom om som genom
målet,i varit berövad friheten i målet, varit berövad friheten på

angives förstai stycket, förstasätt i stycket, fårsättsom som anges
mä förordnas påföljden skall förordnas påföljden skallatt att anses

helt eller delvis verkställd helt eller delvis verkställdanses genom
frihetsberövandet. frihetsberövandet.genom

kap.34

Finnes den för brott dömts förHar den brott dömts tillsom som
till fängelse, Villkorlig dom eller fängelse, särskild tillsyn, Villkorlig
skyddstillsyn ha begått brott dom eller skyddstillsyn begåttannat
före domen eller begår han förebrott domen eller begårnytt annat

efterbrott domen innan efterhan brott domennyttmen men
påföljden till fullo verkställts eller påföljden fulloinnan till verk-
eljest upphört, må medrätten, ställts eller eljest upphört, får
iakttagande förvad vissa fall med iakttagande vad förär rätten,av av
föreskrivet i efter2-6 §§, vissa fall föreskrivet i §§,omstän- 2-6är
dighetema efter omständigheterna

förordna den tidigare ådömda påföljden skall jämväl det andraatt avse
brottet,
2. döma särskilt till påföljd för detta brott, eller
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undanröja den ådömdakraft,vunnit lagaden tidigare domendärest
döma till påföljdför brottenpåföljden och art.av annan

skall videnligt 28 kap. 3fängelseskyddstillsyn âdömtsjämteHar
fängelsepä-den ådömdai detta kapitelbestämmelsernatillämpningen av

skyddstillsynen.delföljden anses som en av

ÄrÄr ådömda påföljdentidigarepåföljden denådömdatidigareden
tid, får förord-på vissförord- fängelseviss tid, mápåfängelse
första stycketenligt § lalle- nande lmeddelasenligt § lnande l

detendastmeddelas äruppenbart, detdet är att upp-omnast om
jäm-brottet idetmed det enbart,jämförelsebrottet i att nyanya
meddet förraförelse med ärpåföljdenhänsyn tillförra medär

påföljdenhänsyn till nämn-betydelse, ellernämnvärd utanutan
betydelse, ellervärddärtill.synnerliga skäleljest äro syn-annars

föreligger.skälnerligga
§tillämpning 1med§ Dömsmed tillämpning lDömes avav

fängelse ellerstycket 2 tillförstabegåttsför brotttill straff2 som
för brotttillsynbörjat särskildtidigare domendeninnan som

domenden tidigaremån vid begåtts innanskall i möjligverkställas,
möjligskall iverkställas,börjatiakttagas,straffets bestämmande

bestämmandepâföljdensmån vidöverstigatillhopa ickestraffenatt
tidensammanlagdadenkap. 2 § iakttas,jämlikt 26vad attsom

intefrihetsberövandetför över-för båda brotten,ådömaskunnat
jämlikt 26 kap. 2 §vadstigertill lindriga-därvid dömasoch må som

för båda brotten,ådömasstadgat. kunnatför brottetstraff äränre
till lindriga-därvid dömasoch får

stadgat.för brottetstraff äränre
meddelasendast dommå skefängelse enligt § 3Undanröjande l omav

fullo verkställts.straffet tillinnan

4a§

Är påföljdenådömdatidigareden
förordnandefårsärskild tillsyn,

med-första stycket I§enligt I
jäm-brottet idetdelas nyaom

förra medmed detförelse är
till påföljden nämn-hänsyn utan

detellervärd betydelse annars
det.skäl försärskildaföreligger

§tillämpning 1medDöms av
V fängelse ellerstycket till2första
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till särskild tillsyn för brottett som
begåtts innan tidigare dom påen
särskild tillsyn börjat verkställas,
skall i möjlig mån vid påföljdens
bestämmande, iakttas denatt
sammanlagda tiden för frihetsbe-
rövandet inte överstiger vad som
skulle ha ådömts för båda brotten

de förelegat till samtidigtom
bedömande och får därvid dömas
till lindrigare straff för brottetän

stadgat.är
Undanröjande särskild till-av

enligt § första1 stycket 3 fårsyn
ske endast dom meddelasom
innan påföljden till fullo verk-
ställts.

5§

Är Ãrden tidigare påföljden villkor— den tidigare påföljden villkor-
lig dom, får förordnande enligt l lig dom, får förordnande enligt

meddelas§ l endast för brott § förstal stycket l meddelassom
begåtts före prövotidens början. endast för brott begåtts föresom

prövotidens början eller, denom
tilltalade under tjugoett år,är an-

särskilda skäl talar för det.nars
Meddelas förordnande enligt Meddelas förordnande enligt

fårl§ den förstarätten, l § stycket får rätten,om nya om
brottslighetens straffvärde eller den brottslighetens straffvärdeart nya
påkallar det, döma till dags- elleräven påkallar det, dömaävenart
böter, högst tvåhundra, sig till dagsböter, högst tvåhundra,vare
böter har föreskrivits för brottet sig böter har föreskrivits förvare
eller inte. brottet eller inte. Om den till-

talade under tjogoett år fårär
meddela sådanrätten även en

föreskrift i 1 § andrasom avses
stycket lagen 1989:928 om sam-
hällstjänst.

Tillämpas l § första stycket l
Tillämpas § fårl l eller eller får besluta åtgärdrätten

besluta åtgärd i 27rätten sägs i kap.27 6 § eller 2sägs lsom som
kap. 6 § eller 2 eller förlängal förlängaeller prövotiden med ett
prövotiden till år, dock endast år.l Detta gäller dock endasttre om
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fråga därom uppkommer i mål fråga därom uppkommer i målom
ellervari den dömde häktats eller vari den dömde häktats

erhållit del åtal före prövoti- erhållit del åtal före prövo-av av
utgång. utgång.dens tidens

Undanröj ande villkorlig dom Undanröjande villkorlig domavav
stycket fårenligt § 3 får inte ske, med enligt § första 3 intel l

fråga därommindre fråga därom uppkommer i ske, med mindre
i mål vari den dömdemål vari den dömde häktats eller uppkommer

år från eller erhållit del åtalerhållit del åtal inom häktatsett avav
utgång. år från prövotidensprövotidens inom ut-ett

gång.
tilltalade med till-denDöms

lämpning § första stycket 31av
fängelse eller särskild tillsyntill

skall, fängelsestrajfets ellernär
längd be-den särskilda tillsynens

skälig hänsyn till vadstäms, tas
till följd denhan undergâtt av

villkorliga domen till desamt
enligt förstaböter dömts utsom

fallstycket eller 27 kap. 2 I
fängelse dömashär fårsom avses

vadpå kortare tid äränut som
fårföreskrivet för brottet och sär-

på kortareskild tillsyn dömas ut
månader, dock lägsttid än sex en

månad.

6§

ÄrÄr tidigare påföljden skydds-tidigare påföljden skydds- denden
tillämpningtillsyn, får vidtillsyn, får vid tillämpning rättenrätten

den brottslig- första stycket den§ §1 lav om nya omav
straffvärdehetens straffvärde eller eller brottslighetensart nya

tidiga-tilltalades tidigare brottslighet eller den tilltaladesden eller art
det,påkallar det, döma till dags- brottslighet påkallar ävenäven re

tvåhun-högst tvåhundra, sig till dagsböter, högstböter, dömavare
föreskrivits för brottet har föreskrivitsböter har sig böterdra, vare

ÄrÄr fängelsefängelse föreskrivet eller inte.eller inte. för brottet
brottet och kan, med för det brottet ochför det föreskrivetnya nya

till sådana omständigheter med hänsyn till sådanahänsyn kan, om-
§ § i 30 kap. 11 §i 30 kap. ll 1 1 ständighetersägs, somsom

stycket inte§ första ltillämpas med mindre linte sägs,än att
sådantmed mindreförordnande förenas med tillämpassådant
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frihetsberövande, får i förordnanderätten förenas med frihets-
stället för döma till böter döma berövande, får iatt rätten stället för
till fängelse enligt 28 kap. 3 döma till böter döma till fäng-att

else enligt 28 kap. 3
Tillämpas §l eller får1 2 Tillämpas l § första stycket l

besluta åtgärdrätten i eller 2 får besluta åtgärdrättensom avses
28 kap. 9 § förlängaeller prövoti- i 28 kap. 9 § ellersom avses
den till högst fem år. Har den meddela sådan föreskrift som
dömde åtagit sig följa sådan i 1 § första stycket lagenatt en avses
behandlingsplan i 30 1 989.928 samhällstjänst ellersom avses om
kap. 9 § andra stycket tillämpas förlänga prövotiden med högst tva
bestämmelserna i 28 kap. 6 âr. Har den dömde åtagit siga att

följa sådan behandlingsplanen
i 30 kap. 9 § andrasom avses

stycket tillämpas bestämmel-
i 28 kap. 6serna a

Döms den tilltalade med till- Döms den tilltalade med till-
lämpning §l 3 till fängelse, lämpning förstal § stycket 3av av
skall straffet.: längd bestämsnär till fängelse eller särskild tillsyn
skälig hänsyn till vad han hartas skall, påföljdens längd be-när
undergått till följd domen på skälig hänsynstäms till vadav tas
skyddstillsyn och till vad han har han har undergått följdtill av
avtjänat fängelse dömts domen skyddstillsynut och tillav som
enligt första stycket eller 28 kap. vad han avtjänat fängelseav som
3 liksom§ till böter dömts dömts enligt förstaut stycket ellersom ut
enligt första stycket eller 28 kap. 28 kap. 3 § liksom till böter som
2 fallI här får fäng- dömts enligt första stycket ellersom avses ut
else dömas kortare tid änut 28 kap. 2 fallI härsom avses
vad föreskrivet förär brottet. får fängelse dömas på kortaresom ut
Har uppgift i 28 kap. 6 tid föreskrivetvad förän ärsom avses som

första§ stycket lämnats i domen brottet och får särskild tillsyna
skall, fängelse döms detta dömasut, på kortare tidom änut sex
beaktas, straflets längdnär be- månader, dock lägst månad.en
stäms. Har uppgift i 28 kap. 6som avses

§ första stycket lämnats i domena
fängelseskall, eller särskildom

tillsyn döms denna beaktas närut,
påföljdens längd bestäms.

Fängelse enligt första stycket får inte dömas och beslut enligt andraut
stycket eller beslut undanröjande skyddstillsyn får inte meddelas,om av
i fall fråga därom uppkommerän när i mål vari den dömde häktatsannat
eller erhållit del åtal före prövotidens utgång.av
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tillämpning förstatillämpning § Har med l §l-lar med l lav av
lagakraftvunnen för-dom stycket lagakraftvunnenlgenom genom

fängelse, Villkorlig förordnats, fängelse,ordnats, domatt att
skyddstillsyn Villkorlig domdom eller särskild tillsyn,som

mål skalli tidigare ådömts idömts eller skyddstillsynavse som
brott, och ändras den ytterligareytterligare tidigare mål skall avse

påföljdentidigare ådömda tidigarebrott, och ändras denav
dom vinnerhögre påföljden högreådömdarätt rättgenom som av

påföljdkraft, skall frågan kraft,laga dom vinner lagaom genom som
efter anmälanför sagda brott påföljd för sagdaskall fråganav om

domstol.åklagare ånyo efter anmälan åklagareprövas brottav av
skall gälla, straff domstol.ånyo Detsam-Detsamma när prövas av

tillämpning 3 § påföljd be-med skall gälla,bestämts närav ma
och det tidigare tillämpning 3 §andra stycket medstämts av

eller § andraådömda straffet ändras. andra stycket 4 a
tidigare ådömdastycket och den

påföljden ändras.
pådömde, domdom å fängelse Har denFinnes, närnår

särskildskall verkställas, den fängelse viss tid ellerviss tid att
begåtttillsyn skall verkställas,begått brottet innan sådantdömde

för sådan påföljdstraff ådömts honom brottet innan somsom
verkställas, och för brottbrott börjat ådömts honom annatannat

verkställas, och framgårdomarna det börjatframgår attav
den andrainte domarnastrafiet beaktats, skall sedanandra attav

laga kraft dom- skall sedandomarna vunnit påföljden beaktats,
anmälan åklagare, vunnit laga kraft dom-stol, efter domarnaav

tillämpning åklagare,3 § andra efter anmälanmed stol, avav
3 § andradet strajf den med tillämpningstycket bestämma av
påföljd dendenskall undergå till följd stycket bestämmadömde av

undergå följddömde skall tilldom, sist förekommer tillden avsom
tillsist förekommerden domverkställighet. som

verkställighet.

verkställighet påFörekommer tilltill verkställighetFörekommer
på fängelsefängelse livstid gång domdom pågång en enen

förvandlings- förvand-dom böter,livstid ochpå böter,och dom
för fängelse pålingsstraff böter,för fängelse vissstraff böter,

skydds- särskild tillsyn, VillkorligVillkorlig dom eller viss tid,tid,
skall liv-skyddstillsyndom eller
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tillsyn, skall livstidsstraffet träda i stidsstraffet träda i stället för den
stället för den andra påföljden. andra påföljden.

Förekommer till verkställighet
Förekommer till verkställighet gäng dom på fängelseen en

gång dom på fängelse pá eller särskild tillsyn pá två år elleren en
viss tid i minst tvâ år och dom och dom på böter elleren mer en
pä böter eller förvandlingsstraff förvändlingsstraff för böter som
för böter har meddelats innan har meddelats innan den först-som
det förstnämnda fiingelsestraflet nämnda påföljden har börjat av-
har börjat avtjänas, skall det straf- tjänas, skall den påföljden träda i
fet träda i stället för den andra på- stället för bötesstrajfet eller för-
följden. vandlingsstrajfet.

I2§

Förekommer till verkställighet på
gäng dom på särskild tillsynen

och dom på fängelse skall bägge
påföljderna verkställas enligt

förreglerna särskild tillsyn; dock
får sådan verkställighet inte pågå
längre två år.än

Om den sammanlagda verkstäl-
lighetstiden överstiger två år, skall
åklagare, sedan domarna vunnit
laga kraft, anmälan däromgöra
till domstol. får efterRätten om-
ständigheterna förklara, denatt

påföljden skall träda iställetena
för den andra, eller undanröja den
särskilda tillsynen och döma till
fängelse för det eller de brott som
avsågs därmed. Dömer tillrätten

i fängelse skall 4 § andra stycketa
tillämpas på motsvarande sätt.

35 kap.
8§

Ådömt Ådömtfängelse bortfaller, fängelse bortfaller,om om
domen börjat verkställas innan domen inte börjat verkställas
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tid nedan förflutit frånsägs innan tid nedan förflutitsägssom som
det domen laga kraft: från det domen laga kraft:varm varm

fem år, fängelse fem år, fängelseöver inte överettom om
år âdömts, år âdömts,ett

tio är, fängelse2. längre 2. tio âr, fängelse på längreom om
årtid icke fyra är tid är fyraän över inte årän överett ettmen men

âdömts, âdömts,
femton är, fängelse3. femton3. år, fängelse pâom om

fyralängre tid år ickeän längre tid fyra âr, inteänmen men
åtta år âdömts, åtta år âdömts,över över

tjugo år, fängelse4. viss 4. tjugo âr, fängelse vissom om
tid ätta år âdömts, tid åtta år âdömts,över över
5. trettio år, fängelse på livs- fängelse5. trettio âr, livs-om om
tid âdömts, tid âdömts.

Vad i första stycket I och 2
föreskrivits skall tillämpas på
motsvarande på ádömdsätt sär-
skild tillsyn.

10§

Avbryts verkställigheten ådömdav
särskild tillsyn och kan den inte

pa inom sådan tidupptas nytt att
påföljden till fullo verkställdär
innan den dömde fyllt tjugotre är,
skall den tid återstår densom av
ädömda påföljden verkställas som

fdngelsestrafi‘. förstaVad i 8 §ett
stycket och 2 föreskrivs skallI

motsvarande tillämpning iäga
fråga den fortsatta verkställig-om

därvid tidenheten; och skall
till vadberäknas med hänsyn som

påfölj-återstår den utdömdaav
från denTiden skall räknasden.

skedde.avbrottetdag

38 kap.
2§

domstol med stöd 31 kap.Har av
överlämnat någon till vård1 §
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inom socialtjänsten finnesmen
därefter vården kanatt ge-
nomföras med den dömdes sam-
tycke eller, vid prövning i därför
stadgad ordning, i lag angivnaatt
förutsättningar brister för vård av
det slag socialnämnd i yttran-som
de till domstolen förklarat sig

anordna,ämna efteräger ansökan
åklagare den försträttav som

dömt i målet undanröja förord-
nandet överlämnande till vårdom
och döma till påföljd förannan
brottet.

Vad har gäller på Har domstol med stöd kap.31sagts mot-nu av
svarande domstolen harsätt när 2 § överlämnat någon till vård
överlämnat någon till vård med kan den vård länsstyrel-men som
stöd 31 kap. 2 § och den vård förklarat sig föranstaltaav sen avse

länsstyrelsen i yttrande till inte anordnas, får eftersom om an-
domstolen har förklarat sig sökan åklagareämna den rättav som
föranstalta visar sig inte kunna först dömt i målet undanröjaom
anordnas. förordnandet överlämnande tillom

vård och döma till påföljdannan
för brottet.

2a§

Har vid straffmätning eller val påföljd enligt vad framgårav som av
domen särskilt beaktats huruvida den tilltalade till följd brottet kanav
komma drabbas avskedande eller uppsägning från arbetsanställningatt av

hänseendeoch har det antagande i detta legat till förgrund domensom
visat sig felaktigt, får den försträtt dömt i målet efter ansökansom av
åklagaren eller den dömde undanröja den ådömda påföljden och döma till

påföljd för brottet. Detta gäller dock endast den tidigare ådömdany om
påföljden inte har till fullo verkställts. Görs sådan ansökan, får rättenen
förordna den tidigare ådömda påföljden tills vidare inte fåratt verkställas.

Är Ärden tidigare påföljden den tidigare påföljden vill-
skyddstillsyn och bestäms den korlig dom eller skyddstillsyn

påföljden till fängelse, skall och bestäms den påföljdennya nya
vid strajfets bestämmande skälig till fängelse eller särskild tillsyn,
hänsyn till vad den dömdetas skall vid påföljdens bestämman-
undergått till följd domen på de skälig hänsyn till vad denav tas
skyddstillsyn. Härvid får dömas dömde undergâtt till följd denav
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fårHärviddomen.tidigarevadtidpå kortare äntill fängelse
tidkortaretill fängelsedömasför brottet.föreskrivetärsom
förföreskrivetvad äroch dömer änfängelseUndanröjs som

tillsynsärskildoch fårfängelsestraff, brottettillrätten nytt
tidpâ kortare ändömasvilken detunderden tidskall ut sex

månad.dock lägstmånader,verkställtsstraffettidigare enanses
särskildellerfängelseUndanröjsdetverkställighet nyaavsom
tilldömertillsyn och rättenbeslutet nyttskall istrafiet. Rätten
särskildellerfängelsestraffverkställdasålundaden nyange

vilkentid underdenskalltillsyn,tiden.
verkställtspåföljdentidigareden

denverkställighet avanses som
skall ipåföljden. Rättennya

verk-sålundadenbeslutet ange
tiden.ställda

§10kap.jämlikt 34Anmälan10 §kap.jämlikt 34Anmälan
hosstycketandra görs§eller 12någotdomstol iförstahosgöres

målen.domstol i någotförstamålen. avav
18 §34 kap.jämliktAnmälan§18jämlikt 34 kap.Anmälan

dömtförsthos den rättdömtförst görsdenhos rätt somgöres som
målet.ii målet.

vidskall deltagaNämndemänvidskall deltaga un-Nämndemän un-
frågaavgörandederrättsfrågaavgörande somavderrätts somav

i 27ellereller 2i 2kap.i 27eller2 §i 2 eller aavsesaavses
34eller9 §28 kap.6kap.34 kap.eller9 §28 kap.6

12 §stycket,andra§lOkap.18 Det-ellerstycketandra10 §
18 Detsam-ellerstycketandrafrågaigällaskall omsamma

undan-i frågagällaskall34enligtpåföljd omundanröjande maav
kap. 1enligt 34påföljdröjandevill-förverkande§lkap. avav

villkorligtförverkande§ellerfrihetmedgiven avkorligt annan
åtgärdellerfrihetmedgiven4 §kap. annan34åtgärd enligt samt
åtgärd§4kap.34 samttredje enligt§kap. 534enligtåtgärd

styckettredje§5kap.34enligtandra§634 kap.ellerstycket
stycket.andra§6kap.34ellerstycket.

28ellerstyckettredje§kap. 527ifråga,avgörandeVid avsessomav
lagfarenmeddomförunderrättstyckena,andra äroch en§ första11kap.

domare.
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målI åtgärd enligt 2 eller 2 I mål åtgärd enligt 2 eller 2om om
§ eller 27 kap. 5 § tredje stycket § eller 27 kap. §5 tredje stycketa a

eller 6 28 kap. 9 § eller 34 eller 6 28 kap. 9 § eller 34
kap. 10 § andra stycket skall kap. lO § andra stycket eller 12 §
underrätt lämna den dömde till- andra stycket skall underrätt läm-
fälle sig, begär han den dömde tillfälleatt yttra sig,att att yttrana
bliva muntligen hörd skall tillfälle begär han bli muntligen hörd,att
därtill beredas honom. I mål skall tillfälle därtill beredas ho-om
åtgärd enligt 34 kap. 18 § skall måll åtgärd enligt 34nom. om
den dömde lämnas tillfälle kap. 18 § skall den dömde lämnasatt yttra
sig där så möjligt. Rättensär tillfälle sig där så äratt yttra
avgörande saken sker möjligt. Rättens avgörandeav genom av
beslut. saken sker beslut.genom

Åtgärd enligt 28 kap. § förstall och andra styckena får beslutas utan
tillfälle bereds den dömde sig.att att yttra

Rättens beslut åtgärd enligt 27 Rättens beslut åtgärd enligt 27om om
kap. 5 § tredje stycket, 28 kap. kap. 5 § tredje stycket, 28 kap.

§ förstall och andra styckena § förstall och andra styckena
eller 34 kap. 10 § andra stycket eller 34 kap. 10 § andra stycket,
eller 18 § länder omedelbart till 12 § andra stycket eller 18 §
efterrättelse annorlunda länder omedelbart till efterrättelseom
förordnas. Detsamma gäller inte annorlunda förordnas.av- om
görande enligt 27 kap. 6 28 Detsamma gäller avgörande enligt
kap. 9 § eller 34 kap. 5 eller 27 kap. 6 28 kap. 9 eller§ 34
6§ angående föreskrifter, kap.över- 5 eller 6 § angående före-
vakning eller prövotid. skrifter, övervakning eller prövo-

tid.
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tillFörslag2

rättegångsbalkeniändringLag om

rättegångsbalkenfrågaföreskrivs iHärigenom om
följande22paragraf, 24 kap.införasskalli balkendels a avatt en ny

lydelse,
30 kap. 7kap. 22kap. 4 244 23b 2 kap.kap. 3dels latt

följandeskall haoch 8 §§kap. 5och 8 §§ och 55kap. 55131 kap l
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.1
3 b §

lagfarenbeståbrottmålhuvudförhandling ividskallTingsrätten enav
inteför vilketför brott, äråtalmålnämndemän. Iochdomare tre om

bestådockskalli tvâ år,straff fängelse rättenlindrigare änstadgat enav
för någonInträffar förfallnämndemän.femochdomarelagfaren av

dockpåbörjats,har är rättenhuvudförhandlingensedannämndemännen
måleller, itvå nämndemänochlagfaren domaredomför med somen

nämndemän.fyraochlagfaren domaremedandra meningen,i enavses
målhuvudförhandling iVidmålihuvudförhandlingVid omom

föreskrivetvilket inteför ärföreskrivet brottinteför vilketbrott är
eller fäng-straff bötersvårare änfäng-ellerstraff bötersvårare än

tings-månaderi högst ärelsemånader tings-högst ärelse i sexsex
nämndemän,domförnämndemän, rättendomför utanrätten utan

anledningfinnsdet inteanledningfinns attintedet att omom
böterpåföljdtill änböter dömapåföljdtill ändöma annanarman

frågamålet intedet i ärochfrågamålet intei äroch det omom
tilltalade intedenföretagsbot. Harföretagsbot.

nämnde-dockår skalltjugoettfyllt
avgörandet.ialltid deltamän

elleromfattningmåletstillmed hänsynsärskilda skälföreliggerdetOm
vadmedutökas utöverlagfama domareantaletsvårighetsgrad, får somen
gäller iDetsammameningen.eller andraförstaförsta stycketföljer av

nämndemän,antaletfråga om

2 kap.
4 §

frånöverklagatsmåldomare. Ilagfamadomför medHovrätten är tre som
hovrätten avgördeltafyra lagfama domare närminstskall docktingsrätt

lagfamafemFleralagfama domare. änbeståtttingsrättenmålet, treavom
i hovrätten.får deltaintedomare
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I brottmål gäller, i stället för brottmålI gäller, i stället för
bestämmelserna i första stycket, bestämmelserna i första stycket,

hovrätten domförär med hovrättenatt domförär medtre att tre
lagfarna domare och två lagfarnanämn- domare och två nämn-
demän. Flera fyra lagfarnaän demän. Flera fyra lagfarnaän
domare och nämndemän får domare ochtre nänmdemån fårtre
inte delta. Förekommer inte delta. Förekommeran- an-
ledning döma till svårare straff ledning dömaatt till svårare straffatt

böter ochän det i måletär inte böter ochän det i måletär inte
fråga företagsbot, hovrättenär fråga företagsbot, hovrättenärom om
dock domför medäven den dock domför med denävensam- sam-
mansättning i första mansättning i förstasom anges som anges
stycket. Detsamma gäller vid stycket. Detsamma gäller vid
handläggning sker vid handläggning sker vidsom som
huvudförhandling. huvudförhandling. Har den till-

talade inte 131111tjugoett år skall
dock nämndemän alltid delta i
avgörande sker vid huvudför-som
handling.

Vid behandlingen frågor prövningstillstånd skall hovrätten beståav om
två lagfarna domare.av

Vid beslut avskrivning mål efter återkallelse hovrätten domförärom av
med lagfaren domare.en

Regeringen bestämmer i vilken omfattning åtgärd, endastsom avser
beredandet mål, får vidtas lagfaren domare i hovrätten ellerettav av en

tjänsteman vid denna.av en annan

23 kap.
4§

Vid förundersökningen skola Vid förundersökningen skall inte
blott de omständigheter, tala bara de omständigheter, talarsom som

den misstänkte, deemot denäven misstänkte, deutan ävenemot utan
äro för honomsom är för honom be-gynnsamma som gynnsamma

beaktas och bevis, till hansär aktas och bevis, till hansärsom som
förmån, tillvaratagas. Under- förmån, tillvaratagas. Under-
sökningen bör så bedrivas, sökningen bör bedrivas så, inteatt att
någon onödigt för miss-utsattes någon onödigt för miss-utsätts
tanke eller får vidkännas kostnad tanke eller får vidkärmas kostnad
eller olägenhet. eller olägenhet.

Förundersökningen skall be- Förundersökningen skall be-
drivas så skyndsamt drivas såomstän- skyndsamt omstän-som som
digheterna medgiva. Finnes digheterna medger. Finns inte
längre anledning till dess full- längre anledning till dess full-
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ned.läggasskall denföljande,nedläggas.denskallföljande,
någonFörundersökning mot

rörandeärfylltinte artonsom
följa,kanfängelsevilketpábrott,

skynd-särskildmedbedrivasskall
skallFörundersökningensamhet.

fattat ibeslutochavslutadvara
frånveckoråtalsfrágan inom tre

brotts-delgivningfördagen av
styck-första18 §misstanke enligt

överskridasfårtidsfristDennaet.
tillhänsynmeddetendast om

ellerbeskaffenhetutredningens
ound-omständigheter ärandra

nödvändigt.gängligen

kap.24
22§

elleranhållengripen,äreller Denanhållengripen,Den är somsom
förvar. Deniskallhäktadförvar. Den tas somiskallhäktad tas som

förasdröjsmålskallhäktasförasdröjsmål utanskallhäktas utan
Är häktasdenhäkte.tillhäkte. somtill

dock,skall hanår,under arton
föreligger,skälsynnerligainteom

ungdomshemsådanttillföras ett
1990.52lageni 12 §avsessom

bestämmelsersärskildamed om
ungdoms-särskiltvård ungaav

hem.
synnerlig viktdetOm är attviktsynnerligdetOm är att avav

detutredninghäktade, fördendetutredningförhäktade, avden av
häktningenföranlettbrotthäktningenföranlettbrott somsom

han ärbrottnågotellerhan är annatbrottnågot someller annat som
förvarasför,misstänktförvarasför, enmisstänkt en

förstaiplats änförstaiplats angesän somannanangessomannan
åklagarensfårstycket, rättenåklagarensfårstycket, rätten

häktadedenförordnahäktade begäranden attförordnabegäran att
tillförasskallintevidaretillsföras tillskallintevidaretills

ungdomshem.särskiltellerhäktefåråklagarenellerRättenhäkte.
fåråklagaren ävenellerhäktade, Rättendenbeslutaäven att

hansedanhäktade,denskall beslutatill häkte,förts atthansedan
särskiltellertill häkteförhäktet förtsplatstill ung-föras utomen

platstillförasskalldomshem,åtgärd.ellerförhör annan
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häktet eller detutom särskilda
ungdomshemmet för förhör eller

åtgärd.annan
Om förvaring den häktadär och undergâr eller harav undergåttsom

rättspsykiatrisk undersökning finns särskilda bestämmelser.

22a§

Beslut placering enligt 22 §om
första stycket tredje meningen
meddelas efter höranderättenav

åklagaren.av
Åklagaren får dock ändra ett av

meddelaträtten beslut place-om
ring på häkte till placering på
särskilt ungdomshem.

Om besluträttens inte kan
avvaktas, och det oundgängli-är

nödvändigt, får åklagarengen
förordna den placerats påatt som

särskilt ungdomshem i ställetett
Åklagarenskall placeras på häkte.

skall begära rättensgenast pröv-
ning sådant förordnande.ettav
Då begäran gjorts skall sårätten

det kan ske och inomsnart senast
vecka hålla förhandling. Fören

handläggningen gäller i tillämpli-
delar vad föreskrivitsga som om

håktningsförhandling.
Rättens och åklagarens beslut

får inte överklagas.

30 kap.
7 §

domInnan beslutas, skall överläggning hållas. Ingå nämndemän i rätten,
framställe ordföranden eller, målets beretts lagfaren domare,om av annan
denne saken och vad lag stadgar därom.

huvudförhandlingDå ägt Dä huvudförhandling ägtrum, rum,
skall eller sist helg-nästa skall eller sist helg-samma nästasamma
fria dag överläggning hållas och, fria dag överläggning hållas och,

det kan ske, dom beslutas och det kan ske, dom beslutas ochom om
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rådrum förför avkunnas. Finnesrådrumavkunnas. Finnes
avfattandebeslutande ellereller avfattande domensbeslutandedomens

måerforderligt,må oundgängligenoundgängligen erforderligt,
därmed;besluta anståndanstånd därmed;besluta rättenrätten

skall dock,domendock,skalldomen om synner-synner-om
skriftligenhinderskriftligen ligt möter,ligt hinder möter,

då denmeddelas,avfattas ochmeddelas, då denavfattas och
inom veckatilltalade häktad,veckahäktad, inom ärtilltalade år enen

fall inom två veckoritvå veckor ochfall inomoch i annatannat
avslutande.förhandlingensefteravslutande.förhandlingensefter

huvudför-viddomenhuvudför- Avkunnasdomen vidAvkunnas
avkunnashandlingen, skall denskall den avkunnashandlingen,

sammanträdesammanträde vid rättensvid rättens annatannat
denock meddelasden ellermeddelaseller ock attatt genomgenom

kansli;tillgänglig åhålleskansli; rättenstillgänglig åhålles rättens
skallhuvudförhandlingenvidskallhuvudförhandlingenvid un-un-

ochtidenderrättelse givasochtidenderrättelse givas omom
Ommeddelande.för domensmeddelande.för domens sättetsättet

har fyllttilltalade inteden arton
förbrottoch åtaletår, ettavser

skallföreskrivet fängelse,vilket är
vid huvudför-avkunnasdomen

vid särskilthandlingen eller sam-
hinderintemanträde, möterom

däremot.
möjligtskall så över-huvudförhandling,målAvgörs snartutan somett

och meddelas.skriftligen avfattasbeslutas,hållas domenläggning samt
kansli.tillgängligdomen hålls rättensMeddelandet skall ske attgenom
skälendomslutet ochåtergivandedom må skeAvkunnande avgenomav

fullföljdshänvisning.meddelandejämte av
påmeddelasskall dennaförekommit,skiljaktig mening parternaHar

domen.tid och sätt somsamma
skriftligenunderrättasmål avgjorts, skallNär snarastparterna omett

i målet.utgången

31 kap.
1 §

skall denför talan,åklagareni mål därtilltalade för brottetdenDöms ett
allmännabetalatsbeslutenligtvad rättenstilltalade ersätta avstaten som

förförundersökningen,undervidför hans inställelse rättenmedel
ersättning tillirättegångeneller iförundersökningenunderbevisning samt

honomhämtakostnadenförocksåskallförsvarare. Han ersätta attstaten
till rätten.
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Ersättningsskyldigheten Ersättningsskyldighetenom- om-
fattar dock inte kostnader, fattar dock inte kostnader,som som
inte skäligen varit motiverade för inte skäligen varit motiverade för
utredningen, eller kostnader, utredningen, eller kostnader,som som
vållats vårdslöshet eller vållats vårdslöshet ellergenom genom
försummelse någon försummelseän någon änav annan av annan
den tilltalade, hans ombud eller den tilltalade, hans ombud eller
försvarare honom. försvarare honom.utsettssom utsettsav som av

Ersättningsskyldigheten omfattar
inte heller kostnader som upp-
kommit vid sådant rättensett
sammanträde i kap.30som avses

första7 § stycket sista meningen.
tilltaladeDen inte i fallär i § förstaän sägs 4 stycket skyldigannat som

betala dessa kostnader vad skulle ha utgåttän iatt grundav-mera av som
gift och tilläggsavgift vid allmän rättshjälp enligt rättshjälpslagen 1972
:429. Har han haft offentlig försvarare i målet, skall grundavgiften
minskas med vad han har betalat i rådgivningsavgift försvararen.till

Vad den tilltalade skall betala får jämkas eller efterges, skäl härtillom
föreligger med hänsyn till den tilltalades brottslighet eller hans personliga
och ekonomiska förhållanden.

Om det belopp den tilltalade skulle skyldig under-ersättaattsom vara
stiger viss regeringen fastställd skall ersättningsskyldighetgräns, inteen av
åläggas.

51 kap.
5 §

Avvisas vadetalan, skall underrätten efter utgången den i 2 angivna§av
tiden dröjsmål till hovrätten insända vadeinlagan med därvid fogadeutan
handlingar akten.samt

Är Ärden tilltalade häktad eller den tilltalade häktad eller
framställes i vadeinlagan yrkande, framställs i vadeinlagan yrkande,

påkallar omedelbar prövning, påkallar omedelbar prövning,som som
såsom begäran den tilltalades såsom begäran den tilltaladesom om
häktande eller åtgärd, i häktande eller åtgärd, isom avses som avses
25-28 kap., eller hävande 25-28 kap., eller hävandeom av om av
sådan åtgärd, skall insändandet sådan åtgärd, eller vidareattom
ske till dess den i 2 § verkställighet dom på särskildgenast; av
angivna tiden utgått, skall dock tillsyn inte får skalläga rum,
avskrift vadeinlagan insändandet ske till dessattav genast;vara
tillgå vid underrätten. den i 2 § angivna tiden utgått,

skall dock avskrift vadeinlaganav
tillgå vid underrätten.attvara
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8§

fogade handlingardärvidmedvadeinlaganberedande skallmåletsFör
skriftligt genmäle.föreläggasskallvadesvarandendelges att avgesom

dockhovrättenogrundad, fårvadetalanuppenbartdet ärOm är att
stycketenligt förstaåtgärdnågonmåletmeddela dom i attutangenast

vidtas.
avslagithartingsrättenOmavslagithar etttingsrättenOm ett

iåtgärd,yrkandeiåtgärd,yrkande avsessomomsom avsesom
förordnatellerkap.,26-28förordnat atteller26-28 kap., omattom

fårhävas,åtgärd skallsådanfårskall hävas,åtgärdsådan enen
beviljaomedelbarthovrättenbevilja åt-omedlbarthovrätten

någotdessgälla tillåtgärdennågotgälla till dessgärden attatt
tingsrättenOmbestäms.tingsrättenOmbestäms. arlnatannat

fåråtgärdbeviljatfåråtgärd sagts,beviljat sagts, som nunusom
förordnaomedelbarthovrättenförordna attomedelbarthovrätten att

beslutetverkställighetvidareverkställighetåtgärd förvidare avav
tingsrättenOmfårintefrågor ägaIinte fårbeslutet äga rum.rum.
omedelbarbeslutmeddelatreseförbud fårhäktning och omom

särskildpådomverkställighetändring i tings-hovrätten göra av
omedelbarthovrättenfårtillsynbeslut även motpartenrättens om

verkställighetvidareförordnahörts.inte att
Ifårbeslutet inte äga rum.av

reseförbudhäktning ochfrågor om
i tings-ändringfår hovrätten göra

beslut ävenrättens motpartenom
hörts.inte

vidnärvarandeinte rätten,häkta någon ärbeslutatOm hovrätten som
tillämpas.fjärde styckenatredje och§kap. 17skall 24

kap.55
5 §

utgångrevisionstidensefterskall hovrättenrevisionstalan, utanAvvisas
därvid fogademedrevisionsinlaganinsändadomstolendröjsmål till högsta

i nlålet.akterhovrättensochunderrättenshandlingar samt
Är tilltaladeÄr brottmål denitilltaladebrottmål deni

revisions-framställs iellerhäktadrevi-framställes ihäktad eller
påkallaryrkande,inlaganpå-yrkande,sionsinlagan somsom

såsom iprövning,omedelbarsåsomomedelbar prövning,kallar
kvarstadbegärantvistemålkvarstadtvistemål begärani omom

åtgärd ellersådanhävandeellerelleråtgärdsådanhävandeeller avav
får verk-domförordnande,verk-mäförordnande, dom attatt avav
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ställas hinder den ickeutan ställas hinderatt den inteav utan attav
laga kraft,äger eller i brottmål lagaäger kraft, eller i brottmål

begäran den tilltalades häktan- begäran den tilltaladesom häktan-om
de eller åtgärd, i de eller åtgärdom i 25-som avses om som avses
25-28 kap., eller hävande 28 kap., eller hävandeom av om av
sådan åtgärd, skall insändandet sådan åtgärd, eller vidareattom
ske verkställighetgenast. dom på särskildav

tillsyn inte får äga skallrum,
insändandet ske genast.

8§

För målets beredande skall revisionsinlagan med därvid fogade handlingar
delgivas revisionssvaranden och föreläggande meddelas honom att
inkomma med skriftligt genmäle.

Har hovrätten i tvistemål Har hovrätten i tvistemålav- av-
slagit yrkande kvarstad eller slagit yrkande kvarstad ellerom om

åtgärd enligt kap.15 eller åtgärd enligt 15 kap. ellerannan annan
förordnat hävande sådan förordnat hävande sådanom av om av
åtgärd eller i brottmål avslagit åtgärd eller i brottmål avslagit
yrkande åtgärd, i yrkande åtgärd, iom som avses om som avses
26-28 kap., eller förordnat 26-28 kap., eller förordnatom om
hävande åtgärd där sägs, hävande åtgärd därav sägs,som av som

högsta domstolenäge omedelbart får högsta domstolen omedelbart
bevilja åtgärden gälla, till dess bevilja åtgärden gälla, tillatt dessatt
annorlunda förordnas. Har hovrät- annorlunda förordnas. Har hovrät-

beviljat åtgärd, beviljat åtgärd,ten sagts, tensom nu sagts,som nu
eller förordnat, dom må verk- eller förordnat,att dom får verk-att
ställas hinder den icke ställas hinderutan denatt inteav utan attav

laga kraft,äger eller fastställt laga kraft,äger eller fastställt
underrätts beslut därom, underrättsäge beslut därom, får hög-
högsta domstolen ock omedelbart domstolen omedelbartävensta
förordna, vidare åtgärd för förordna,att vidare åtgärd föratt

Ärverkställighet må äga verkställighet inte får ägarum. rum.
fråga häktning eller reseför- Om underrätt meddelat beslutom om
bud, må högsta domstolen omedelbar verkställighet domutan av

hörande ändringgöra på särskild tillsyn,motpartens får högsta
i hovrättens beslut. domstolen omedelbart förordna att

vidare verkställighet beslutetav
Ärinte får frågaäga rum. om

häktning eller reseförbud, får
högsta domstolen utan motpartens
hörande ändring i hovrättensgöra
beslut.
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införande1946:804ändring i lagenLag omom

rättegångsbalkennyaav

införande1946:80419 § lagenföreskrivsHärigenom att av nyaom
följande lydelse.rättegångsbalken skall ha
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fårdom,någonfår Hardom,någonl-lar somgenomsomgenom
intedenverkställas, ägerden inteverkställas, äger trots atttrots att

straff ellertillkraft, dömtsstraff eller lagatillkraft, dömtslaga
hanför brott ochpåföljdhan ärför brott ochpåföljd år annanannan

iverkställighet intagenför sådaniverkställighet intagensådanför
sådantellerkriminalvârdsanstaltskall han vidkriminalvårdsantalt,

iungdomshemsärskiltmålettalan ifullföljd som avsesansesav
med särskil-1990.52§ lagenför brottet. Detsamma 12häktadsom

vårdbestämmelserdafråga dengäller i är avomom som
fullföljdvidskall hanenligt28 kap. 11 §omhändertagen avunga,

förhäktadmålettalan ibrottsbalken. anses som
i frågagällerDetsammabrottet.

omhändertagenden är en-somom
brottsbalken.§ligt 28 kap. ll

rättegångsbalken årVad irättegångsbalkeni ärVad nyanya
brottmålangåendeföreskrivetbrottmålangåendeföreskrivet

föreskrivet,inteskall, ärföreskrivet,skall, inte är annatannat omom
dågälla,tillämpliga delaridådelar gälla, mottillämpligai mot

för brott,blivit dömdnågon,dömd för brott,blivitnågon, somsom
förfarande,domstol inledsvidförfarande,domstol inledsvid

påföljdundanröjandepåföljdundanröjande avavsersomavsom avser
påföljdådömandeochpåföljdådömandeoch annanavav annan

för brott ellerför ellerbrott annanavsersomavser annansom
påföljd;ådömdfrågaåtgärd ipåföljd;fråga ådömdåtgärd i omom
påföljdför verkställighethani anstalt ärintagenhanär avavsessom

hemeller ii anstaltintagenstycket, skall hani första somanses
hanskallförsta stycket,of- iför brottet. Harhäktad avsessom

för brottet. Harhäktadförförordnatsfentlig försvarare anses som
förordnats föroffentlig försvarareersättning tilldömde, skallden

tillersättningskalldömde,betalas denalltidförsvararen sta-av
Även betalasalltidför försvararenkostnad sta-avten. annan

Även förkostnad rätt-skallden dömderättshjälp ten. annan
betalasdömde skalldenshjälpbetalas staten.av

staten.av
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4 Förslag till

Lag ändring i lagen 1963:197 allmäntom om

kriminalregister

Härigenom föreskrivs 4 och 10 §§ lagen 1963:197att allmäntom
kriminalregister skall följandeha lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

Registret skall innehålla uppgifter Registret skall innehålla uppgifter
angående dem domstol i angående dem domstol isom av som av
riket riket

dömts till fängelse, Villkorlig dömts till fängelse, särskild
dom eller skyddstillsyn; tillsyn, villkorlig dom eller

skyddstillsyn;
2. överlämnats till rättspsykiatrisk 2. överlämnats till rättspsykiatrisk
vård eller, för brottet före-är vård eller, för brottet före-ärom om
skrivet fängelse, till vård enligt skrivet fängelse, till vård enligt
lagen 1988:870 vård lagen 1988:870 vårdom av om av
missbrukare i vissa fall; eller missbrukare i vissa fall; eller

ålagts förvandlingsstraff för ålagts3. förvandlingsstraff för
böter böter.

Har brott, för vilket dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom, enligt
domen begåtts under påverkan allvarlig psykisk störning, skall dettaav en
särskilt anmärkas i registret.

I registret skall antecknas brottet uppgift verkställdsamt personut-om
redning och domen eller beslutet.om

Registret skall innehålla anteck- Registret skall innehålla anteck-
ning ningom om

verkställighetens början be- verkställighetens början be-
träffande den dömts till fäng- träffande den dömts till fäng-som som
else eller ålagts förvandlingsstraff else eller särskild tillsyn eller
för böter frigivning från ålagts förvandlingsstraff församt böter
sådana straff, med angivande vid frigivning från sådana på-samt
villkorlig frigivning prövotiden följder, med angivande vid vill-av
och den återstående strafftiden; korlig frigivning prövotidenav

och den återståendesamt strafftiden;
samt

förordnande2. anstånd med förordnande2. anstånd medom om
övervakning eller vidare övervakning eller vidareattom attom
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verkställighet inte fårfår ägaverkställighet äga rumrum
dömts tillbeträffande den harhar dömts tillbeträffande den somsom

särskild tillsyn.skyddstillsyn ellerskyddstillsyn.

nedan stadgas,följer vadskall,registerutdrag enligt 8 §l annatom av
anteckningicke medtagas om

skyddstillsyn,villkorlig dom,skyddstillsyn,villkorlig dom,
tillsyn, fängelse28 särskildådömts enligtfängelse somsom

28 kap. 3 §med stödeller âdömts§ brottsbalkenkap. 3 över- av
överlämnandeellersedan brottsbalkentill särskild vård,lämnande

tio årsärskild vård, sedaneller tillförflutit från domentio år
eller beslutet;förflutit från domenbeslutet; samt

samt
förvandlingsstraff för böter,fall i lfängelse i än samtannat som avses

från frigivningen.år förflutitsedan tio
ånyobeträffandeföre utgången tidHar sagts samma personsom nuav
skolaantecknas i registret,enligt § skalleller beslut, 2meddelats dom som

jämliktnågonderaregisterutdrag, så längeibåda anteckningarna upptagas
vadskallflera anteckningar,medtagas. Förekommaförsta stycket skall nu

dom eller beslut,tillämpning. Anteckningmotsvarandeägasagts somom
påföljdverkställighet1945, ellerföre d. jan.meddelats 1 somavom

utsträckningendast i denavgörande medtages docki sådantbestämts rege-
enligthar gjortsfullständigt utdragbegäranringen bestämmer, omom

stycket.femte
inteföreskrivs i utdragetparagraftillämpning vad i dennaSkall med av

de övrigaskall inte hellerpåföljd med,någon anteckning tas an-om
domstolutdrag tillregistret. Ikan förekomma iteckningar medtas som
sinnes-verkställdanteckningskall dock alltid medeller åklagare tas om

eller läkarintygundersökningeller rättspsykiatriskundersökning somom
rättspsykiatrisk under-1991:1137första stycket lageni 4 § omavses

sökning.
tillämpning be-jämvälparagraf skolaBestämmelserna i denna äga

6uppgift antecknats med stödträffande avsom
paragraf skall iakttagas,iförut dennaBegränsning angetts omsom

justitie-justitiekanslern,uppgifter begärasfall fullständigaför särskilt av
datainspektionen.ombudsman eller
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5 Förslag till
Lag ändring i lagen 1964: 167 med särskildaom
bestämmelser lagöverträdareom unga

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1964:167 med särskilda be-om
stämmelser lagöverträdareom unga
dels i lagen skall införas fyra paragrafer, 4att 6 6 f och 6 §§,nya a, e, g

följande lydelse,av
dels 6 10 och 12 §§ skall ha följandeatt lydelse.c,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Om någon har begått brott innan han fyllt år, får åklagarenett arton
besluta underlåta åtal enligt bestämmelserna i denna lag åtalsunderlå-att
telse.

Åtalsunderlâtelse får beslutas, den underârige blir föremål för sådanom
åtgärd nedan och det med skäl kan därigenom vidtassom anges antas att
vad lämpligast förär den underârige:som

vård eller åtgärd enligt socialtjänstlagen 1980:620,annan
vård2. eller åtgärd enligt lagen l990:52 med särskilda be-annan

stämmelser vård ellerom av unga,
3. åtgärd innebär den underârige får hjälp eller stöd.attannan som
Åtalsunderlåtelse får också beslutas, det uppenbart brottet harär attom

skett okynne eller förhastande.av
Vid bedömningen åtals- Vid bedömningen åtals-av om av om

underlåtelse skall meddelas skall underlåtelse skall meddelas skall
åklagaren vad följerutöver åklagaren vad följerutöversom som

andra och tredje styckena andra och tredje styckenaav av
underårigessärskilt beakta den särskilt beakta den underåriges

vilja målsägandenersätta för vilja målsäganden föratt ersättaatt
skada uppkommit skada uppkommitsom genom som genom
brottet eller avhjälpa eller be- brottet eller avhjälpa elleratt att

skadan.gränsa begränsa skadan eller på annat
målsäganden.sätt gottgöra

Åtalsunderlâtelse får inte beslutas, något väsentligt allmänt ellerom
enskilt intresse därigenom ásidosätts.

Utöver vad har kan åtalsunderlåtelse meddelas enligt 20sagtssom nu
kap. 7 § rättegångsbalken.

frågal åtalsunderlåtelse sedan åtal har väckts tillämpas 20 kap. 7om
§ rättegångsbalken.a
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

skallbeslut enligt l §skall Frågabeslut jämlikt §Fråga l omom
inteskyndsamt. Fattashandläggasskyndsamt. Fattashandläggas

åtal väckasbeslut, skallväckas sådantbeslut, skall åtalsådant
dröjsmål.dröjsmål. utanutan
rättegångsbalken finns sär-I

bestämmelser tidsfristerskilda om
inte harmål deni vissa mot som

år.fyllt arton

beslut ifattaråklagarenanledning till InnanskäligfinnsOm det
inteåtalsfrågan skall han,denna lag,átalsunderlåtelse enligt om

eller detringabrottet ärhan beslutar ärinnanskall åklagaren upp-
förförutsättningarenbartfrånyttrandeärendet inhämta atti

ellerföreliggeråtalsunderlátelsekommunsocialnämnden i den som
obehövligt, in-det1980:620socialtjänstlagenenligt annars anses
socialnämndenyttrande frånhämtaunderårige.för denhar ansvaret

socialt-enligtden kommunifråganYttrandet skall somomavse
1980:620 harjänstlagen ansvaretvidtagit ellernämnden har avser

Sådantunderårige.för denbeträffandeåtgärdnågon yttran-vidtaatt
underendastinhämtasfårsådan deochunderârigeden enom

misstänktedenförutsättningmeningnämndensåtgärd enligt är att
detgärningen ellererkäntför honom.lämpligasteden annars

hanmisstanke förskäligfinns att
skallYttrandetbrottet.begåtthar

nämnden harfrågan omavse
vidta någonvidtagit eller attavser
underårigebeträffande denåtgärd

åtgärd enligtsådanoch enom
lämpli-denmeningnämndens är

för honom.gaste
finnernämndendet ellerbegäråklagarenskall,yttrandeNämndens om

personligaunderårigesför denredogörelseinnefattaerforderligt,det även
övrigt.ilevnadsomständighetervandel ochhansutveckling samt

skallyttrandebegäranI om
vilkeninomföreskrivaåklagaren

och,lämnasskallyttrandettid om
socialnämndendet behövs, an-ge

kanyttrandetför hurvisningar
begränsas.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Nämnden skall sitt yttrande Nämnden skall lämna sittavge ytt-
skyndsamt. Yttrandet skall rande inom den åklagaren före-avges av
inom tvâ veckor från den dag då skrivna tiden. Om det behövs
begäran yttrande kom in till med hänsyn till ärendets beskaf-om
nämnden, inte längre tid fenhetär kan åklagaren dock medgeom
nödvändig med hänsyn till ären- yttrandet lämnas Ytt-att senare.
dets beskaflenhet. Har yttrande randet kan det lämpligtom anses
inte inom jyra veckor, lämnas vid sådantavgetts sammanträde
skall åklagaren underrättas i 4genast som avses

orsaken till dröjsmålet.om
Åklagaren får social-utan att

nämndens yttrande inhämtats
besluta åtalsunderlåtelse,om

brottet ringa, ellerärom
det uppenbart förut-är attom

sättningar för åtalsunderlåtelse
föreligger.

Nämnden skall sambandäven med yttrande lämna åklagaren deutan
upplysningar denne begär i fråga den underårige.som om

4§

Ett beslut åtalsunderlåtelse beslutEtt åtalsunderlåtelseom om
skall på lämpligt tillkännagi-sätt skall, hinder inte delgesmöter,om

för den underårige. den vid personligtvas ettunge
sammantrafiande med åklagaren
inom vecka efter det beslutetatten
fattats. Vid sammantrdfiandet
skall, hinder inte ellermöterom

skäl inte föreligger där-annars
den vårdnadshavareemot, unges

Även företrädarenärvara. för
socialtjänsten bör tillfälle attges
närvara.

Beslutet åtalsunderlåtelseom
får delges den unge av en annan
åklagare den meddelatän som

Ärbeslutet. det uppenbart att
muntlig delgivning inte kan ge-
nomföras, får delgivningen vara
skriftlig.
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

4a§

enligt §sammantrizfiande 4Vid
särskiltskall åklagaren

beslutetinnebördenförklara av
och det sköt-åtalsunderlåtelseom

detta förenatsamhetskrav ärsom
med och

bliföljderna kanvilkaklargöra
lagöverträdelser.fortsattaav

6§

särskildtilldömtsstöd 3 § någon,med Omnågon,Om somavsom
lagen3 §eller med stödsärskilda tillsynl990:52 medlagen av

särskilda bestäm-medvård 1990:52bestämmelser ungaavom
tagitsharvårdhem melserintagits i sådanthar ett av ungaomsom

isådant hemmiss- in inämnda lag,i 12 § ett avsessomavses
förmisstänkslag,nämndabegått brott innan 12 §för ha atttänks att

vidvistelsenavslutats, brott innanhar ha begåttvården vid hemmet
åkla-skallavslutats,brottet hör harhemmetskall åklagaren, om

all-underhöråtal brottetåtal,under allmänt pröva om garen, om
åtal lämp-âtals- âtal,ske. Innan prövalämpligen bör mänt om
âtalsfråganske. Innanskall den ligen börfrågan avgörs, som

förestårdenskallvid höras,vården hemmet avgörs,förestår som
intedet ärhöras,hemmetobehövligt.intedet är omom

obehövligt.

6c§

årfylltintenågonOmår artonfylltintenågonOm somartonsom
för brott,misstänktskäligenför brott,misstänkt ärskäligenär

omedelbartvårdnadshavarenskallomedelbartvårdnadshavarenskall
förhörtillkallasunderrättasfinnsdet inte samtunderrättas, om

intedettadenmedskäl det.särskilda omunge,mot
ellerutredningenförmedför men

skälsärskildafinns motannars
det.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6e§

Vid förundersökning denmot som
underär år bör anlitasarton

åklagare och polismän sär-som
skilt avdelats för eller som annars
har särskild erfarenhet av unga
lagöverträdare. Har den unge
tidigare varit föremål för förun-
dersökning eller utredning enligt
13 bör tillses åkla-att samma

och utredare möjligt till-gare om
delas också den förunder-nya
sökningen.

6f§

Om någon inte fyllt årartonsom
skäligen misstänktär för brott,ett

pä vilket fängelse kan följa, skall
polismyndigheten under-genast

socialnämnden.rätta

6g§

Vid förhör med den inte fylltsom
år, och misstänkt förärarton som

brott på vilket fängelse kanett
följa, skall företrädare för social-
nämnden hindernärvara, inteom
föreligger och det kan ske utan

för utredningen.men

7§

Den under aderton ärär må Den underär år fårsom artonsom
häktas med mindre synnerliga häktas endast det finns särskil-om

skäl därtill.äro da skäl för häktning på grund av
risk för fortsatt brottslig verksam-
het eller det finnsom annars syn-
nerliga skäl för häktning.



1993:35SOU

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

väcks denfår inte När åtal ärunder årDen är motarton somsom
skall vårdnadsha-år,fängelse eller skydd- undertilldömas arton

försorg,den har rättensintestillsyn, genomvaren,somom
tid-ochunderrättas häromhar blivitvårdnaden honom omom

huvudförhandlingen.punkten förså lämpligenmålet, därhörd i
detdock inte gällaskallDettaske. omkunnat

särskilda skäl det.finns mot
brott föråtaletOm ettavser

fängelse, skallföreskrivetvilket är
målet,höras ivårdnadshavaren

ochkan skeså lämpligendär
detta.skäl inte finnssärskilda mot

till särskildfår dömaöverlämna åt social- RättenfårRätten
finnsdet i måletvård endastföranstalta tillsynnämnden att omom

nämnden med detdet yttrandesocialtjänsten endastinom ettom av
i 3 Ettinnehållyttrandefinnsi målet nämn-ett avsesav som
också,yttrande krävsi sådantinnehållmed detden omsom avses

skäl, försärskildainte finnssådant yttrande krävs det3 Ett
denskall få dömasärskildadet inte finnsockså, rättenatt somom

ifängelsetjugoett år tillskall få döma underskäl, för ärrättenatt
till månader.tjugoett ârunderden änär tremersom

månader.fängelse i än tremer
hörs enligtVårdnadshavarehörs enligtVårdnadshavare somsom

stycket, ellerandratillharförsta stycket ersätt-rätt annarssom
havid efterinställer sig rättenförskott enligt vadochning attsom
tillpersonligen, harkallats rättföreskrivet vittne. Ersätt-är om

vadförskott enligtersättning ochskall betalasningen staten.av
vittne.föreskrivetär omsom

skall betalasErsättningen sta-av
ten.

fylltharintemål denIintei mål denOm det mot sommot som
hinder inteskall,åranled- tjugoettår finnsfyllt tjugoetthar om

i tings-för tjänstgöringföreligger,påföljdtilldömaning att annan
anlitas minstoch hovrättbör för tjänstgöring iböter, rättän en

och erfa-med insiktnämndemänanlitasföreträdesvistingsrätt
fost-vård ochbeträffanderenhetinsikt och erfa-nämndemän med

ungdom.vård fost-beträffande ochrenhet ran av
ungdom.ran av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Mål den fyllt tjugoett årmot skall alltid behandlas skyndsamt.som
Väcks allmänt åtal den Väcks allmäntmot åtal densom mot som

inte fyllt âr för brott, förarton inte fylltett år för brott, förarton ett
vilket föreskrivetär fängelse i vilket föreskrivetär fängelse, skallmer

år,än skall de tidsfrister iakt-ett de tidsfrister iakttas före-ärsom
föreskrivnaär för åtgär-tas skrivna för åtgärdersom i mål vari den

der i mál vari den tilltalade tilltaladeär häktad.är I stället för
häktad. I stället för den tid den tid vecka, i 45om en om en som
vecka, i 45 kap. 14 § kap.rätte- 14 § rättegångsbalkensom är
gângsbalken föreskrivenär för föreskriven för hållande huvud-av
hållande huvudförhandling, förhandling, skall gälla tidav en om
skall gälla tid tvâ veckor. tvâ veckor.en om

Inhämtar rätten yttrande från Inhämtar rätten yttrande från
socialnämnden enligt 9 § andra socialnämnden enligt 9 § tredje
stycket, skall nämnden sig stycket, skallyttra nämnden sigyttra
inom sådan tid kanrätten hälla inomatt sådan tid kan hållarättenatt
huvudförhandling enligt reglerna i huvudförhandling enligt reglerna i
andra stycket. Om ärendets be- andra stycket. Om ärendets be-
skaffenhet föranleder det, fär dock skaffenhet föranleder det, får dock
yttrandet med medgivanderättens yttrandet med rättens medgivande
avges senare. avges senare.
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tillFörslag6

1964:740förordningeniändringFörordning om
brottmåli vissaför åklagareföreskriftermed

föreskrifter1964:740 medförordningeni frågaföreskrivsHärigenom om
brottmåli vissaåklagareför

gälla,upphöraskall6 §dels attatt
lydelse.följandeskall ha2 §dels att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

6 §med stödåklagarenHarstöd 1 §medåklagaren av aHar av
särskildamed1964:167lagensärskildamed1964:167lagen

lagöverträ-bestämmelserlagöverträ-bestämmelser om ungaungaom
strajföreläggandemeddelatdareåtalsunderlåtelsebeslutatdare om

beslutetdelgesdenskallföre-vilketförbeträffande brott år unge
i vård-möjligtochmuntligenböter,straffsvårare änskrivet om
detOm ärnadshavares närvaro.underrättasunderårigeskall den

delgesbeslutetfårlämpligareochmuntligen avbeslutet omom
med-denåklagare änvårdnadshavares närva- sommöjligt i annan

hinderdetta. Möterdelat motfårlämpligare,detOm ärro.
brottetellerdelgivning ärmuntligverkställasunderrättelsen enav
skrift-delgivningenfårringamed-den varaåklagare än somannan

lig.socialnämn-ellerbeslutetdelat av
svårighetersärskildaden. Möter

underrättelse eller ärmuntligför
underrättelsenfårringa,brottet

skriftlig.vara
skall tillämpasstycketFörsta

strafföreläggandeifrågaockså om
med1964:1676 § lagenenligt a

bestämmelsersärskilda ungaom
lagöverträdare.
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7 Förslag till
Förordning ändring i förordningen 1979:572om

med tingsrättsinstruktion

Härigenom föreskrivs 13 § förordningen 1979:572att med tingsrättsin-
struktion skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13§

Vid fördelningen målen och ärendena pá rotlama skall iakttasav att
arbetsbördan såvitt möjligt blir lika för alla domare,stor

2. mål eller ärende harett samband med mål eller ärendesom ett annat
tilldelas rotel det andra målet ellersamma ärendet.som

Fördelningen domargöromälen skall ske på sådantav sättett att
arbetsuppgifter inte tilldelas tingsfiskal i omfattningstörre än ären som
lämplig med hänsyn till ñskalens erfarenhet tjänstgöring i domstol.av
Sådana arbetsuppgifter, kräver särskild erfarenhet, får inte tilldelassom

fiskal.en
Brottmål den inte harmot som

fyllt tjugoett år skall, förom
brottet föreskriär svårare straffvet

böterän och hinder inte möter
däremot, handläggas ordinarieav
domare i tingsrätten.
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till8 Förslag
1982:805förordningenFörordning ändring iom

till vittnen,ersättning medelallmännaavom

E m.m.

ersättning6 förordningen 1982:805föreskrivs §Härigenom att avoml skall följande lydelse.allmänna medel till vittnen, ham.m.
l

Föreslagen lydelsevarande lydelseNu

6§

får tillerkännasersättning för tidsspillanReseersättning, traktamente och
vittne,

harsakkunnig vid allmän domstol intesådan rätten,2. utsettssom av
anledning åklagarensmålsägande skall höras i brottmål i avsom

talan,
skallvårdnadshavarevårdnadshavare skall 4.4. somsom

§höras enligt 21 kap. lenligt 21 kap. § rätte-höras l rätte-
enligt 9 § lagengângsbalken ellergângsbalken eller enligt 9 § lagen

1964:167 med särskilda bestäm-med särskilda bestäm-1964: 167
lagöverträdare,melsermelser lagöverträdare, om ungaom unga
inställt sig videller som annars

efter ha kallatsrätten att person-
ligen,

lagensärskild personutredare enligt 3 §förordnats tillden som
skallpersonutredning brottmål, ochsärskild i1991:2041 somm.m.om

vid allmän domstol,höras
isärskild personutredningförtroendeman enligt 4 § lagen om

domstol,brottmål, skall höras vid allmänsomm.m.
eller enligt 23förundersökning i brottmålden skall höras under7. som

stycket rättegångsbalken,kap. 3 § fjärde
utlänningslagenskall höras enligtden8. utan att part,som, vara

utlänningskontroll,lagen 1991:572 särskild1989:529 eller om
1970:417skall höras enligt lagenden utan att part, omsom, vara

marknadsdomstol m.m.,
1976:839skall höras enligt 13 § lagen10. den statens va-omsom

nämnd,
188enligt lagen 1973:skall hörasdenll. utan att part, omsom, vara

och hyresnärrmder,arrende-
rättshjälpsla-§utredning enligt 25 eller 45medverkar vid12. den som

1972:429,gen
inskrivnings-pâ kallelsesökande,13. den attutan avvarasom,

ellerlagfartssammanträdeför höras vidmyndighet har inställt sig att
sammanträde enligt 19 kap. lO § jordabalken,
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

den14. sökande, på kallelse sjöfartsregistret harutan attsom, vara av
inställt sig för höras vid sammanträde enligt 31 § sjölagen 1891:35att

l,s.
15. den skall höras under utredningutan att part,som, vara som avses

i 9 § andra stycket lagen 1976:206 felparkeringsavgift,om
16. den skall höras inför jämställdhetsnämndenutan att part,som vara,

enligt jämställdhetslagen 1991:433,
17. tredje skall höras inför kronofogdemyndigheten enligt 2man som

kap. ll §utsökningsbalken.
Ersättning till vittne lämnas i fall i 36 kap. 8 §även som avses

rättegångsbalken.
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tillFörslag9

frivårdsförordningeniändringFörordning om

1983:250

följandeskall hafrivârdsförordningen4 §föreskrivsHärigenom att
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§4

hand-förordnasövervakareTillhand-förordnasövervakareTill
frivárds-vidtjänstemanläggandefrivårds-vidtjänstemanläggande
lämpligellermyndighetenlämpligellermyndigheten annanannan

underdömdeden ärOmperson.person.
övervakareskall tillårtjugoett

erfa-särskildhardenanlitas som
fostranvärd ochfrågarenhet i om

ungdom.av
övervakare.valetangáendesigtillfälledömde bör avDen att yttra
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10 Förslag till

Förordning upphävande förordningom av

1988:217 försöksverksamhet med snabbareom

utredningar rörande lagöverträdareunga

Härigenom föreskrivs förordning 1988:217 försöksverksamhetatt om
med snabbare utredningar rörande lagöverträdare skall upphöra attunga
gälla.
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tillFörslagl l
1989:928ändring i lagenLag sam-omom

hällstjänst

samhällstjänst1989:928förskrivs i fråga lagenHärigenom omom
lydelse,följandeparagraf, 2a §skall införasidels lagenatt aven ny

följande lydelse.3 §§ skall ha2 ochdels att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

enligtpåföljdvid valenligt Om detval påföljddet vidOm avav
brottsbalken30 kap. ärbrottsbalkenkap.30 är av av-av av-

iförbetydelsei görande rätten,förgörande betydelse rätten, attatt
fängelsedöma tillstället förtill fängelse,för dömastället attatt

skall kunnasärskild tillsyn,ellertill skyddstillsyndömaskall kunna
för-skyddstillsyn ellertillâdömd dömatidigareeller förordna att

skydd-ådömdordna tidigarebrott,skallskyddstillsyn attavse nya
fårbrott,skallstillsynvad följerfår utöverrätten, avse nyasom

följervadbrottsbalken, med- utöverkap. 6 § rätten,28 avsomav
meddelabrottsbalken,6 §föreskrift 28 kap.dela särskild som avser

föreskriftsärskildsamband mediskyldighet att som avser
samband mediskyldighetutföra oavlönatverkställigheten att

utföra oavlönatverkställighetenoch högst 200arbete i lägst 40
högst 20040 ocharbete i lägstsamhällstjänst. Dettatimmar

samhällstjänst.timmarunder förut-dock endastgäller
tilltalade förklaratsättning denatt

sådan före-följasig villig att en
skrift.

Är tjugoetttilltalade underden
isådan föreskriftår får avsessom

meddelasstycketförsta även om
avgörande betydelse fördet är av

tillför dömai ställeträtten, attatt
skallsärskild tillsyn,fängelse eller

Villkorlig domdöma tillkunna
tidigareförordnaeller att en

Villkorlig dom skallådömd avse
brott.nya

första ochFöreskrift enligt
får meddelas endastandra stycket

den till-förutsättningunder att
följaförklarat sig villigtalade att

föreskrift.sådanen
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Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

Meddelar föreskrifträtten med Meddelar föreskrifträtten med
stöd första stycket, skall det i förstastöd eller andra stycket,av av
domslutet hur långt fängel- skall det i domslutet huranges anges
sestraff skulle ha dömts lång tid skulle ha dömtsut,som ut,som

fängelse i stället valts fängelse eller särskild tillsyn iom som om
påföljd. stället valts påföljd.som

Har föreskrift meddelats med Har föreskrift meddelats med
förstastöd stycket åter-och stöd första eller andra stycketav av

kallar den tilltalade sitt samtycke och återkallar den tilltalade sitt
vid högre prövning målet,rätts samtycke vid högre prövningrättsav
får hinderrätten 51 kap. målet, fårutan hinderrättenav utanav av
25 § första stycket första mening- kap.51 25 § första stycket första

och 55 kap. första15 § stycket meningen och kap.55 § första15en
rättegångsbalken döma till fängel- stycket rättegångsbalken döma till

fängelse eller särskild tillsyn.se.

2§

Övervakningsnämnden Övervakningsnämndenfår ändra får ändra
eller upphäva föreskrift eller upphäva föreskriften som en som
har meddelats enligt l § detnär har meddelats enligt § förstal
finns skäl till det. I fråga dom stycket det finns skäl till det.när Iom
med sådan föreskrift tillämpas vad fråga dom med sådan före-om

föreskrivs i 26 kap. 17 28 skrift tillämpas vad föreskrivssom som
kap. 7 § och 8 § första stycket i 26 kap. 17 28 kap. 7 § och
första meningen och andra stycket 8 § första stycket första meningen

37 kap. 8 § andra stycketsamt och andra stycket kap.37samt
och 10 § brottsbalken andra 8 § andra stycket och 10 § brotts-om
föreskrifter vid skyddstillsyn. balken andra föreskrifter vidom

skyddstillsyn.
Om det behövs för den dömde skall stå under övervakning till dessatt

det föreskrivna arbetet har utförts, får Övervakningsnämnden besluta om
övervakning den dömde under viss eftertid det år har gåttav att ett av
prövotiden, dock längst till prövotidens utgång.

Rätten fâr ändra eller upphäva
föreskrift meddelats enligten som

1 § andra stycket det finnsnär
skäl till det.

Frivárdsmyndigheten får med-
dela anvisningar i fråga verk-om
ställandet sådan föreskrift,av

medge tillfälligäven lättnadsamt
eller vidta erforderlig jämkning.
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E

Föreslagen lydelselydelsevarandeNuE

2a§

E
miss-dömde allvarligtOm den

l föreskrift samhälls-sköter omenE meddelats honom medtjänst som
E andra stycket skallstöd 1 §av
E frivârdsmyndigheten begära att

domstol för talanåklagare vidE om
kap. 6 § brotts-åtgärd enligt 27

E balken.

3§

undanröjer domundanröjer dom OmOm rättenrätten enen
föreskrift enligt villkorligskyddstillsyn med skyddstillsyn eller en

första stycket och i stället föreskrift enligt §§ dom med l1
dömer till fängelse, skall stycketrätten första eller andra och i

uppgift i §beakta 1 till fängelse ellerstället dömersom avses
straflets längdandra stycket beaktanär särskild tillsyn, skall rätten

bestäms. i § fjärdeuppgift 1som avses
påföljdens längd be-stycket när

stäms.
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12 Förslag till
Lag ändring i lagen l990:52 med särskildaom
bestämmelser vårdom av unga

Härigenom föreskrivs i fråga lagen l990:52 med särskilda be-om
stämmelser vård 3 och §§ skall ha följande lydelse.attom av unga

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vård skall också beslutas den Vård skall också beslutas denom om
sin hälsautsätter eller sin hälsautsätter ellerunge ut- unge ut-

veckling för påtaglig risk veckling för påtaglig riskatten atten
skadas missbruk be- skadas missbruk be-genom av genom av
roendeframkallande medel, brotts- roendeframkallande medel, brotts-
lig verksamhet eller något lig verksamhet eller någotannat annat
socialt nedbrytande beteende. socialt nedbrytande beteende.

Är den delgiven misstankeunge
för brott får brottet inte åberopas

stöd för åtgärd enligt dennasom
lag så länge förundersökning
pågår eller misstanken ärannars
föremål för prövning.

2l§

vårdNär med stöd denna lag inte längre behövs, skall socialnämndenav
besluta vården skall upphöra. Nämndenatt skall förbereda dennoga unges
återförening med den eller dem har vårdnaden honom.som om

Om den döms till särskildunge
tillsyn skall socialnämnden besluta

vård sker med stödatt som av
denna lag skall upphöra inteom
särskilda skäl talar däremot.

Vård har beslutats med stöd 2 § skall upphöra densom närav senast
fyller 18 âr.unge

Vård har beslutats med stöd 3 § skall upphöra densom närav senast
fyller 21 âr.unge
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tillFörslag13

1990:893förordningeniändringFörordning om
brottmål,i vissadomunderrättelse m.m.omom

1990förordningen19 §§10 ochföreskrivsHärigenom att
följandeskall havissa brott,dom iunderrättelse:893 m.m.omom

lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

denmål däridomMeddelasmål där deni ettdomMeddelas ett
ieller intagenhäktadtilltaladei ärintagenhäktad ellertilltalade är

sådantellerkriminalvårdsanstaltskall ko-kriminalvårdsanstalt, en
iungdomshemsärskiltsändasdagdomen avsespia somsammaav

med särskil-990:521§ lagenstället 12antstalten. lellertill häktet
vårdbestämmelsersända dadomstolenfårför domen avom

domenkopiaskallsåvittmåletutgången ibevis avenunga,om
ellerhäktettillsändasdagdomsbevis.dömdedenrör samma

särskildadetelleranstalten ung-
för domenställetIdomshemmet.
bevissändadomstolenfår om

densåvittmåleti rörutgången
domsbevis.dömde

veckasändas inomdomenskall kopiasänds,domsbevisOm enaven
meddelades.domenfrån det att

fängelsetilltilltaladedenDömstill fängelse,tilltaladedenDöms
skall det tilltillsyn,särskildellerellerdomentill kopiandetskall av

eller till doms-domenkopianexemplarfogasdomsbevisettill ett av
exemplarfogasbevisetyttrandepersonbevis, 2. ett avav

enligtyttrande2.personbevis,1991:2041 sär-lagenenligt om
särskild1991:2041brottmål, lagenpersonutredning iskild om

brottmål,personutredning iläkarintyg m.m.,3. avgettssomm.m.,
enligtläkarintyg avgettssärskildenligt lagen sompersonut-om

personutredningsärskildlagen4.brottmål,iredning omm.m.,
utlåtande4.brottmål,irättspsykiatriskutlåtande m.m.,över

undersök-rättspsykiatrisköverundersökning.
ning.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om tilltalad inte häktadär Om tilltalad inte häktadären som en som
eller intagen i kriminalvårdsanstalt eller intagen i kriminalvârdsanstalt
döms till fängelse, skall kopia eller sådant särskilt ungdomshemen

domen sändas till kriminal- i 12 § lagen 1990.52av som avses
vårdsstyrelsen inom vecka. med särskilda bestämmelseren om

vård döms till fängelseav unga,
eller särskild tillsyn, skall en
kopia domen sändas till Krimi-av
nalvårdsstyrelsen eller Statens in-
stitutionsstyrelse inom vecka.en

Till kopian domen skall fogas de handlingar i 3 Harav som avses
särskild personutredning enligt lagen 1991 2204l särskild personutred-om
ning i brottmål, eller rättspsykiatrisk undersökning inte ägtm.m. rum,
skall det i stället bifogas kopia akten i målet, i de delar denrörav som
dömdes personliga förhållanden.

7§

Bestämmelserna i 6 § gäller även Bestämmelserna i 6 § gäller även
i fråga dom eller beslut i fråga dom eller beslutom var- om var-
igenom domstolen förklarar igenom domstolen förklarar
villkorligt medgiven frihet helt villkorligt medgiven frihet helt
eller delvis förverkad, 2. förord- eller delvis förverkad, förord-

tidigare âdömt fängelse-att ett tidigare âdömtnar fängelse-att ettnar
straff skall ytterligare brott, straff eller tidigareavse ådömden
eller 3. ålägger förvandlingsstraff särskild tillsyn skall ytterliga-avse
för böter eller förordnar brott, eller åläggeratt ett förvand-re
tidigare älagt förvandlingsstraff lingsstraff för böter eller förordnar
skall ytterligare böter. tidigareavse âlagt förvandlings-att ett

straff skall ytterligare böter.avse
Kopia akten i målet behöver inte sändas i fallav i förstasom avses

stycket 3.

Om högre ändrarrätt dom Om högre ändraren rätt domen en en
eller beslut i 6 eller ellerett beslut i 6 ellersom avses ett som avses
7 skall kopia den högre 7 skall kopia den högreen av en av
rättens dom eller beslut domrättens eller beslutsamma samma
dag sändas till kriminalvårdsstyrel- dag sändas till Kriminalvârdssty-

I stället för domen eller relsen eller Statens institutionssty-sen.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

eller be-för domenställetrelse. Isändas,domsbevisfårbeslutet
domsbevis sändas,fårslutettillämpas.stycket§ andravarvid 2 var-

stycket tillämpas.andra§vid 2

ifalldömde ideni Harfalldömde i avsesHar den somavsessom
fängelse itill§ dömtseller 76fängelse itill§ dömtseller 76

tillellermånader,tvâskallmånader, äntvâän mermer
domstolenskallsärskild tillsyn,sändaveckainomdomstolen en
kopiasändaveckaden inomtilli måletakten avkopia enav

myndighetdentillmåletidomen aktenkopiaditmyndighet av
skall sändas.domenkopiaditdockgällerDettasändas.skall av

denendast idockgällerutsträckning det Dettai denendast
förbehövsutsträckning det attskallmyndighetenförbehövs att

kännedomskallmyndighetendömdesdenkännedomfå om
för-personligadömdesdenoch deförhållandenpersonliga om

huvudsakligadeochhållandenhuvudsakligaomständighetemavid
vid brottet.omständigheternabrottet.

häktadintetilltalad ärOmhäktadintetilltalad är somOm ensomen
kriminalvårdsanstaltiintagenellerkriminalvårdsanstaltieller intagen

ungdomshemsärskiltsådantellerkap.enligt 28fängelsetilldöms
1990:52lageni 12 §beslutmedbrottsbalken3§ att avsessom

bestämmelsersärskildamedverkställigheti omskalldomen
fängelsetilldömsvårdvunnit lagaharden inte ungaavatttrots

brottsbalken§328 kap.enligthandlingarskall dekraft, som
beslutmedtillsynsärskildtillellerkriminal-tillsändas6 §iavses

verkställighetiskalldomendag. Ivárdsstyrelsen attsamma
vunnit lagaharintedendomsbevisfår atttrotsför domenstället

handlingardeskallkraft, somstycketandra§varvid 2sändas,
Kriminal-tillsändas6 §itillämpas. avses

in-Statensellervdrdsstyrelsen
Idag.stitutionsstyrelse samma

domsbevisfårdomenförstället
stycketandra§varvid 2sändas,

tillämpas.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om domstolen beslutar den Om dömeratt rätten den tilltalade till
tilltalade skall överlämnas till värd villkorlig dom med stöd kap.30av
inom socialtjänsten med stöd 7 § andra stycket brottsbalkenav
31 kap. §br0ttsbalken,1 skall eller till särskild tillsyn, skallen en
kopia domen sändas till social- kopia domen sändasav till social-av
nämnden dag. Domstolen nämnden dag. Rätten fårsamma isamma
fâr i stället sända domsbevis, stället sända domsbevis, varvid 2
varvid 2 § andra stycket tillämpas. § andra stycket tillämpas.
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till14 Förslag
särskild1991:2041ändring i lagenLag omom

i brottmål,personutredning m.m.

personutred-särskild1991:2041§ lagenföreskrivs 1Härigenom att om
följande lydelse.skall habrottmål,ning i m.m.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1§

behövspåföljdsfrågan ellerförbrottmåli avgöradetNär annarsattett
ellerförhållandenpersonligamisstänktsutredningsärskild omom enen

brottslig-från fortsattavhåller sigtill hanbidrakanåtgärder attantassom
frivårdsmyndigheten.yttrande fråninhämtaskallhet, rätten

utredningdeninte inhämtas,dockyttrande behöversådantEtt somom
inhämtarellerför rättentillgänglig ut-finns rättenändåbehövs om

på sätt.redningen annat
undermisstänkteden ärOm

iyttrandefårårarton avsessom
åklaga-stycket inhämtasförsta av

anhängiggjorts vidmåletinnanre
domstol.
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15 Förslag till
Förordning ändring i förordning 1992:289om

särskild personutredning i brottmål,om m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga förordning 1992:289 särskildom om
personutredning i brottmål, 10 och 12att §§ skallm.m.
ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Yttrande enligt l § lagen 1991 Yttrande enligt 1 § lagen 1991
:2041 särskild personutred- :2041 särskild personutred-om om
ning i brottmål, skall in- ning i brottmål, skall in-m.m. m.m.
hämtas från den frivârdsmyndighet hämtas eller åklagarenrättenav
inom verksamhetsområde den från den frivârdsmyndighet inomvars
misstänkte bosattär eller verksamhetsområde den miss-annars vars
uppehåller sig. tänkte bosatt ellerär annars uppe-

håller sig.
I beslutet inhämta I beslutetatt inhämtaytt-om att ytt-om

rande skall rätten ändamålet rande skall ändamålet medange yttran-
med yttrandet, inte detta fram- det inte detta framgårom anges, om
går på sätt. Rätten skallannat beslutetsätt. I skallannat
också inom vilken tid ocksåange inomyttran- vilken tid ytt-anges
det skall lämnas till rätten. Om randet skall lämnas. Om yttrandet
yttrandet skall lämnas inom korta- skall lämnas inom kortare tid än

tid än månad skall rätten månadre skallen samråd ske meden
samråda med frivårdsmyndig- frivårdsmyndigheten.
heten.

Rätten skall underrätta åkla- Den misstänkte skall under-
och den misstänktegaren beslutet.rättas beslutetHarom om

beslutet. fattats skallrätten, åkla-ävenav
underrättas.garen

2§

Frivårdsmyndighetens yttrande och den utredning behövs för yttrandetsom
skall efter behovrättens beslutsunderlag i varjeanpassas enskilt fall.av

Finns det personutred- Finns det personutred-annan annan
ning den misstänkte skall ning den misstänkte skallom om
frivårdsmyndigheten, myndig- frivårdsmyndigheten, myndig-om om
heten bedömer den utredningen heten bedömer den utredningen

tillräcklig, underrätta rätten tillräcklig, underrätta densom som som
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

yttrandet detta. lbegärtharfall beslutarsådanaIdetta. omom
ellerbeslutarfall rättenfull- sådanaskallutredningenrätten om
skallutredningenåklagareneller begränsas.följas om

eller begränsas.fullföljas

underfrivårdsmyndighetenOmunderfrivårdsmyndighetenOm
anled-finnerpersonutredningenanled—finnerpersonutredningen

misstänktedenningmisstänkteden attantaattning attantaatt
skallstörning,psykiskliderskallstörning,psykisklider avav
denunderrättamyndighetenunderrätta genastmyndigheten genast

yttrandet detta,begärtharinte rättendetta, omrätten somomom
beslutatharredaninte rättenläkarintygbeslutatharredan omom

lagen7 §enligtläkarintyg1991:2041lagen7 §enligt omom
särskild:204l1991 personut-brott-personutredning isärskild om

ellerbrottmål,iredningrättspsykiat- omellermål, m.m.omm.m.
undersökning.rättspsykiatriskundersökning.risk

6§

28eller15 §kap.enligt 26föreskriftersärskildabehovfinnsdetOm av
försökverksamhet1989:928lagenenligtellerbrottsbalken6 § omkap. a

misstänktemed densamverkanförberedas iskall dessasamhällstjänst,med
berörs.andraoch som

§628 kap.ibehandlingsplansådan atillFörslag avsessomen
denochsocialtjänstenmedsamverkaniutformasalltidskallbrottsbalken

yttrandettillfogasskallFörslagetbehandlingen. somförskall svarasom
planen.godkäntmisstänkte hardenframgåskallDetbilaga. om

ifrivårdsmyndighetenOmifrivårdsmyndighetenOm
påföljdenföreslåryttrandetskyddstillsyn attföreslåryttrandet

föreskriftmedskall förenaspåföljd för omsamhällstjänst enmed som
framgåskall detsamhällstjänst,framgåskall detmisstänkte,den

villigmisstänkte ärden attvilligmisstänkte ärden att omom
föreskrift.sådanföljaföreskrift.sådanfölja enen

iskall lämnasYttrandet treitill ex-skall lämnas rättenYttrandet
myndighetdentillemplar somexemplar.tre

yttrandet.begärt
yttrandetbegärtHar rättensändaskallRätten genast en

kopiasändaskall rättenåklagarentill genastyttrandet enkopia av
och denåklagarentilldettamisstänkte.och den av

misstänkte.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Har åklagaren begärt yttrandet
skall åklagaren sändagenast en
kopia detta till den misstänkteav
och i samband med måletatt
anhångiggörs vid domstol, eller

möjligt därefter, insnarast ytt-ge
randet till rätten.

8§

Om begärrätten det, skall fri- Om begärrätten det, skall fri-
várdsmyndigheten komplettera vårdsmyndigheten kompletteraytt- ytt-
randet. randet. Har yttrandet inhämtats av

åklagaren, skall frivårdsmyndig-
heten på åklagarensäven begäran
komplettera yttrandet.

lO§

Harfrivårdsmyndighetenförordnat Harfrivårdsmyndighetenförordnat
förtroendeman, skall myndig- förtroendeman, skallen myndig-en

heten underrätta hetenrätten,genast underrätta rätten,genast
åklagaren och den misstänkte åklagaren och den misstänkteom om
detta. detta. Om rättegång inte inletts

behöver underrättelse endast ske
till åklagaren och den misstänkte.

l2§

Den frivârdsmyndighet enligt frivârdsmyndighetDen skallsom som
besluträttens skall lämna yttrande lämna yttrande och den som av

och den myndigheten för- myndigheten förordnatssom av sär-som
ordnats särskild skild personutredare eller förtro-som personut-
redare eller förtroendeman endeman skyldigär på kallelseär att
skyldig på kallelse inställaatt sig inställa sig vid för lämnarätten att
vid förrätten lämna upplys- upplysningaratt vad harom som
ningar vad har kommit kommit fram under utredningen.om som
fram under utredningen.
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Inledning1

Direktiven1

för Justitiedepartementetchefendåvarandeframgår vaddirektivVåra av
medi sambandjuni 1990den 21regeringssammanträde attanförde vid

parlamentariskttillkallabemyndigadesdepartementschefen samman-att en
för lagöverträ-regelsystemnuvarandeutvärderaförkommitté ungaattsatt

allmännadetpå vilketformer och sätti vilkaförslag tilldare lämnasamt
begår brott.århar fyllt 15ungdomaringripaframtiden bör näri som

socialtjänstrefor-år sedantioframhålls detdirektiven är närmareI att
samladgenomföranaturligtoch det ut-genomfördes är attatt ennumen

lagöverträdarebehandlingenbetydelse förreformensvärdering av ungaav
vilkaiförutsättningslöst övervägaocksåmed dettasambandoch iatt mer

begår brott.ingripabör närdet allmännapå vilketoch sättformer unga
fördelningennuvarandedenundersökaHuvuduppgiften skall att omvara

detväl avvägdrättsväsendet näroch ärsocialtjänstenmellanuppgifterav
myndigheternamellansamordningenochlagöverträdaregäller omunga

förbättras.kan
betänkande.dettatillbilaga 1direktiventagit inVi har som

angående1984:5Dir.direktivenbeaktai sitt arbeteKommittén har att
förslagallaskalldirektivdessainriktning. Enligtutredningsförslagens

harVidareminskadeelleroförändradegenomföras medkunna resurser.
EG-innebär1988:43Dir.direktivenbeakta attkommittén somatt

utredningsverksamheten.iskall beaktasaspekter
skrivelserantalöverlämnatskommitténtillgång hararbetetsUnder ett

Våldskommissionens19918beslut denharBl.a. marsgenomm.m.
överlämnats.direktivenmedi enlighetoch brottUngdomarpromemoria

BRÅ:s och för-lagstiftningenutvärderingöverlämnatsVidare har av
Riks-lagöverträdareåtgärdermed samtsöksverksamheten mot unga

ungdomsbrottsligheten.manifestpolisstyrelsens mot

bedrivandeArbetets1.2 m.m.

skedetinledande1990. Detmånadi decemberarbetepåbörjade vårtVi
omfattandeigenomochsamla inhuvudsakligen ettägnades att

forskningbl.a. denangåendeutländsktsvenskt såvälfaktamaterial som --
formerolikaeffekternaangåendefinnserfarenheteroch de avavsom

lagöverträdare.ingripanden mot unga
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I direktiven betonas särskilt betydelsen kommittén grundar sinaattav
förslag på de kunskaper vi har hur brottslighet ochom ungas utser
utvecklas i olika åldrar liksom de effekter ingripanden från detsom
allmänna har. Vidare betonar direktiven vikten kommittén inattav
formerar sig de lösningar för komma till medrätta ungdomsom att
brottsligheten har valts eller iövervägs andra jämförbara länder ochsom

i vad månprövar dessa kan tjäna förebild också för svenska för-som
hållanden.

Vi har anlitat forskaren Suzanne M. McMurphy på vart uppdragsom
sammanställt viss utländsk lagstiftning, Selected Systems of Juvenile
Justice. Experten i kommittén Jerzy Sarnecki har för vår räkning utarbetat

Ungdomsbrottsligheten, kunskapsöversikt.rapport, De nämndaen en
arbetena finns intagna i Del iB detta betänkande och arbeten förär vilka
författarna självständigt. Jerzy Sarnecki har författatäven avsnitt 3svarar
i Del vilketA innehåller sammanfattning hans tidigare nämndaen av
arbete. Visst arbete med utländsk har utförtsrätt inom sekretariatet.
Kommittén har också tagit del och beaktat de olika dokumentav om
ungdomsbrottsligbeten och dess behandling utarbetats inom försom ramen
olika internationella främst Förenta Nationernzi och Europarådet.organ,

Som historisk bakgrund för arbetet i kommittén har Lenaen experten
Holmqvist utarbetat avsnitt 2 i Del SamhälletsA, ingripande brottmot av

i kriminalpolitiskt perspektiv.ettunga
Angående det brottsförebyggande arbetets roll i våra direktivsägs att

både allmänt och individinriktat förebyggande arbete grundläggandeär av
betydelse för komma till med ungdomsbrottsligheten.rättaatt Departe-
mentschefen betonar emellertid frågan det allmännas åtgärder föratt om

förebygga brott ungdomar omfattandeär och kompliceradatt och detav att
därför inte bör ankomma kommittén frågan i hela dess vidd.att ta upp
Det bör dock stå kommittén fritt bakgrund den kriminologiskaatt mot av
kunskap finns, allmänt belysa det förebyggande arbetets roll ochsom mer
betydelse för komma tillrätta med ungdomsbrottsligheten. 1direktivenatt
pekas dock på två frågor betydelse förär det brottsförebyggandesom av
arbetet. förstaDen frågan registrering brottsmisstankar barnavser motav
under år.15 Enligt direktiven bör kommittén oförhindrad läggaattvara
fram de förslag sådan registrering kan sig tillräckligt väl-teom som
motiverade. Om kommittén inte finner skäl föreslå registrering, böratt en
i fall analyseras det möjligtär påvart skapa bättresättattom annat ett
statistiskt underlag för öka kunskaperna brottsligheten bland barnatt om
under år.15 För det andra bör kommittén undersöka förutsättningarnaom
för samarbetet mellan polisen och de sociala myndigheterna i det lokala
brottsförebyggande arbetet kan förbättras. Enligt direktiven bör kommittén
särskilt gällande föreskrifteröverväga för uppgiftsutbyte ochom annat
samarbete mellan de berörda myndigheterna ändamålsenligtär utformade.

Vi delar direktivens uppfattning det brottsförebyggande arbetet äratt av
grundläggande betydelse det gällernär motverka ungdomsbrottslig-att
heten. Under arbetets gång har det vid flertal tillfällen önskemålett yppats

åtgärder vidtas för samhällets brottsförebyggandeatt överom att se
insatser vad särskilt gäller barn under år.15
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författat avsnitträkning 4har för kommitténsMonika OlssonExperten
brottsförebyggandeaspekter detbelysa vissavilketDeli A attavser

inteförfogande har vi i övrigtvårtstått tillden tidsramarbetet. Inom som
brottsförebyggande arbetet denfrågan detmöjlighethaft ägnaatt upp-om

varit möjligthar det inteSåledesoch för sig förtjänar.märksamhet den i
brottsmisstankar till be-registreringfråganför att ta avomupposs

mellan polisensamarbetetbehandlat fråganinte hellerVi harhandling. om
brottsförebyggande arbetet. Dennamyndigheterna i detsocialaoch de

föranleddproblematiksvårpenetrerad ärbl.a.fråga avsomenrymmer
varit möjliglösning intebestämmelser ochsekretesslagens attvars

framhålla detvill dock ärVigivna tidsramen.denbehandla inom att
Möjligen börbehandling.frågorna fårnämndadeangeläget att en snar

formernauppgiftmedutredning överförinomdetta ske att seenramen
sammanhang.ibrottsförebyggande arbetet störreför det ett

kommitténarbetet harbetydelse förupplysningarinhämtandeFör avav
rättsväsendet ochsocialtjänsten,företrädare förmedhörninganordnat en

för barn- ochdeltoghörningenkriminalvården. I även representanter
organisationen.12—hemsungdomspsykiatrin §samt

följande enkät-genomförtvi vidareinformation harinhämtandeFör av
tillämpningdomstolarnasangåendeundersökningEnundersökningar. av
socialtjänstensangåendeundersökningbrottsbalken. En2 §38 kap.

erfarenheterdesstvångsåtgärdermedtill arbetainställning samt avatt
polisensangåendeundersökningrättsväsendet. Enmedsamarbetet

inriktningsärskildmedsocialtjänstenmedsamarbetet atterfarenhet av
iproblemeventuellaområdenvilkafrågan inombelysningfå aven

i vilkenavseendeundersökningEnuppkommer.informationsutbytet
enligtsocialnämndenfrånupplysningarinhämtaråklagarnaomfattning

brottmål. Eni vissaföreskrifter för åklagaremed1964:740förordningen
åberopardomstolarna närskålbl.a. vilkabelysaundersökning för att som

undersökningSlutligenfängelse.år döms tillunder 18lagöverträdare en
15-17 år,i åldernungdomarblandbrottslighetförekomstenavseende av

1988-1991under årenkommun,Stockholmshemmahörande i som
för ansökanföremålvaritellervård enligt LVUomhändertagits för om

har viundersökningensistnämndagenomförandet denvård.sådan För av
Björklund.Solveiganlitat socionomen

Sammanträffande medinformation vidvärdefullerhållitVi har även
medlingsprojektoch defrivården, § l2-hemmenför somrepresentanter

Hudiksvall.Upplands-Väsby ochbedrivs i
föreståndarna förmedrikskonferensdeltagit iharsekreterarnaEn enav

12—hemmen.§
kriminalvårds-i tvådeltagitharsekreterarnaOrdföranden och aven av

frivårdsorganisationenförinformationsdagaranordnadeMalmöiregionen
deltagit iharUngdom -93. De ävenkonferensRikspolisstyrelsensisamt

inomliggerfrågorföreningar därochorganisationermedolika möten som
diskuterats.områdekommitténs

kriminalvårds-ochHammargården12-hemmetbesökt §Kommittén har
Österåker.anstalten

Danmark.iTräningsskolan Dragör,har besöktsekretariatet
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Vid besök i Helsingfors har kommitténett sammanträffat med
företrädare för det finska straftlagsprojektet och tagit del de dis-av
kussioner f.n. pågår i Finland angående lagöverträdare. Vidsom unga
besöket träffande vi företrädareäven för kriminalvården och de sociala
myndigheterna för medlingsprojekten.samt

Åklagarut-Vi har samrâtt med Domstolsutredningen Ju 1989:06 och
redningen Ju 1990:04 med Fängelseutredningen Ju 1992:06 ochsamt
Straffsysternkommittén Ju 1992:07.

Ordföranden och sekreterarna har vidare sammanträffat med företrädare
för IUM utredningen S 1991:09.

Inom kommittén har särskild arbetsgrupp varit verksam. Ien gruppen
har deltagit Lars-Erik Lövdén t.0.m. den 29 november 1991, Erland
Aspelin, Hanna Ahlstrand, Martin Borgeke, Christina Gynná Oguz fr.0m.
den lO september 1992, Lena Holmqvist, Jakob Lindberg den 14t.0.m.
juli 1992, Jerzy Sarnecki, Dag Victor och sekreterarna.

Utredningsarbetet har bedrivits inom tidsramar.snäva Kommittén har,
sedan materialet samlats in och sammanställts, haft cirka och halvtett ett
är sig arbeta fram förslag krävt omfattande övervägandenatt ett som
såväl på allmänt plan beträffande de särskilda frågorett mer som som
kommittén haft lagtekniska sådana.även Det står klartatt penetrera, att
tiden varit för knapp för frågoralla skulle kunna bli tillfredställandeatt
genomarbetade. Det kan sålunda finnas behov vissa komplette-smärreav
ringar under fortsattadet departementsarbetet.
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Samhällets ingripanden vid2 brott av

i kriminalpolitiskt perspek-ettunga
tiv

Inledningl

förändringarundergätt och avgörandesvenska samhället harDet stora
brottslingar ochbrott,detta århundrade. Förändringar iunder synen

i samhället.till förändringarreaktioner på brott givetvis relateradeär
hennesmänniska och hon bör bemötaspå vad hurSynen är samten ung

iOmvälvningaruppgift samhället har också blivitplats och i en annan.
betydelseresultat haft minst likasocialpolitiken och dess har stor som

kriminalpolitikens utveckling.
ungdomarbör inuppgift vilka åtgärderVår sättas närär prövaatt som

hur denbegår därvid intressefyllt år brott. Det15 är att seavsom
fram under 1900-straffrättslagstiftningenkriminalpolitiska på växtsynen

medförtbetydelse ochstraffrättsideologier haftoch vilkatalet som
detta hänseende.förändringar i

har förändratsbrottslighet och brottslingarSamhällets reaktioner
äldrebehandlaförklaringsgrund till dettaseklet. Vi vill ävenunder som

reaktionernabeskrivningintresse, fast vårstraffrättsteorier är avsom av
Förklaringar till hurlagstiftning från 1900-talet.hänföras tillkommer att

nämligen sökas längresekel måstelagstiftningen utformats under detta
omfattavårt arbete tillvåra direktiv begränsari tiden. Eftersomtillbaka att

möjligt förefter års ålder, det inteförövat brott 15ungdomar har ärsom
för allabeskrivning samhällets insatsersamladatt grupper avavoss ge en

kunnabambrottsligheteni sig skulledärvid märkaungdomar. Det är attatt
socialpolitis-hänvisning till detför särskild redovisning medämne envara

utvecklingsarbetet.ka

Straffrättsteorier2.2

Även skallgärningar detuppnå enighet vilkaskulle är somomom man
ordbrottsideologier med andrafinns flera ellerbrott, detbetraktas som

Olikaklandervärt.brottfrågan vad det ärär gör att ettsomsvar
fleraolika perioder,förhärskande underbrottsideologier har varit men

först ställning tillsamtidigt.har också hävdats Tarbrottsideologier man
blinågon begår brott, bör det lättarefelet medvad det ärär attattsom
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välja bland reaktionsalternativen och undvika motsägelsefulla budskap.
Utformningen reaktion beroendeär vad det är reaktionenav en av som
riktas Därför kommer den följande genomgångenmot. straffrättsteorierav

delas i del brottsideologier ochatt del straffideologierupp en om en om
och detta vår uppgift främst ärtrots översyn reaktionssystemet.att en av

När det gäller brottsideologierna skall vi här redovisa uppfattningar.tre
Enligt den första uppfattningen, mycketär gammal, bestraffadessom

människor för sin olydnad härskaren. Kriminalisering kundemot motiveras
olika detsätt, och avgörande undersåtenmen gemensamma attvar som

bröt reglerna därmed visade härskaren.mot Denna uppfattningtrots mot
brottets levde kvar härskarensnär ingripandenaturom statligersattes av

bestraffning och den lät sig samordnas med utövandet kyrklig makt.av
Uppstudsigheten blev därmed tveeggad. Det själva olydnadenvar mot
härskaren överhetemsom gjorde brottslig. Trots detta synsätten person att
inte förespråkats någon efter 1700rtalet, kan det inte uteslutasav att man
fortfarande kan spåra dess påverkan straffrätten.

Den andra uppfattningen, dominerade under 1800-talet, återfördesom
också det klandervärda i brottslighet till gärningsmannens attityd.
Skillnaden brottslingenär tillskrevs likgiltighet.att Den begick ettsom
brott visade därmed avståndstagande i förhållande till rättsordningen som
sådan. Ett brott ansågs förkastligt därför det visade lagöverträdarenatt att

fientlig rättsordningen.motvar
Den tredje uppfattningen sin utgångspunkt i gärningen och relationentar

till eventuellt förekommande brottsoffer. Brottslingens attityd inte detär
gärninggör klandervärd.är Det förkastligt hosatt är brottetsom en som

i stället detär får gärningen bli värd kritisera. Utgångspunktenattsom att
de värdenär och intressen rättsordningenatt skyddar kränks ellersom

hotas gärningen. Således blir det avgörande för kriminaliseringgenom att
gärningen skadlig eller farligär och inte gärningsmannen visaratt en
attityd rättsordningen. Denna på brottslighetgentemot kan sägassyn

modern Uppfattningen förenligrepresentera med Fängelsestraff-ären syn.
kommitténs betänkanden SOU 1986: 13-15 och huvuddelen års1988av
reform reglerna påföljderna och strafftnätning.av om

Eftersom de olika brottsideologierna uppfattar brottslighetens natur
olika får valet mellansätt dem många konsekvenser för kriminaliseringen
och dess utformning, vilket vi dock bortser från här. Ett ställningstagande
till de skilda ledersynsätten också till konsekvenser för sanktionssystemet.
Om exempelvis reaktionen riktas gärningsmannens likgiltighet införmot
regler, kan det i konkret fall resultera i helt andra påföljderett än om
gärningens skadlighet eller farlighet utgångspunkten förär valet påföljd.av
Straffmätningen påverkas på Gradensätt. gärningsmannenssamma av
nonchalans respektive hur farlig den konkreta gärningen bestämmerär
längden straffet. Detta blir särskilt tydligt vid upprepad brottslighet.av
Återfall kan tecken på olydnad ellerstörre tydligare likgiltighetettses som

går i fientlighetöver rättsordningen sådan. Konsekvensensom mot som
blir återfall skall bestraffas hårdare förstagångsbrottslighet.att än Låter

reaktionen bestämmas gärningen, i stället för gärningsmannen,man av av
det svårareär motivera återfallsskärpning. Den aktuellaatt gärningen blir
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farlig tidigare gjort siginte skadlig eller därför gärningsmannenattmer
offer. Skall påföljden spegla brottetsskyldig till andra brott andramot

påföljdema sinsemellanklandervärdhet uppstår behov kunna graderaett att
påföljd. proportionalitet mellankunna Principenoch mätaatt ut en om

någorlundaför likvärdiga brott skall följaoch straff ställer kravbrott att
alltså vadUtformningen påföljderna påverkaslikvärdiga reaktioner. avav

förockså betydelseriktar reaktionen Det hardet är mot.som man
påföljder.verkställigheten ådömdaav

brottsoffretvad brott egentligenDen sistnämnda ärett engersynen
offret lideruppfattningama. Detbetydelse de andra två äränstörre som

offret.dvs. brottet riktaseller för fara brottet,skada utsätts motgenom
Är gärnings-brottsoffret blir synlig.mellan lagöverträdaren ochKonflikten

given straffrättslig platsoffret inte någonattityd det centrala, harmannens
reglernastraffprocessuellafinns något hindrar dedet inteäven attsomom

målsägandens intressen.så hänsyn tilländå utformas tasatt
utgår ifrånskilda konsekvenserdessa exempel påRedan av, om man

ofta blirvisar valeller gärningsmannen,brottsliga gärningenden ettatt
oförenliga utgångspunkterkan inte hanödvändigt Mangöra. utan attatt

motsägelsefull och förlora trovärdighet.bli

Straffteorier2.3

straffteorier. Detabsoluta och relativaskilja mellanbrukarMan ut-
Relativamål i sig.straffetför absoluta teoriermärkande är är ettatt

visst mål.för uppnåstraffet medelkarakteriserasteorier är att ettettattav

Vedergällning

vedergälla brottet.straffet skallbygger tankenVedergällningsteorin att
exempel.för tand brukaruttryck för tandBibelns öga öga, ges som

idé mellanfinna proportionförsökdenna tillEfterhand utvecklades att
Iblandfängelse.dvs. böter och sägsstraff kanoch utmätas,brott attsom

betydelsebör någoni fall hainte har eller intevedergällningstanken vart
straffrättsligadetutvecklingenstraffteori med inverkan avsom

intekriminaliseringsnivån. Man böruttalandenSådanasystemet. avser
inte detvedergällning. utesluterDettakriminalisera för kunna utöva attatt

straff. Brottet,vedergällning någon döms tillalltid innebär när ont,ettett
innebärEftersom vedergällningstraff, mötsmed att ontmöts annat ont.ett

ådömandet straff. Avsin plats iså vedergällningmed haront sammaav
vedergällningdvs. denstraffverkställighet vedergällning,innefattarskäl

straff.ådömtverkställighetenligger i ettavsom

generalpreventionAllmänprevention

proportionaliteträttvisa ochstraffrättsskolan ställde krav påklassiskaDen
Frihetsstraff och bötergärningen och straffet. ärbrottsligamellan den
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påföljder uppfyller dessa krav i så måtto de låter sigsom imätasatt ut
förhållande till brottets svårhet. Denna ideologi märkbarär i 1864 års
strafflag. Allmänpreventiva skäl åberopades för rättfärdiga användandetatt

straff. Allmänprevention denär verkan bestraffningav har påsom
allmänhetens benägenhet begå brott. Man brukar skilja mellan denatt
omedelbara verkan det faktiska verkställandet straff, vilket skall göraav av

andra människor den straffadeän individenatt avhåller sig från brott, och
den medelbara verkan strafflagstiftningens hot straff, dvs.av om av
strafflagens existens. Tanken allmänpreventionär skall verkaatt genom
omedelbar eller medelbar avskräckning så den tänkt begå brottatt ettsom
låter bli. Allmänprevention också kunna bidra till moralbildning ochantas
moralförstärkning, vilket i sin skall minska eller helst undanröjatur
människors brottsbenägenhet.

Det har visat sig komplicerat empiriskt forska kring allmänpre-attvara
vention. Forskarna har intresserat sig för undersöka eventuellaattmer
individualpreventiva effekter. forskningDen utförts har inte kunnatsom
visa begränsade allmänpreventivaän effekter. I sådanaannat sammanhang
brukar särskild uppmärksamhet knytas till upptäcktsriskens betydelse.

allmänpreventionAtt inte fungerar så väl det tänkt dock inteärsom var
något skäl för idén och låtaöverge individualpreventivaatt över-t.ex.
väganden bestämma hur hela straffsystemet skall konstrueras. Allmänpre-
vention i form medelbar avskräckning, dvs. avskräckningav genom
straffhot, har sin plats kriminaliseringsnivån. Det straffrättsliga

bygger på hot straff brottsligasystemet gärningar utförs.när Tankenom
människorär gärningar straffbeläggs skallatt påverkas tillattgenom- -

låta bli handla det brottsbeskrivningamasättatt Vi villatt som anger.
dock framhålla det meningslösa i hota med straff, inteatt om man
förutsätter hotet har någon verkan. Den straffas kan lämnaatt sägassom

bidrag till kriminaliseringensgöra hot trovärdigt.ett Det däremotatt är
svårare övertygande hävda enskild dom skulle kunna ha någonatt att en
allmänpreventiv betydelse tillsammans medän mängd domar ellerannat en

exempel på praxis.som

Individualprevention specialprevention

Allmänpreventiva teorier framgått uttryck för den påverkanger, som ovan,
hot straffsystemet i ha allmänheten ellergenom stortsom sett antas

dessa blir föremål för några ingripanden.utangrupper attav personer
Teorier individualprevention uttrycker den påverkan olikaom som
ingripanden med stöd straffsystemet ha på dem förutsättsantasav som
dessa ingripanden. Individualprevention den verkanär bestraffningsom
har den straffades benägenhet begå brott. Ett viktigt ändamål föratt nya
straff avhålla denär förövat brott från vidare brottslighet.att Densom
sociologiska straffrättsskolan rättfärdigade i princip all bestraffning enbart
med hänvisning till individualpreventiva skäl. Gärningsmannens in-
dividuella och personliga förhållanden, social situation ocht.ex.som
tidigare brottslighet bör, enligt alla de teorier individualpre-sättersom
vention i avgörande för påföljdsbestämningen.centrum, Denvara
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utformning ochPåföljdernasi bakgrunden.kommerbrottsliga gärningen
och förut-individens behovmed hänsyn tillutformasverkställighet bör

individuellförebyggasbrottslighet kanFramtidasättningar. av-genom
erfara skall få honomfårlagöverträdarenlidandeskräckning. Det attsom

tillfälliga ellerindividensAndra metoderbegå fler brott. ärinte permanen-
vård ochförbättringellerinkapaciteringoskadliggörande genomta

straffAlternativ tilldömdes rehabilitering.till denbidrarutbildning som
medicinskstödåtgärdersocialaarbetsträning,utbildning,krävs när samt

börBehandlingenframför straffen.föredrasbehandlingpsykiatriskoch
påföljder ochdifferentieradepåvilket ställer kravindividualiserad,vara
måste kunnainnehållet i reaktionenochOmfattningenregler.flexibla av

finns kvardenså länge behovskall pågåbehandlingenEftersomväxla. av
förhand.påtidsbestämdaskallpåföljdema intefördet skälär attett vara

ThyrénJohan C WstraffteorierindividuellaföreträddesSverigeI av
ochför utformningenbetydelseavgörandevilket fickSchlyter,och Karl av

Även individualpreventionensbrottsbalken BrB.iinnehållet om
den1940-talen, nåddeochunder 1930-domineradeförespråkare mestvar

år 1965höjdpunktbehandlingstankenkallasriktning genomensom
tankar fåttindividualpreventivaDärefter harikraftträdandet BrB.av

utvecklingsarbetet.kriminalpolitiskainflytande i detminskat
be-individualprevention, rörtforskning kringempiriskaDen som
inteharåterfallspåverkan,ocheffekterrehabiliterandehandlingsmetoders

Positivbehandlingsmetoder.effektivagenerelltnågraanvisakunnat
försöksverksarnheter,tidsbegränsadeolikafrånredovisatserfarenhet har

institutionali-ochresultat i störreuppnåvarit svårthardet att sammamen
förföremålvaritharåteranpassning skall kunna mätasserad skala. Hur

diskussioner.metodologiskaomfattande

Strajfvärde

synligadendet1989, innebargälla årupphördekap. 7 § BrB attNär l att
hindrar intelagstiftningen. Dettafrånbortpreventionbetoningen togsav

indi-ochkriminaliseringenbetydelse förharallmänprevention attatt
påföljder.ådömdaverkställighetenpåverkartänkandevidualpreventivt av

iakttagandemedpâföljdsvaletlängre viddock inteskallDomstolen avnu
särskiltfästalaglydnad,allmänupprätthållaförkrävesvad attsom
dömdesfrämja denägnadskallpåföljdenvid attavseende att vara

ireglerasPáföljdsbestämningenkap. 7 §.samhället 1anpassning i
kap. BrB.29-30stället av

Redan i Nyttbetydelse.straffvärdetsgällande äri rättDet nya
BRÅ rådetsBrottsförebyggandeframhöll1977:7Rapportstraffsystem

påoch kravetstraffvärdebrottslighetensarbetsgruppkriminalpolitiska att
dominerandebordestraffochmellan brottproportionalitet meren

inteproportionalitetvarBetoningenpåföljförbetydelse av
däravprincipen,hävdathadestraffrättsskolanklassiskanyhet. Dennågon

påverkatalltidhartänkandeSådantnyklassicism.benämningen
förloratdelhade tillproportionalitetsprincipenstraffmätningen, stormen

förhärskandebehandlingstankenpåföljdsbestämningen närförbetydelse var
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inom straffrätten. Arbetsgruppens kännssynsätt också igen i Ungdoms-
fängelseutredningens vid tid framlagda betänkande SOU 1977:83samma
Tillsynsdom i vilket föreslogs den tidsobestämda påföljdenatt ungdoms-
fängelse skulle avskaffas.

Fängelsestraffkommittén definierade straffvärde brottets svårhet isom
förhållande till andra brott. Straffvärdet visar hur allvarligt lagstiftaren ser
på brottet. Det abstrakta straffvärdet framgår det aktuella brottetsav
straffskala jämförd med andra brotts straffskalor. Konkret straffvärde är

mått på begånget brotts svårhet.ett Enligtett 29 kap. §l andra stycket
BrB skall vid straffvärdebedömningen särskilt beaktas den skada,
kränkning eller fara gämingen inneburit, vad den tilltalade insett ellersom
bort ha insett detta de avsikter eller motiv han haft.samt l 2 §om som

försvarande omständigheter vid bedömningen straffvärdet ochanges iav
3 förmildrande§ omständigheter. I andra lagrum nämns omständigheter

inte påverkar straffvärdet, andra skäl har betydelse försom men som av
påföljdsbestämningen. Billighetshänsyn och låg ålder är exempel.

Tanken straffvärdetär skall uttryck för hur klandervärtatt brottet är.ge
straffvärdet funktionär gämingens skadlighet eller farligheten av samt
gämingsmarmens skuld sådan den kommit till uttryck i gämingen.

förEn våra överväganden angående ungdomspåföljdema viktig fråga är
vilken betydelse bör tillmäta brottens straffvärde vid utdömandeman av
sådana påföljder.

förmildrandeEn omständighet vid bedönmingen brottslighetensav
straffvärde denär tilltalades handlande stått i sambandatt med hans
uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga 29 kap.
3 § stycketl 3 BrB. Bestämmelsen torde i utsträckningstor vara
tillämplig på ungdomar. Omognad reducerar skulden och sänker därför
straffvärdet. Denna bestämmelse åberopas dock inte ofta domstolarna.av
Det mycketär vanligare 29 kap. 7 § BrB citeras i domar. Enligtatt denna
bestämmelse skall lagöverträdarens ungdom särskilt beaktas vid straff-
mätningen, han under 21 år gammal han begicknär brottet.om var
Stadgandet härrör från tanken ungdomar helst inte skall vistas fängelseiatt
och i fall under så kortvarig periodvart möjligt.en som

En möjlighet behandla ungdomar mildare beror alltsåatt på deras
mindre skuld, vilket minskar straffvärdet och deras brottslighetgör äratt
mindre straffvärd. En handling kan inte klandras denänannat om som
utfört gämingen moralisktär ansvarig för sin gärning. Den andra
möjligheten får tillskrivas ungdomar sårbaraär eller värda fåatt attmer

chanser. De bör medmötas toleransstörre vad kommerännya som vuxna
till del. Båda lagrummen uttryck för mildare lagöver-ger en syn unga
trädare och implicerar motsvarande krav på andra regler i reaktions-

för ungdomar. Inställningensystemet lagöverträdare inte böratt unga
jämställas med har funnits under mycket lång tid återspeglasoch ivuxna
många författningar. Det finns i dagens inte något försystem utrymme

ingripande åtgärder under åberopande den behov hjälp,mer av unges av
stöd, vård, fostran eftersom brottsbalken inte innehålleretc, sådana

förgrunder påföljdsbestämningen desätt än kommer tillannat som
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socialtjänsten,till vård inomöverlämnauttryck i möjligheten näratt
uppfyllda 31 kap. l § BrB.sociallagstiftningenikraven är

synnerliga skältill fängelse krävsskall dömasungdomar kunnaFör att
äldre,fyllde 18 år. Deninnan den dömdebegångetbrottet är som varom

får inte dömas tillförövade brottgammal, haninte 21 år närännumen
straffvärde ellerbrottslighetensmed hänsyn tilldet intefängelse annarsom

BrB.skäl för det 30 kap. 5 §särskildafinns

framväxtBrottsbalkens2.4

Tillbakablick

åtskillnad mellannågondet intetiden, gjordestillbaka iGår långtman
idärför inte hellerallmänhet ochii samhällslivetochungdomar vuxna

utveckladesårhundradetförraUnderhänseende.kriminalpolitiskt
ideför sina brottstraffasinte börungdomaruppfattningen attutanatt

psykologiskapedagogiska ochmedsamhälletåterföras tillskallstället
förbätt-ochräddningsinstitutöppnades Råbyår 1840Redanmetoder.

påVerksamhetenuppfostringsinrättning.Prins Carlsringsavdelningen
straff förandrafästning ochtillalternativskulleinstitutionerdessa ettvara

familjeprin-påverkadeutformningsiniinstitutionernapojkar. Båda avvar
Tankenbyggdesinstitutioner attliknandeFleracipen. varsenare.upp

frånflyttadesdeocharbeteförbättrasskulle attpojkarna avgenom
förordningar.ochstadgorockså i olikafannsArbetskravetstorstadsmiljön.

ordningPoängterandetinstitutionerna.präglafortsatteArbetsmoralen avatt
före-institutionergenomgående. Dessaocksåregellydnadoch varvar

föravseddaDel2-hemmen.och §ungdomsvårdsskolomatillgångare var
inriktade pâsärskiltoftast inteocholikavanartiga på sättdem som var

brottslingar.
välgörenhet. DenformbetraktadesInrättningarna som varavsom en

förmån. Denåtnjutaansågsbehandlingkorrigerandeförintagen en
enligtfrämmandeframträdande. Det ettinställningenpatriarkaliska varvar

integri-frihetsberövandenakännbarauppfatta desådant synsätt somatt
tetskränkningar.

uttryck förocksåskolpliktinförde är ettfolkskolestadga1842 års som
Barnens rättungdom.ochbarnspeglarfostran. Den synen nytron

vårdaplikt värna,samhälletsmedihopparades attfostranochskyddtill
uppfostra.lyckatsinteföräldrarnavanartiga barndeoch fostra som

medbe-ellervårdnadentillnågoninte rätttillerkändes enFöräldrarna
hellerintetillkommeningmodernirättssäkerhetNågonstämmanderätt.

barnen.
tilldömaslagöverträdareminderårigakundestrafflagårs1864Enligt

dockfannssådannågonuppfostringsanstaltallmänintagning ielleraga
åruppfördesanstaltSamtidigtkraft.iträddestrafflageninte ennär som

uppfostringsanstalt iväljadomstolförmöjligheternavidgades att1873
straff reaktion.stället för som
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Från straff till behandling ungdomarav

Under 190-talet har det i lagstiftningsärenden ständigt framhållits att man
inte kan följa principer vid behandlingsamma av unga som av vuxna
gärningsmän, eller i fall måste frånvart göras deatt grundsatseravsteg

tillämpas. lndividualpreventiva hänsyn fick alltsom annars betydelsestörre
för hela påföljdssystemet. Särskilt vård- och behandlingssynpunkter
åberopades ofta. flertalEtt partiella reformer blev genomförda i början av
1900-talet och medan arbetet med den totala översynensenare. av
reaktionssystemet pågick i strafflagberedningen.

Uppfattningen tidsbestämda frihetsstraff inteatt lämpligär reaktionen
för ungdomar ledde till tvångsuppfostran, särskild tidsobestämdatt en
behandlingsform för 15-17 år gamla kriminella ungdomar, infördes år
1902 lagen behandling minderåriga förbrytare.genom Anstaltsbe-om av
handlingen skulle upphöra dennär vunnit nödig stadga i sinnesin-unge
riktning och uppförande, dock 2l-årsdagen. Samma år fick visenast
också lagar fosterbarn och uppfostran vanartade och i sedligtom om av
avseende försummade barn. Med 1902 års vårdlagar inleddes strävandena

skilja barn från och skapaatt särskilt för devuxna att ett system unga.
Uppdelningen i brottsliga respektive vanartiga minderåriga har vid-
makthållits, åtminstone till viss del, frågan därom debatteratstrots att
under hela seklet. Den kan spåras i bland frågor vilkenannat om
myndighet skall fatta beslut och skall ansvarig.som vem som vara
Huvudmannaskapet har förändrats flera gånger och år 1992 åter undervar
omprövning SOU 1992:18 Tvångsvård i socialtjänsten ochansvar-
innehåll 199293261.samt prop.

Bakom 1902 års lagstiftning uppfostrande behandling fannsom av unga
strävan ersätta det skadliga fängelsestraffetatt med någoten ochannat att

individualisera påföljderna. Vid påföljdsvalet skulle hänsyn till dentas
dömdes och personliga förhållanden. Denna uppfattning resulteradeperson
också i villkorlig dom infördes 1906.att Brott skulle inte längre nöd-
vändigtvis leda till straff.

Genom 1924 års barnavårdslagstiftning öppnades möjligheter att
omhänderta ungdomar för skyddsuppfostran. 1 samband med lösdrivarla-

upphörande för år 1935 utökades barnavårdslagens tillämpnings-gens unga
område till också i åldersgruppenatt mellan 18 och 21 år.avse personer
Skyddshemmen började bli differentierade efter kön, ålder, begåvning och
grad psykisk ohälsa. Det lades vikt vid yrkesutbildning.av stor

Tillämpningsområdet för villkorlig dom utvidgades år 1939. Domstolen
kunde överlämna barnavårdsnåmnden för skyddsuppfostran omhän-att
derta den villkorligt dömts. Från ursprungligen ha inneburitsom att
villkorligt anstånd med verkställigheten ådömt straff, förändradesettav
villkorlig dom till villkorligt anstånd med dömaett till straff. Enatt
uppdelning gjordes i brottsbalken mellan villkorlig domsenare utan
övervakning, och skyddstillsyn med övervakning.

Tillämpningen lagen från år 1944 eftergift åtal ungdomarav om motav
under 18 år, blivit Omhändertagna, ledde också till skyddsupp-som att

Årfostran kom till användning i ökande omfattning. 1947 upphävdes lagen
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i 1964 årsfinnsåtalsunderlåtelsetvångsuppfostran. Regler numeraomom
lagöverträdare LUL.bestämmelsersärskildamedlag om unga

ochtillhörande bama-skolortillförstbytteSkyddshemmen namn
tilloch sedanungdomsvårdsskolortillförkortatungdomsvârden

barnavårdslag BvL.årsi 1960ungdomsvårdsskolor
bliskulleanstaltsvârdi behovansågsOrdningen att avvarasomunga

ungdomsvårdsskolaintas ii regelskyddsuppfostran ochförföremål
för brottpåföljdbestämmelsermed vissaårs lagi 1952återfinns avom

förbegränsadesförvaringochstraffarbetefängelse,underårig. Bruket av
intebarnavården ochomhändertasskullefyllt 18 år. Deintedem avsom
förplacerainförda möjlighetenmed BvLkriminalvården. Den att ungaav
tillalternativblevungdomsvårdsskolaobservation ettutredning och

häktas.18 år inteunderungdomarbörEnligt LULvid brott.håktning
eftersomanstaltsvårdförändrades1950-taletUnder mansynen

före-alltmerinriktadesUngdomsvårdenrisker.dessbörjade inse
längesedanFamiljeprincipenstödåtgärder.hjälp ochbyggande var

lillaDenanlitades alltmer.ökade ochDifferentieringenomhuldad. experter
ungdomsvârdssko-Påbyggdes.anstaltertillämpadesprincip närgruppens

utredningsavdelningar.ochavdelningar öppnasmå, slutnaskapadesloma
narkotika-föravdelningar mötasärskildaöppnades1960-talet attUnder

VUSK.skolanvårdochvård inomjämställdesl BvL utomproblem.
medparallelltlöpteungdomsvârdensocialadeninomUtvecklingen

synsättetdetEnligtkriminalvården.inomreformsträvandena gemensamma
sista utväg.tillgripas änanstaltsplacering inteborde annat som en

förändratsgivetvis inteharförsorgsamhälletspå fostranSynen genom
uppfostringsidéer ochallmännautvecklingenpåverkan synenutan avav

inställningenfördömandeochmoraliserandetidigaavvikelser. Den
psykologiskaochsocialaolikafinnaförsökmedkompletterades attsenare

beteende. Iavvikandeungdomarsuppfattadestill vadorsaker somsom
tillhänvisningmedblandbrottslighetförklaradesseklet annatbörjan av

utslagför ochuttryckuppfattaskomKriminalitetdåliga anlag. avatt som
olikaindikeraansågsvilketmiljö,ochi denbristerolika personunges

Empiriskaanpassad.socialtblikundedenstödbehov såochhjälp- att unge
begått brottharungdomarde flestadock visatharundersökningar att

utveck-led iframstårlagöverträdelservarförgång ettnågon ensom
lingsprocess.

lagstiftningeniförändringarnaochreformemanämndaDe ovan
till derastilltromänniskor och ut-omtankeoftamotiverades ungaomav

borde intemognadtillräckliguppnåttintevecklingsmöjligheter. Den som
ledas inkunnaungdomarnaansågsåtgärderlämpligabestraffas. Med

andraförochför dembådebrabedömdesvilketbättre väg, varaen
upprepadfrånförskonadesdärmedsamhälletförmänniskor samt som

seklet byggerunderriktningensocialpolitiskaäldstabrottslighet. Den
villmodernaresocialvård. Denochbehandlingindividuell genomsynen

skälEttifrån allmosesystem.kommasocialförsäkringssystemgenerella ett
visat siginsatsertidigareförändringarföranförts ärofta varaattsom

missförhållandenpåvisatdessutomharinhumana. Manochineffektiva
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institutionerna. Den tilltagande ökningen ungdomsbrottsligheten harav
också ofta äberopats.

Brottsbalken

Strafflagberedningen, med Karl Schlyter ordförande, fick år 1938 isom
uppgift följa riktlinjerna i deatt reformprogram han lagt fram år 1932som
och 1934. Rättspsykiatem Olof Kinberg påverkade också arbetet. Hans
uppfattning straffrättsliga påföljderatt bordevar efter behovet ianpassas
varje enskilt fall. Ungdomar och andra särskilda gärningsmängrupper av
skulle behandlas och fostras, helst i frihet, i stället för in förspärrasatt
bestraffning. Strafflagberedningen föreslog vård- och behandlingstankaratt
skulle prägla páföljdssystemet SOU 1953:17 Enhetligt frihetsstraff och
SOU 1956:55 Skyddslag. För ungdomar tänkte sig beredningen skydds-
fostran. Behandlingen skulle inte bestämd i tid, den skulle kunnavara utan

efter den dömdes behov. Ungdomaranpassas under 18 år skulle enligt
beredningen inte dömas till fängelse och i intervallet 18-20 år skulle
fängelse endast âdömas för mycket allvarliga brott. Utvecklingen påvar

frånväg strafftänkande tillett behandlingstänkande.ett Behandlingsopti-
mismen mycket framträdande och särskiltvar detnär gälldestor ung-
domar. Redan i skyddslag, vilket dock intenamnet blev genomförd delen

förslaget, markerades straff borde bytasav att skydd. Samhälletut mot
och medborgarna skulle skyddas brottslighet och dessmot följder.
Eftersom den dömde skulle bli rehabiliterad vården också till fördel förvar
honom själv.

Straftlagberedningen hävdade del brottslingar efteratt genomgångenen
behandling lättare skulle kunna leva laglydigt, den trodde inte detmen att
alltid skulle bli så. Beredningen påpekade kriminalpolitikens möjligheteratt

förbygga brott begränsadatt och förekomsten brott intevar att väsent-av
ligen berodde lagstiftningens brister och tillämpning. Dessutom måste
straffrättsliga ingripanden kunna företas i del situationer fastän det inteen
förelåg något vårdbehov. Inte heller formerna för ingripandena kunde
bestämmas helt från värdsynpunkt.

l propositionen till brottsbalken framhöll departementschefen att
åtgärder brott måste eftermot olika slag brott och olika slaganpassas av

brottslingar. l del fall allmänpreventionenav viktigast och ien andravar
fall huvudsyftet med samhällets ingripandevar brottslingen tillatt anpassa

normalt samhällsliv. Intressetett för lagöverträdarens och viljaperson
hade ökat. Eftersom orsakerna till brottslighetgrövre ofta finns i
djupgående brister i den brottsliges personliga och sociala utrustning
borde, enligt departementschefen, samhällets reaktion inriktas på att
avhjälpa dessa brister. Vid bestämmandet ingripandets ochav art
omfattning skulle gärningsmannens personliga förhållanden ha stor
betydelse. Därmed skulle människovärdet respekteras tidigare.änmer
Detta förklararsynsätt differentieratatt påföljderett utveckla-system av
des.

Det goda syftet kunde rättfärdiga djupgående ingrepp i människors liv,
något idag inte förenligt med hänsynen tillsom människovärdet.anses I
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uttalade departe-omfattningkriminaliseringensfrågantillanslutning om
inskränkasskulleintehandlingsfrihetmänniskorsvidarementschefen att

nödvändigt.oundgängligenvad ärän sommer
framväxt.kriminalvårdensförgrundenblevBehandlingsideologin

nödvändigtdetgjordevilketisolering, attskulleGemenskap ersätta
kriminalvård.avlöstesfångvårdengamlaDenfängelsema.förändra av

Behandlingstankensplats.uppgifter fickochrollFrivårdens storen
Sverige ochutsträckningii störreförverkligasintentioner väg attvar

länder.i andratidigare än
reaktion ochÄven allmännasför detgrundenideologiskadenom

framgåttinte,detinnebaridéerindividualpreventivablev sominsatser
Brotts-lagstiftningen.påverkadeinteallmänpreventiva synsättattovan,

uppfyller kravbestämmelsertillkomstvid sininnehöllbalken som
påföljdsvalvidskullestraff. Dessutomochbrottmellanproportionalitet

tillenbartoch intelaglydnadallmänupprätthållandettillhänsyn tas av
upphävda lsamhället numeraanpassning idömdesdenfrämjandet av

BrB.§kap. 7
ungdoms-behöllsställetii BrBinflöt inteskyddsfostran utanPåföljden

ungdomar.förpåföljdenfrihetsberövandeprimäradenfängelse som

Ungdomsfängelse

behövdeansågs utgöraungdomar enresultat somgruppSom enattett av
danskengelsk ochefterungdomsfängelse1935årinfördespåföljdspeciell

till-kundeintelagöverträdareförförebild. Det somavsett ungavar
relativtFrihetsberövandetungdomsvården.socialaden varrättaföras inom

förhand.bestämtintefrihetsberövandetlängdendvs.obestämt, varav
behov.efter denskulleanstaltstidenunder ungesBehandlingen anpassas

lagstiftningen ärinflytandetänkandetsindividualpreventivaDet
oförändrad,iöverfördesregleringen settstortditBrB,uppenbart.

påföljd.straffungdomsfängelse utan enbetecknade inte ett somsom
anstalt.vårdbenämningenövervakning fick utommedUtskrivning prov
påföljdungdomsfängelsevaletförenligt BrBförutsättning somEn av

lindrigareförövatfängelse. Denstadgatför brottetdet somatt varvar
bedömdeshanungdomsfängelse, äventill varadömaskunde inte ombrott

gärningsmannen.tillanknötförutsättningenandrasådant. Denbehovi av
med vissagammal,årinte 2118hanmåstedomstillfålletVid menvara

år.23ochmellan 21demrespektiveår18underför demundantag
dömdestill denmed hänsynlämpligpåföljdenmåste finnaDomstolen

dendvs.i övrigt,levnadsomständighetervandel ochutveckling,personliga
Detutbildning.ochfostranförmottagligochbehoviskulledömde avvara

deförår,minstpågå iskulleanstaltsbehandlingen ett mentänkt attvar
vårdochmånaderefter 10 utomfrigivningspermissionbeviljadesflesta

undersigmisskötteDensedan.följdeövervakningmedanstalt som
Ungdomsfängelseanstalten.iåterintaskundefrihetverkställighetstideni

anledninganstalt. lihögstårfemunder högstverkställas trekunde varav
år,till högstförlängaspåföljdstidenkunde varavbrottslighet sexav ny

brottbegåttbetyddeDeti anstalt.årfyra att person somhögst ungen
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kunde bli berövad friheten under längre tidsrymd änen en vuxen somdömts för lika brott.ett Verkställighetengrovt kunde också pågå under enlängre tid efter anstaltsvistelsen. Efter domen förlorade den brottsliga
gärningen betydelse för vad sedan skulle hända.som

Kritiken tidsobestämda påföljdermot ledde till ungdomsfängelseatt
avskaffades år 1980 SOU 1977:83 Tillsynsdom, 1978791212.prop.

Vård påföljd i brottsbalkensom

Den möjlighet bereda vård elleratt behandling i stället för straff, som
domstolar redan tidigare hade enligt 1952 års lag, sammanfördes i BrB
med andra former till påföljden överlämnande till särskild vård 31 kap..

Syftet vårdbehövandeatt skullevar överföras från kriminalvår-grupper
den till social- och sjukvård. Det fanns förhoppningarstora dessaatt
åtgärder kunde förebygga utveckling för denen ochogynnsam skapaunge
bättre förutsättningar Åtgärdernaför anpassning i samhället. skulle vara

allmänt förebyggande och uppfostrandeav karaktär. Därmed skulle också
andra människor och samhället skydd. Sociallagstiftningen har senare
förändrats i riktning hänsyn tillmot ungdomarsatt bästa skall vara
avgörande för när samhällsingripanden får användas och på vad de börsätt
utformas.

BrB byggde tanken 15-17 år gamla ungdomaratt i princip skulle
hållas utanför kriminalvården och i stället överlämnas till de barnavårdande
myndigheterna. Sedan mitten 1950-talet uppdelningen mellanav var
kriminalvården och den sociala ungdomsvården sådan ungdoms-att
vårdsskolorna lagöverträdarnatog underemot 18 år. Den begåttsom
enstaka brott vanartigutan uppfylldeatt däremot inte kravenvara i BvL
och han måste därför Åklagarnasdömas till någon påföljd. möjlighetannan

inte väcka åtalatt enligt 1944 års lag utnyttjades. Tillämpningen LULav
begränsade antalet åtal. BvL innehöll bestämmelse för åklagareen omåtalsprövning när ungdomsvårdsskoleelever begått brott.

För ungdomar i åldern från 18 till 21 år stod kriminalvården öppenupp
även undantag anbefalldaom vårdlagstiftningennärvar medgav det.
Ungdomar, huvudsakligensom vanartiga och vilkas kriminalitet alltsåvar

ringa omfattning,var placeradesav i ungdomsvårdsskola. De passadesom
in förutsättningarna för ungdomsfängelse ådömdes den påföljden.
Problemet med parallellismen mellan ungdomsfängelse och fängelse hade
uppmärksammats under lagstiftningsärendets gång. Departementschefens
uppfattning eftersom behovatt, fostranvar och utbildningav var en
förutsättning för dom till ungdomsfängelse, så skulle denna påföljd inte
komma fråga för dem inte behövde något längre tidssom en an-
staltsvård. Ungdomsfängelse avsåg främst tillgodose individualpreventi-att

intressen. Skyddstillsyn medva anstaltsbehandling kunde alternativettvara
för andra fall.

Socialrättsliga ingripanden enligt BvL och inom socialtjänstensenare
socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser vårdom av unga,
LVU framåtsyftande.är De bygger vid domstillfälleten prognos
avseende den kommande utveckling. Det begångnaunges brottet inteavgör
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bli. Rehabiliterings-påföljden kommeroch ingripandeomfattandehur att
skadatbrottslighet harmarkeratsyftet blir än att genomav unga sommer

ellerskadanbli förelagdaår 1988 kanegendom sedan attatt reparera
tredje stycket BrB.31 kap. §arbete 1utföra se t.ex.annat

föråsarnkasinnebär lidandebakåtriktat. DetStraff är att ett en person
brottetsförflutna. Omhan utförde i detklandervärd handling somen

socialtjänstenöverlämnande till vård inomsåpåkallar det kanstraffvärde
möjlighetnågonbötesstraff. finna intemed Detkombineras attett annan

svårhet.påföljden efter brottetsgradera

ikraftträdandebrottsbalkensEfter2.5

behandlingstankenKritik av

be-kritik riktadesförränkraft år 1965träda iknappt motBrB hann
Kritikenpåföljdssystemet.förbetydelseoch desshandlingsideologin

jurister. Före-ochsociologerkriminologer,enbartframfördes inte av
i debatten. Enockså deltagitharvårdområdenaolikaför deträdare

i vårasärskilt tidigtländer ochandraidiskussion harliknande ägt rum
behand-endastdetpåpeka, ärgrannländer. Detnordiska är värt attatt

ifrågasatts.påföljd för brottbestämmandetroll vidlingstankens somav
Även pâföljdsbestäm-förbetydelsebehandlingsidénsmedsyftetom

förbättrings-människanpositivvisatvarit ochningen somgott synen
påföljd,ochmellan brottproportionalitetbristanderesultatetblevbar,

individuelladetandra skäl. Närinvändningarkan riktasvilket det mot av
kan tvåpåföljdsvalet,förbestämmandeblifårbehandlingsbehovet

ingripandeolikamycketådömasbrottbegått lika grovapersoner som
begått brott mötsbrottet. Deninte tillPåföljden relateraspåföljd. ettsom

inhumanavilket kanbrott,inte på sittochreaktion på sin gepersonav en
lindrigtförhållandevisbegåttharresultat. Enoch orättvisa ettperson som

ocksåhan skallförändradsituationsocialabara få sinskall intebrott utan
finnspersonlighetsförändring. Dethelst total momentgenomgå ettfå en

sjuk ellernågonbeskrivningennedvärdering imoraliskt somavav
anledningendöljsdefekt. Dessutomdärmedbehövande och attsättannat

Därmedhaninte är.gjort ochdömde harvad deningripandettill är vem
för sinalagöverträdaren hartillräckligt tydligtinte ettmarkeras att ansvar

ochskaparbehandlingsideologiertillHänsynstagandegärningar. vaga
blir svårareoch detförloradFörutsebarheten går attpåföljder.konturlösa

trovärdigt.ochkonsekventframståstraffsystemetfå att som
rättssäkerhetsskälkritiseratsenbartBehandlingstanken har inte utanav

Vistelse iförväntats.hadevadinte blivitresultatenockså för att som
vilkenoberoendeintagneinverkan på dennedbrytandeanstalt har aven

frihetsberövandet. Juofrivilligavalts för detbenämning mersom
ocheffekterskadligadestoverkställts,påföljd haringripande mersom

socialaDensamhället kan uppmätas.sig ibenägenhetmindre att anpassa
jämfört medhögäterfallsfrekvensenoch ärvarit dåligrehabiliteringen har
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de förhoppningar ställdes på vården. Några effektiva generellasom
behandlingsåtgärder har inte utvecklats inom kriminalvården. Dessutom
kan inte hur den behandlats skulle ha uppfört sigveta be-man som utan
handling eller med behandlingsform. Det inte möjligtär göraen annan att
tillförlitliga för enskilda fall.prognoser

l debatten under 1960-talet socialvårdens framtid, mål och medelom
ifrågasattes behovet omhändertagande och tvång. Slutsatsen blev detav att
inte går vårda någon dennes vilja. Goda vårdresultat förutsätteratt mot att

vårdadeden själv behandlingsmotiverad.är De sociala institutionsplace-
ringarna minskade i antal samtidigt tilltron ökade till betydelsensom av
insatser i ungdomars hemmiljö. En helhetssyn förordades. Det i dennavar
anda socialutredningen arbetade under l970-talet. Det fanns viljasom en

undvika institutionsplaceringar och tvångsvård i såatt utsträckningstor
möjligt. Socialtjänsten skulle vila frivillighet och samförstånd.som

Socialtjänstlagen reglerar frivilliga insatser och LVU medger tvång. En
förklaring till socialtjänstlagen inte har några tvångsâtgärder detatt är att
fanns farhågor för något sådant skulle ha kunnat misskreditera verksam-att
heten och förstöra förtroendet. Den minskade tvångsanvändningen kan á
andra sidan leda till vård inom socialtjänsten framstår mindreatt som en
lämplig brottspåföljd i allvarliga fall. Det råder samtidigt enighet om
vikten fortsätta söka alternativ till fängelsestraff.att attav

Den tidigare rådande kriminalpolitiska behandlingsoptimismen
undanträngdes behandlingspessimism. följerAv detta inte nöd-av en
vändigtvis det för den dömde behandlingsideologinatt engagemang som

måsteuppmuntrade försvinna. Insatserna kan motiveras andra skäl. Enav
svängning från betona lagöverträdarens behov vård till lyfta framatt attav
brottets straffvärde behöver inte alls resultera i ingripanden.strängare

Under decennierna efter BrB:s tillkomst genomfördes flera förändringar
i lagstiftningen. Avskaffandet ungdomsfángelse, kommit attav som
uppfattas orättvist och inhumant, har redan nämnts. Intemeringen,som
den andra tidsobestämda påföljden, utmönstrades året därpå, 1981. Ett

exempel Villkorlig frigivningär gjordes obligatorisk, deannat att men
bestämmelserna återär under omstöpning.nu

År 1985 infördes det s.k. öppenvårdstvånget i LVU. Ett syftenaav var
kunna vårda i utsträckning ochstörre därmed skulle fängelsean-att

Öppenvårdstvångetvändningen kunna minska. har inte kommit att
användas i någon nämnvärd utsträckning. I samband med 1988 års
revidering LVU infördes regler skulle reaktionernagöraav att motsom

lagövenrädare kunde komma snabbare. Krav snabbhet ochunga
skyndsamhet har framförts upprepade gånger. Man har också efterlyst
konsekvens i ingripanden brott.mot

Från behandling till straflvdrde

Den tydligaste markeringen förändrad på straffsystemetsav en syn
uppgifter och vilka principer det bör vila de Fängelsestraffär av
kommittén utarbetade påföljdsbestämningsreglema i 29-30 kap. BrB. De
trädde i kraft år 1989 prop. 198788: 120.
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den dömde harStraffrättsliga ingripanden motiveras inte längre med att
avvägning mellanbehandling. Påföljdsvalet intebehov vård och är enav

fall. bildar brottslighetenskonkret I ställetpreventiva hänsyn i ett
påföljdsbestämningen. betonasutgångspunkten för Nustraffvärde pro-

påverkar vissa individuellaprevention. Därefterportionalitet och inte
framträdandeinte minstockså bedömningen. Detta näromständigheter är

vårdbehovefter dömdes framtidatill särskild vård väljs denöverlämnande
skyddstillsyn med eventuellaochmellan villkorlig domoch i valet

syfte med reglernakontraktsvård samhällstjänst. Ettföreskrifter ellerom
reglernaförutsebarhet blandenhetlighet ochfrämjaär annat attatt genom

påföljdsbestämningen. Principema likhetförvägledningkonkret omger
på.byggaproportionalitet grundstommarinför lagen och är att

sinsemellan. Deinte graderade äroch skyddstillsynVillkorlig dom är
Kombinationenfängelse.mindre svåraböter ochsvårare påföljder änän

graderamöjlighetskyddstillsyn med fängelseförmed böter och attger en
1980-talet harsvårhet. Under prognostän-efter brottslighetenspåföljdema

Villkorligpåföljder.för valet dessamindre betydelsefått någotkandet av
Straffsystemkommittén,för utredningföremålskyddstillsyndom och är

dir. 1992:47.
straffvärdetproportionell till det konkretapåföljden skallEftersom vara

gärning klander-uttrycka inte bara ärgår detsvårhetbrottets attatt en
graderingdvs.klandervärd denockså hur mycket är,värd avutan en

kanindividualpreventiva hänsynfrånutgårdomförkastligheten. En som
förkastlig.gämingenförsta delen, dvs. ärnågot denbara säga attom

påföljdsbestämnings-tillpropositionenDepartementschefen betonade i
värdenhumanitäradeviktigt slå vaktfortfarandedetreglerna är attatt om

decennier-utvecklingen under dekriminalpolitiskapräglat den senastesom
na.
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3 Våra kunskaper ungdomsbrottenom

I detta avsnitt lämnar kort översikt ungdomsbrottslighetensöveren
utveckling och karaktär något effekterna samhällets åtgärder.samt om av
Framställningen sammandragutgör det arbete utförtsstörreett av som av
kommitténs Jerzy Sarnecki och redovisas i del B, avsnittexpert som

3.1 Ungdomsbrottslighetens utveckling

Ungdomar människor befinnerär sig mellan bamstadiet ochsom
vuxenstadiet. De under förändring, tillär något ochväg nytt an-
norlunda. sådan förändringEn i människas liv alltid svår.är Denen
innebär möjligheter också risker. En sådan risken för asocialitet,ärmen

formexempelvis i brottslighet och missbruk.av
finnsDet inga möjligheter bedöma hur många straffbelagdaatt

handlingar dvs. brott begås i vårt samhälle. Vi dock det ärvet attsom
mycket antal, betydligt antalet brott årligen anmälsstörre änett stort som

till polisen. Vi också ungdomarna den i samhället iärvet att grupp som
förhållande till sin andel i befolkningen brottsaktiv. Av själv-är mest
rapporterande undersökningar frågeundersökningar i vilka individen under
anonymitetsintegritetsskydd sin brottslighet framgårrapporterar attegen
de flesta ungdomar begår brott. de flesta fallI det sig dockrör om
förhållandevis lindrig brottslighet. Andelen ungdomar med omfattande
ocheller allvarlig brottslighet förhållandevis liten.är

Om den faktiska omfattningen brottsligheten i samhället okänd,ärav
så det svårt heltär säker på hur brottsligheten förändras överatt vara
tiden. Förändringar i antalet till polisen anmälda brott i dettaär samman-
hang osäkert mått, eftersom långt ifrån alla brott kommer till polisensett
kännedom. Vi inte alltid, det gäller brottslighetennär i allmänhet,vet om
förändringar i den registrerade brottsligheten beror på brottsnivånatt
faktiskt förändras eller på flera brott kommer till polisens kännedom.att
Att uttala sig förändringar brottsligheten i vissa befolkningsgrupper,om av

bland ungdomar, möjligt svårare.är För sådanaännu brottt.ex. attom
skall kunna utläsas statistiken, räcker det inte de kommer till polisensut att
kännedom. Polisen måste också få i gärningsmannen så dennestag att
ålder kan bestämmas. Det flertalet de till polisen anmälda brottenstora av
klaras aldrig upp.

Mot bakgrund ovanstående det inte helt okomplicerat bedömaär attav
omfattningen ungdomsbrottsligheten förändras tid. I synnerhetöverom av
svårigheterna bedömningenär skall för kortare tids-görasstora, om
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perioder. Gör bedömning för längre tidsperiod frånt.ex. slutetman en en
andra världskriget, råder det ingen tvekan ungdomsbrottslig-attomav

i Sverige har ökat dramatiskt. utvecklingen sig kortareheten Hur ter ur
tidsperspektiv inte lika klart. Andelen ungdomar lagförts för brottär som

mitten 1970-talet minskat med 30 %. Samtidigt har antalethar sedan av ca
misstänks för brott varit konstant.ungdomar som

3.1Diagram

åringar och 18-20 åringarAndelen ungdomar 1000 15-17per som
misstänkts för brott 1976-1990.
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ochbåde lagfördastatistikenforskare Ahlberg 1992Enligt vissa överger
själva verketbild verkligheten. 1misstänkta missvisande menar manen av

kraftigt till1970-talet ökatungdomsbrottsligheten sedan mitten uppatt av
enligti statistiken berorsamtidigt minskar eller konstant%. den35 Att är

medoförmåga hålla jämnadessa forskare på rättsapparatens stegatt
ökning.brottslighetens

decennierna gällerunder deungdomsbrottsligheten har ökatOm senaste
föreligger starkabrott. Detinte denna ökning allatroligen t.ex.typer av

minskat underharnarkotikamissbruket bland ungdomarbelägg för att
period CAN 1991.denna

under deutvecklingungdomsbrottslighetensFrågan senasteom
längrevetenskaplig granskning. Settfortlöpandedecennierna kräver uren

Sverigeungdomsbrottsligheten iemellertid helt klartperspektiv detär att
blandvilken brottslighetenden nivåockså klarthar ökat. Det är att

befolkningen.oacceptabel delaridag ligger stora avanses avunga
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3.2 Ungdomsbrottslighetens karaktär

Ungdomarna begår ofta brott tillsammans med andra ungdomar. Ju yngre
brottsaktiv ungdom desto oftare harär han eller flera medbrotts-en en

lingar. Detta innebär antalet brottsdeltaganden hänförs till givetatt ettsom
antal brott bland ungdomarär större lagöverträdare.än Detta kanvuxna
också uttryckas så det bland ungdomar finns i genomsnitt fleraatt
brottslingar givet antal brott blandänper vuxna.

Ungdomar sig i första handägnar traditionell brottslighet. Andelen
s.k. moderna brott skattebrott,t.ex. trafikbrott eller narkotikabrott ökar
med stigande ålder. Bland de ungdomar i åldrarna under år,15 som
misstänks för brott, hänförs %74 till tillgreppsbrott. Motsvarande andel

Ävenför 15-20 åringar %52 och blandär dem 20 år %.33är översom
andelen skadegörelsebrott minskar med stigande ålder % för12 ungdomar
under år,15 5 % för sådana mellan 15-20 år %och 3 för överpersoner
20 år. Andelen våldsbrott densamma för allaär %.4tre grupperna
Andelen brott bedrägerier, trafikbrott och narkotikabrott ökar däremotsom
med stigande ålder SCB 1991.

Vissa brott typiska ungdomsbrott.är Ungdomar i åldrarna 15-20 år
dominerar detnär gäller väskryckning 75 % deca misstänkta, bilstöldav

%65 de misstänkta och legitimationsförfalskning %ca 65 deav av
misstänkta. Andra brott begås lätt förklarliga skäl sällanav mera av
ungdomar skattebrottt.ex. och checkbedrägerier. Det kan dock värtvara

andelen ungdomar lägreär genomsnittet också blandatt ännotera att
misstänkta för narkotikabrott och misshandel SCB 1992.

likhetI med lagöverträdare majoriteten ungdomarärvuxna av som
begår brott manligt kön. Skillnaderna mellan könen synnerligenärav stora

det gäller brott,när våldsbrottgrövre omfattande brottslighet.samt mera
Skillnaderna framgår klarare i polisstatistiken och mindre markerade iär
självrapporterande studier.

Under de åren har frågan invandrarnas överrepresentationsenaste om
bland lagförda för brott, uppmärksammats. Denna överrepresen-personer,
tation gäller både och ungdomar. l vissa måsteavseenden invandrar-vuxna
ungdomarnas överrepresentation särskilt Så harstor. t.ex.anses vara

%60 denästan ungdomar in på särskilda ungdomshem § 12-tasav som
hem i Stockholms län någon form invandrarbakgrund.av

3.3 Orsaker till ungdomsbrottsligheten

Frågan orsakerna till brottsligheten central inom kriminologiskärom
forskning. Det finns omfattande teoretiska och empiriska studier kring
detta problem. När forskningsperspektiv diskuterar frågan detärman ur
två forskningsbara frågeställningar kan utgå ifrån:man

Varför varierar brottsligheten tid och i rummetöver
2. Varför begår vissa människor flera brott andra människorän

förstaDen frågan formulerad samhällsnivå,är den andra på
individnivâ. Vissa de olika teorier försöker fråganav svar som ge om
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nivåer. Till sådana teorier hörbrottslighetens orsaker gäller bägge dessa
rutinaktiviteterHirschi och teorin Cohenkontrollteorin 1979t.ex. om

psykologiska och socialpsykolo-1979. Andra, exempelvisFelson som
sig till dessateorier brottslighetens orsaker, begränsargiska en avom

nivåer.
forskning tvåi uppmärksammaPå samhällsnivân brukar nyareman

fenomen:
Förändringar tillfällen till brott.av

i kontrollen.2. Förändringar
Att vi lever ii samhälle dentillfällen till brott ökar ärett typav

Människor alltbrott egendom.synnerhet gäller detta ägeruppenbart. I mot
tillräckligt betryggandeskyddasvärdefulla sällan kanflera saker ettsom

bilstölderutveckling. Antaletexempel här bilismens ärEtt bra ärsätt.
jämförelse tidfinns både vidmånga privatbilar det överrelaterat till hur

länder.jämförelse mellan olikaoch vid
övergång tillinom detaljhandelnLikaledes förändringaranses

butikstillgreppen.ökningenha samband medsjälvbetjäningssystemet av
fritid på olikatillbringar sini fritidsvanor flerFörändringar unga som

ökningenorsakaalkohol ofta förekommernöjesställen där avanses
relaterade tillsamhällsförändringar,Exemplen på hur ärgatuvåldet. som

antalet tillfällenvälstándssamhälle, har ökatutvecklingen urbaniseratettav
många.till brott är

samhällsutvecklingen.samband medförändringar i kontrollen harOckså
ochinträffat inom arbetslivetdeförändringarna härviktigaste ärDe som
harutanför hemmetflera började arbetaGenom alltfamiljen. att vuxna
Inteförändrats.effektiv tillsyn barnenfamiljens möjligheter överutövaatt

arbetslivet då barn,inomeffektiv kontroll deheller kan utövasav ungaen
Också densällan arbetar.tonåringar och t.o.m. vuxna numerayngre

grarmskapet, harinomägdekontrolleninformella sociala t.ex. rumsom
folkomflyttning. Allturbanisering ochtill följdsuccessivt minskat av

olikastället lagtskontrollen har iför den sociala agenterstörre ansvar
socialtjänstensåsom polisen,sociala kontrollen,för den formella etc.

kontroll,första handegentliga uppgift inte iinstitutioner ärOckså vars
fåttexempelvis skolan, har ökat ansvar.

till den socialahar lettdenna utvecklingErfarenheten visar attatt
offentliga institutionernahar minskat. Deomfattningkontrollens totala

effektiva kontrollantersamhälle likapluralistisktförmår inte iatt ett vara
Eftersom denfamiljen.informella kontrollen,denutövarna t.ex.avsom

intesjälvkontroll, kan detbetydelse för individenskontrollen harsociala
minskat.del kontrollen harockså dennauteslutas att av

påverkattroligenkontrollen harden socialaFörändringar mestav
densamhällssituation genomgåtthareftersom dennatonåringar grupps

förändringen.största
varför vissafrämst fråganintresseindividnivá forskarnasPå ägnas

avseendeSkillnaderna i dettaflera andra.begår brott ärindivider än
begårmänniskorovanligtvisserligen inteDetmycket är attstora. unga

för-fåsig till någrahos de flesta begränsarbrottslighetenbrott, men
tonåren. Vissafall begås underi de flestahållandevis lindriga brott som
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individer, några få befolkningen,utgör har däremotprocentsom av
omfattandemycket och brottslighet. Dessa individers brottsaktivagrov

period också utsträckt tiden. börjar begåär De brott tidigareöver än
genomsnittet för ungdomsgruppen och fortsätter begå brott under större
delen sitt liv.av .Forskningen visar problemen hos dessa individer oftast inteatt
begränsas till brott. dessa förekommerI mycket oftare missbrukgrupper

alkohol och narkotika, psykiska fysiskaoch sjukdomar, arbetslöshet,av
störda sociala relationer oftareDessutom dessaär änetc. grupper
genomsnittet för andras brott. kan vidare visa individerManutsatta att

tillhör dessa i genomsnitt har kortare livslängd.som grupper
Utifrån olika forskarnavetenskapliga utgångspunkter har kunnat påvisa
mängd fysiologiska, psykologiska, socialpsykologiska och sociologiskaen

skillnader mellan individer aktivitetmed brottslig utöverstorgrupper av
andra problemen befolkningen.de nämnda och Man talarrestenovan av

här skillnader mellan eftersom förekomsten vissa faktorerom grupper, av
individ individhos enskild aldrig automatiskt innebär denna medatten

nödvändighet kommer utvecklas till brottsling. kan naturligt-Manatt grov
vis aldrig heller individ inte kommer utvecklagarantera att atten

individuella faktorer de ökarbrottslighet. Det enda vi kan säga är attom
minskar risken för allvarlig brottslighet.respektive

således individer med omfattande och brottslighetVi bl.a.vet att grov
genomsnittet:oftare än

Är mån
s.k. sensationssökande personlighetHar

från splittradeKommer hem
fungerar dåligtfrån familjer där tillsynen barnenKommer över

föräldrar med sociala problem missbruk, brottslighet etc.Har egna
Uppvisar tidiga beteendestömingar missbruk och kriminalitet
Har skolproblem

brottsliga och missbrukande kamraterHar
i områden där brottsligheten högBor är etc.

riskfaktorema risken förde nämnda korrelerade medVissa ärav ovan
de delar livsstilomfattande brottslighetoch äratt somgenom av engrov

tillfaktorer kan uppfattas själva orsakernainkluderar brott. Andra som
brottsligheten.

fysiologiskapsykologiska ochsistnämnda kan vi räknaTill de även
andrasensationssökande personlighetenden s.k.faktorer bakom samt

individenskontrollbristande inre ochorsakarfaktorer yttre avsom
individensbrottsligheten itillsöker orsakernabeteende. Forskare som

kontrollavsaknad ärforskarepersonlighet respektive attantar avsom
teoretiskahelt olikautgår frånmänniskor begår brott,tillorsaken att

varandra. Tvärtom.dock inteperspektiv utesluterperspektiv. Dessa olika
individervissafrågorna varför årsökerteorierDe mersom svar

olikakomplettera varandrabrottsliga andra, kanän att ge svargenom
nivåer.

orsakerbrottslighetensfrågornaNågra enkla och entydiga svar om
samhälleligdelsvar bådefinns såldes inte. Däremot finns det mängden
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och individuell nivå. Dessa delsvar kan antydningar hur samhälletge om
bör för minimera den problem.att sortensagera

Åtgärder3.4 ungdomsbrottslighetenmot

Det två aspekter åtgärderär ungdomsbrottsligheten viktiga.ärmotur som
Dels orsakar denna brottslighet i sig skador på enskilda och samhället, dels

den viktig signalär risker för framtida omfattande kriminalitet,en om
missbruk och negativ utveckling hos deannan unga.

3.4.1 Den lågmed brottsaktivitetstora gruppen

Som tidigare framkommit ungdomsbrottslighetenär massfenomen. Deett
allra flesta samhällsmedborgare begår brott under tonåren. Dessa brott är
dock inte i allmänhet särskilt allvarliga och skadorna blir därför inte så
omfattande. Flertalet ungdomsbrottslingar kommer också levaatt ett
välanpassat vuxenliv. Förekomsten brott bör dock inte bagatelliserasav

Ävengrund den massfenomen.är de enskilda skadorna oftastatt ettav om
små blir den totala skadeverkanär stor.

åtgärderDe här tycks lämpliga för minska omfattningenattsom vara
sådana skador troligen förstai hand insatserär minskar tillfållenaav som

till brott. Forskning den självrapporterande brottsligheten detgörom
möjligt inom vilka områden ungdomsbrottslighet Detär störst.att ärse
inom dessa områden brottsförebyggande insatser kan väntas störstge

Åtgärderutdelning. inom detaljhandeln och bilismens område bör
komma högt prioriteringslistan. Eftersom många brott denna ärtypav

eller i varje fall inte särskilt planerade, bör åtgärderspontana noggrant
försvårar genomförande brott vissa resultat. I första handsom av ge

handlar det tekniska åtgärder. Den brottsförebyggande verksamhetenom
kommer vi ytterligare behandla i avsnitt 4.att

Självfallet kan också ökning kontrollen påverka nivån den hären av
brottslighet. åtgärderDe i första hand kantypen av som anses vara

adekvata förstärkning föräldrarnasär möjligheter effektivutövaatten av
tillsyn de Iblandöver den insatserargumenterar mot sortensunga. man
med motiveringen det föräldrarna till de socialtäratt mest utsatta
ungdomarna i behov sådantär stöd. Dessa föräldrarstörst svåraärsom av

nå med insatser. Den brott diskuteras här begås dockatt typ av som
praktiskt alla ungdomar under viss period deras liv. Dettaget av en av
gäller fast i mindre utsträckning deäven ungdomar kommer frånsom- -

familjer.resursstarka En ökad tillsyn utövad de normala föräldrarna,av
den majoriteten föräldrar,utgör alla bör viktig faktorstorasom av vara en

för minska ungdomsbrottslighetens totala omfattning. Också ökandeatt
fråntillsyn andra anhöriga, föräldrarnas och denvännervuxna grarmår,

breda allmänheten individer iöver de åldrar, då ungdomsbrottslig-ärsom
het vanlig, kan effekt. Självfallet handlarär det inte bara tillsynge om

också god kontakt och långsiktig påverkan för öka denutan attom unges
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intensifieradekontroll. måste komma ihåg det inte räcker medinre Man att
då de nått tonåren den brottsaktiva åldern.insatser, och mestunga

Normintemalisering påbörjas mycket tidigt.
för lindrigare och blandHuvudansvaret kontrollen den storaav

vanliga brottsligheten måste läggas denungdomsgrupper unges
rollinformella nätverk. de professionella fostrarna har dockAven atten

fritidsinstitutioner. skallfylla inte minst skolan, också Manmen-
jämfört det informella nätverketemellertid medveten med ärattvara om

möjligheteroch de formella fostrarnasde offentliga institutionernas att
effektiv kontroll begränsade.utöva

roll.gäller också lagstiftningens och myndigheternasVad sagtsnu
indirekt allmänpre-Lagstiftningen kan verka på två delssätt; genom
roll, dels direktavskräckande och normskapandeventionens genom

i samband medingripande dem upptäcktsmyndigheternas mot som
bredaprevention. det gäller denbrottsligheten individuell När gruppen

eflektemaallmänpreventivabegår brott devanliga ungdomar ärsomav
brottspåföljder såförändringarForskningen visarintresse.störst att avav

knappast kanpolitiskt systeminom för rådandede liggerlänge ettramen
effekt kanallmänpreventiva effekter. Störrenågraförväntas störrege

uppnås,upptäcktsriskema kanhöjningtroligen förväntas, klarom en av
samband med brottupptäcks ilillaingripanden denän mot grupp somom

inte blir stränga.mera
avskräckningssynpunktfrånanförda tycks detbakgrund detMot ovanav

begångnapåföljdema för brottskärpameningsfullt allmäntinte att avvara
kriminalpolitiskaårensforskning och devisar bådeDäremot senasteunga.

hos destöd bådelagstiftningen saknargällandedebatt den grupperatt nu
dessaallmänheten. Förhos den bredaberörda den ochär gruppersom av

sitt innehåll.enkel tilllagstiftningen klar ochviktigttycks det ärattvara
denlagstiftningen förförändrameningsfulltsåledesDet kan attattvara

normbildning.långsiktigförfungera instrumentskall kunnabättre som

brottsaktivitetmed höglilla3.4.2 Den gruppen

förutbegåsdei synnerhetalla brott, grövre,ansenlig delEn somav
Andelenhögaktiva individer.brottsligtmycket litennämnts gruppav en

i brottsligheten.med grovhetenökarbegås dennade brott gruppavsomav
identisk med denutsträckningibrottsaktiva ärDenna gruppstorgrupp

utveckling.framtida negativförindikerar riskerbrottslighet envars
Dels kandubbla.alltsååtgärder denna ärför vidtaMotiven motatt grupp

dennaförenskildaallmänhet och utsättsskadorminska de avsomman
deförbättrakandelsbrottslighet, prognoser.egnaungasmangrupps

diskuteratsfaktorerallmännapåverkas dedennaOckså somavgrupp
individuella. Dedockbrottslighet ärtill den lillaOrsakerna gruppensovan.

särskiltindeungdomarna,brottsaktivakraftigt tasmycket t.ex. som
fysiologiska,deantalfallflestauppvisar i deungdomshem, stortett av
teorierderiskfaktorersocialapsykologiska och somtas upp avsom

brottsligheten.förklaringar tillindividuelladiskuterar
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Majoriteten de brottsaktiva ungdomarna skiljer sig medmestav
avseende på dessa faktorer påtagligt från majoriteten övriga ungdomar.av
Självfallet bör insatser för påverka denna brottslighet i förstaatt grupps
hand inriktas undanröja förhållandende ligger till grund föratt som
den. Här handlar det alltså i första indivdualpreventivahand insatserom
och inte, det gäller den breda tillfällighetsbrottslingar,närsom gruppen av
allmänpreventiva.

de individualpreventiva insatsernaAv bör de inom socialtjän-görssom
intressanta. Socialtjänstens behandlingsinsatser har tillsten mestvara

syfte undanröja de individuella tillorsakerna brottsligheten. Frågan äratt
dock åtgärder meddessa anledning upptäckt brottslighet eller andraom av
former asocialt beteende, adekvata just i detta sarmnanhang. Denärav
forskning finns området bör tolkas så de individuellaattsom nog
förutsättningarna för hög brottslighet oftast grundas mycket tidigt. Om de

huvud går påverka, måste det ske tidigt, ofta långt innanöver taget att
manifesterats.problemen

Vid samlad bedömning internationell forskningsvensk och in-en av om
dividualpreventiva effekter samhällets ingripanden lagöverträ-motav unga

ifråndare, tvingas konstatera kunskaperna långt tillräckliga förärattman
ställningstagande. finnsslutgiltigt Det dock tillräckligt mycket kunskapett

talar negativa förresultat eller nollresultat inte skall knytaattsom om man
några speciella förhoppningar till dessa åtgärder.

Diagram 3.2. och 3.3 visar samband mellan graden den samhälleligaav
reaktionen vid ingripande återfallbrott, begångna och i brott.av unga,
Precis i tidigare Börjesonundersökningar 1966, Bondeson 1974som
visar diagrammet återfall i brott med stigandeökar grad ingripandeatt av
från samhällets sida. viktigt förhållandet gällerDet observeraär att att
såväl för inomåtgärder rättsväsendet inom socialtjänsten. Det endasom

de fängelse.undantaget ungdomar döms till ungdomar harDessaär som
återfallit i mindre utsträckning de dömts till skyddstillsyn.än som
Skillnaden signifikant eftersom i tilldock inte det den dömtsär grupp som
fängelse finns några få individer. innebär den kortaendast Dessutom
uppföljningstiden kraftig inkapaciteringseffekt på dem har suttit ien som
fängelse del återfallunder denna tid. För bedöma i dennaatten av grupp
i jämförelse med andra behövs uppföljningstid.längreen
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3.2Diagram

Återfall i brott nio månader efter olika reaktioner inom rättsväsendet.
Procent

so
70:

60:
4

503
402

130
20.2

3.3Diagram

Återfall månader efter olika reaktioner inom socialtjänsten.i brott nio
Procent

70

i 50

SU

40

30

NO
I.l.E3 il...I0J

till intäkt för detSjälvfallet kan de presenterade resultaten inte atttasovan
samhälleliga ingripandet lagöverträdama orsakardet deär mot somunga



118 SOU 1993:35

dessa återfaller i brott. Graden ingripandet beror iatt stor ut-av
sträckning de belastning. Samtidigt gäller det störreattungas
belastningen hos den desto sannolikhet finns förär återfall.störreunge,
Vi således inte hur återfallet skulle inga åtgärder vidtagitsvet utse om
eller påföljdssystemet och dess eskalering varit annorlunda detänom som

tillämpas. För ha tillräckligt säkert underlag för bedömaatt attnu
individualpreventiva effekter samhällets reaktion pá brott detärav av unga
nödvändigt med experiment där individer med likartadgrupper av
brottsbelastning och övrig problematik för olika samhälls-utsätts typer av
reaktioner. Denna forskning har inte bedrivits i Sverige.typ av

Resultat forskning beskrivna slag bedrivits i andraav av ovan som
länder McCord 1978t.ex. resultat svensk forskning sökersamt av som

hålla effekter olika brottsbelastning hos individer, fått olikaatt av som
påföljder, under kontroll Börjeson 1966, Bondeson 1974 visar inga in-
dividualpreventiva effekter samhällets ingripanden lagöverträdare.motav

Synnerligen skepsis bör riktas behandlingsåtgärder, i synnerhetstor mot
tvångsbehandling brottsliga ungdomar och då särskilt den äldreav
ungdomsgruppen med omfattande brottslighet. Argument sådanmot en
behandling kan sammanfattas följandei punkter:

finnsDet teoretiskt förstöd tvångsbehandling riktar sigsvagt att som
denna åldersgrupp kan avsedda individualpreventiva effekter.mot ge

2. finnsDet praktiskt inget stöd i utvärderingsforskningen för någrataget
individualpreventiva effekter tvångsbehandling.av

3. Det kan inte uteslutas individualpreventiva effekter tvångsbe-att av
handling kriminella ungdomar effektkan ha denänmotsattav av-
sedda.

4. Om tvångsbehandlingen har allmänpreventiv effekt, kan inte enbart
den omständigheten, enligt gällande lagstiftning och allmän rättsupp-
fattning, försvara behandlingens existensberättigande.

5. Det tycks finnas praktiska svårigheter på konsekvent ochstora att ett
professionellt genomförasätt tvångsbehandlingen.

6. Tvângsbehandlingen tycks sakna legitimitet hos dem föremålärsom
för den, den breda allmänheten, och mångahos demt.o.m. av som
medverkar till den genomförs.att
Vad innebär inte tvångsbehandling inte kansagtssom att av unga vara

effektivt medel för motverka andra problem. innebär hellerett Det inteatt
frivilliga behandlingsåtgärder inte bör användas för ungdomaratt görsom

sig skyldiga till brott och då i synnerhet behandling riktad diversion.mot
Vidare, och kanske framför allt, innebär det inte behandling inte kanatt

verksamt förebyggasätt framtida brottslighet hos barn. Frånett attvara
teoretisk utgångspunkt bör tidiga behandlingsåtgärder, i familjen,t.ex.

verksamma framtida kriminalitet. Tyvärr saknas det idag imotvara stort
empirisk svensk forskning studerar effekterna sådana åtgärder.sett som av
Från allmänpreventiv utgångspunkt det nödvändigt förär att ett system

brott,reaktion brottäven innehåller tvångsmoment. Ommot av unga,
ska ha karaktären behandling,tvånget inte har det karaktären straffav av

såledesoch administreras i huvudsak rättsväsendet. Den empiriska ut-av
värderingsforskningen dock inte heller något förstöd hårdaretesen attger
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effekter. Undantagetindividualpreventivaha några ärstraff skulle större
denpåvisas. Mot bakgrundeffekter tycks kunnainkapacitering avvars

1985, 1990,effekter inkapacitering Ahlbergfinnsforskning avsom om
inkapaciteringtroligt1992 det knappastAndersson är motatt unga

intemarginella effekter. Detförväntas ha ärlagöverträdare kan änannat
utgångspunkter, såfrån praktiskafrån etiska ellerrealistiskt, varken att

under så lång tidinstitutionermänniskor ska kunna låsas inmånga unga
inkapaciteringseffekter brottsnivånför märkbaraskulle krävas attsom

uppkomma.skulle kunna
effektersannolikt kunnainkapaciteringen skulle störreselektivaDen ge

skulle tillhänsyninkapaciteringen. l synnerhetkollektivadenän tasom
asocialai nätverkethans positionsociala bakgrundindividens samt av
mindredockinkapacitering för är ännuDennarelationer. typ ungaav

inkapacitering-kollektivaetiska denmed vårt samhällesförenlig ännormer
en.

förvänta siginte kantill slutsatsenFramställningen leder att manovan
samhällsingripandenindividualpreventiva effekternågra motstora ungaav

uppnås, krävsindividualpreventiva effekter skanågraOmlagöverträdare.
Detockså andra ärslag och delvisheltåtgärder motannat grupper. avav

sådana åtgärder.framarbetar medvikt samhälletstörsta attatt
huvudsakmåste iungdomsbrottsamhällets reaktiontillGrunden
förutsätt-utformas sådärförallmänprevention. Systemet måstevila att

effekteroch indirektadirektaallmänpreventivaför uppnåningarna att
ochenkeltklan,krävermöjligt. Detta ärblir så systemetattstora som

legitimitet.högdet känt och åtnjuteröverskådligt ärsamt att
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4 Brottsförebyggande verksamhet

Inledning4.1

Vi har enligt våra direktiv till uppgift det allmännas insatseröver näratt se
det gäller brott begås ungdomar fyllt 15 är och särskiltattsom av som

fördelningen uppgifter mellan socialtjänsten och rättsväsendet.överväga av
brottsföre-direktiven påpekas också både allmänt och individinriktatI att

betydelse det gäller motverkabyggande arbete grundläggandeär när attav
ungdomsbrottslighet. framhålls dock det inte vår uppgiftDet äratt att ta

frågan den brottsförebyggande verksamheten i hela dess vidd utanupp om
förendast allmänt belysa dess roll och betydelse komma tillatt attmer

med ungdomsbrottsligheten.rätta
viktigaste för förebygga brottslighet ligger naturligtvisDet ansvaret att

första hand hos familjen och i hand hos de samhällsinstitutioneri andra
för vården fostran det uppväxande släktet. Detoch ärsom ansvarar av

samhället och förvärvarfrämst familjen barn socialiseras in igenom som
de avhåller dem från brott. också iden moral och Det ärnormer som

finns,familjen i den omgivningen de sociala band kanoch närmaste som
hjälpa till avhålla barn och ungdom från brottslighet eller kan, dåatt som

de för-redan begåtts, hjälpa till och redabrott sätta gränser utattett
lett till brottsligheten.hållanden som

förebyggaFrågan det allmännas möjligheter olika nivåerattom
och finns ingenungdomsbrott både omfattande och komplicerad detär

kring teori eller praktik det brottspreventiva området. Attkonsensus
inom dettatotal genomgång litteratur teori och praktikgöra en av om

BRÅ beräknasområde omfattande projekt, f.n. pågår inom ochär ett som
mindre delavslutat under år 1994. Innehållet i detta avsnitt utgör envara

arbetet. Vår avsikt endast översiktigt behandla olikadet större är attav
ungdomsbrottslighet.brottspreventiva för förebyggagörsansatser attsom

följande brottspreventiondet kommer vi i första hand diskuteraI att
går frågan förebyggandegenerellt eftersom det ofta inte att separera om

aktuella iungdomsbrottslighet. preventivajust De äransatserav som
i åldernsamhället idag inriktas dock framför allt på ungdomsbrottslingar

betraktasår också under femton år och barn15-20 ungdomar sommen
minderåriga finns detpresumtiva brottslingar. det gäller dessaNärsom

brottsförebyggande insatser böranledning särskilt undersöka vilkaatt som
frågavårt dennaligger visserligen inte inom uppdragDet prövagöras. att

åldersgrupp särskiltvi vill likväl framhålla betydelsen dennaattavmen
beaktas i det brottsförebyggande arbetet.
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Man kan peka på vissa specifika förhållanden utmärker justsom
ungdomsbrottslingar. förhållandenDessa i första handär ungdomaratt
oftare gärningsmän begår brott iän närheten sin bostad,vuxna attav egen
ungdomar oftare gärningsmän begårän brott tillsammans med fleravuxna
andra, ungdomar betraktad begår mindre brottatt änsom grupp grova

gärningsmän, mindre del ungdomars jämfört medattvuxna en av vuxnas
brottslighet sexualbrott, bedrägeribrott, trafiknykterhetsbrottutgörs ochav
andra brott regleras specialstraffrättsliga författningar, störreattsom av en
del ungdomarnas brottslighet bestårän bagatellartadeav av vuxnas av
tillgrepps- och skadegörelsebrott ungdomars misshandels- ochsamt att
skadegörelsebrott oftare utspelar sig på allmänna platser än vuxnas, som
i högre grad inom den privata sfären.äger rum

Ungdomsbrottsligheten sigvare den registrerad ellermäts som som
självdeklarerad brottslighet handlar förstai hand pojkars brottslighetom
eftersom brottsligheten i främst består brottslighet.mänsstort av

blirUngdomar också i hög grad själva offer för ungdomsbrottsligheten.
Enligt de två forskningsprojektenstörsta ungdomsbrottslighetom som

Örebroprojektetgenomförts i Sverige Metropolitprojektet och det justår
i åldersintervallet till14 16 år finner den andelenstörstasom man
brottsaktiva ungdomar. allra flestaDe dem tillfällighetsbrottslingar.ärav
En mindre del kroniska brottslingar, oftadvs. har debuterat i brottär mer
tidigt, har i låg ålder visat tecken asocialitet och fortsätter ocksåannan

begå brott i högre åldrar deras jämnåriga tillfällig-kamraternäratt
hetsbrottslingar inriktar sitt liv på brott. persistenta ungdoms-Deänannat
brottslingama, börjat i mycket tidig ålder med kriminalitet, tenderarsom
också begå allt brott äldre de blir.grövreatt

framhållaVi vill särskilt följande förhållanden vikt förärsom av
möjligheten förebygga brott det gäller ungdomar.näratt

Ungdomar befinner sig i aktiv utvecklingsperiod i livet och de ären
därför ofta lättare påverka i positiv riktning Som inlednings-änatt vuxna.
vis spelar hemmen avgörande roll socialiseringsprocessen.i Detnämnts en
finns därför alla skäl stödja hemmen och förstärka föräldrarollen. Deatt
flesta ungdomar i åldrarna till femton år tillbringar del sinstorupp en av
tid i skolan och därmed möjliga nå, både det gällerär samla innäratt att
kunskap och in åtgärder negativ utveckling. På alltflersättaatt mot en
skolor anordnas dessutom olika aktiviteter undervisningsfri tid för barn
och ungdomar. Skolan alltså betydelse det gäller preventivaär närstorav
åtgärder barns och ungdomars brottslighet.mot

De flesta ungdomar tillbringar sinockså del tid och harstörreen av en
del sin sociala bas i det område där de vad gällerborstörre änav vuxna.

Lokala brottsförebyggande kan därmed ha relevans, destörreprogram om
inriktas barn och ungdomar, på vidare lättareDetän är attvuxna.
åtgärda brottslighet offentliga sådansker platser brottslighetänsom

utspelar sig miljö. förebyggai privat Det därför lättare vissaär attsom
ungdomsbrott.sorters

Enkelt uttryckt skulle strategi för förebygga ungdomsbrottslighetatten
kunna koncentrera brottspreventiva insatser tilldet allmännasattvara
sociala åtgärder familjer tidiga störningaravseende med barn uppvisarsom
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tillfällesreducerandetill åtgärder vidtas pâ och vid allmännasamt som
platser och i situationer, där 14-16-åringar ofta befinner sig.

4.2 brottspreventivBetydelsen verksamhetav

myndigheter för förebygga sociala problem ocholika skall arbetaAtt att
självklart idärmed brottslighet, har sedan länge Sverige.även ansetts vara

lagstiftning hänförs tillverksamhet omfattas också denDenna somav
sådana myndigheter polisen, socialnämnden och skolan. Vissasom

förverksamheter, förskola för alla barn, fritidshem skolbarn,t.ex.
barnhälsovården byggdesparklekar och fritidsgårdar och mödra- och ut

framför 1980-talen. skedde i avsiktkraftigt allt under 1970- och Detta att
meningsfull fritidochtillförsäkra alla barn och uppväxttryggunga enen

påverka grundorsakema tillmed goda vuxen-kontakter och därmed
efteroch andra sociala problem. sociala insatserna har härbrottslighet De

förebyggande perspektivet ochkommit betraktas mindre dethand att ur
drivs dock sådanandra länder, USA,självklarheter. l t.ex.sommer
syfte.särskilda projekt i brottsförebyggandeverksamhet som

kommunalastatliga och vissaförekommer olikaDet ävenatt organ
förebyggande verksamhetfinansierar olika slagmyndigheter somav

gjort underprojektform, oftast på lokal nivå. Detta harbedrivs i man en
projekt för visa vilkatidsperiod utvärderingar dessaläng attavmen

har avslutats dåförebyggs förekommer sällan. Vissa projektproblem som
några utvärderingarprojekttiden gåttden anvisade ut, utan att av

effekter Andra projekt såförebyggande gjorts.projektens permanentas
verksamheter idärmed ofta inte längresmåningom och betraktas som

syfte.förebyggande
verksamheten inom skolan, socialtjänstendelar den ordinarieVissa av

uttalat förebyggande karaktär, harpolisen, från början varitoch avsom
ANT-undervisningen Alkohol,gällerblivit Det t.ex.permanenta.

kvarterspolis-uppsökande socialarbetare ochNarkotika, Tobak i skolan,
dessa myndighetersförebyggande inomverksamheten. Den ansatsen

roll i Sverige.framträdandereguljära arbete, har dock inte haft någon
sikte brottslig-åren har särskiltUnder de preventionsenaste tarsom
börjat framallt i Brottsprevention harhet diskuterats Sverige. växamer

och markerassjälvständigt intresseomráde myndighetsgränseröverettsom
inklusive de enskilda med-angelägen uppgift för hela samhället,som en

borgarna.
ökande medvetenhet itill kan förenklatEn orsak detta sägas envara

öka kraftigtfortsätterden polisanmälda brottslighetensamhället attattom
samhället iochden förorsakar både enskilda medborgareoch stort storaatt

brottsförebyggandetill denskador och kostnader. En orsak attannan
i dag tillmäts så betydelseverksamheten rättssystemet,är att trotsstor

brottslighet och detinte kontrollera dennakan attensamtstora resurser,
klart delöverlastat Vidare står detblir alltmer ärenden. att stor avenav
det därför krävs andrabrottsligheten begås inom den privata sfaren och att
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åtgärder polisresurser förän komma till med den.rätta Ytterligareatt en
orsak möjligheternaär rehabilitera redan manifesteratatt att personer som
kraftig kriminalitet små.är

De grundläggande förutsättningarna för bedriva förebyggande arbeteatt
kan i förenklade följande.sägastermer vara

För det första skall det föreligga oönskat fenomen. De flesta tordeett
i dag överens det viktig uppgift försökaär förebyggaattvara attom en
ungdomsbrottslighet. Det finns främst två orsaker till detta. Den ena
orsaken de humanitäraär aspekterna på vikten förhindra nyrekryte-attav
ring till de kriminella omfattandeEn kriminalitet i ungdoms-grupperna.
åren, särskilt kombinerad med tidig debut, innebär de förutsättsatt unga
allvarlig risk för skador och social nedbrytning. Brottslighet i ungdomen
har alltså, den individuella nivån, tydligt samband med allvarligett
kriminalitet i ålder. Den andra orsaken kostnaderna. flestaär Devuxen
brott begås ungdomar inte särskiltär Däremot begår desom av grova.
flesta ungdomar något brott i ungdomen och omfattningen blir därför
relativt stor.

Den andra förutsättningen det skallär möjligt innan detatt att,vara
oönskade fenomenet uppstår eller på tidigt stadium dess existens,ett av
förutse detta skall uppstå respektive utvecklas. Forskningen visar dockatt

det intill omöjligtär näst med säkerhet predicera framtida allvarligatt att
kriminalitet eller andra sociala problem. Det går peka riskgrupperatt ut
bland barn eller ungdomar med ledning uppgifter vissa problem iav om
förskola eller grundskola, långtifrån alla de individer finns imen som
riskgruppema debuterar i brottslighet. Inte bland dem debuteratens som
i brott i ungdomen, går det med säkerhet förutsäga vilka kommeratt som

fortsätta sin brottsliga karriär. flestaDe de ungdomar, begåratt av som
brott, slutar sig själva och något samhälleligt ingripande. Det ärutanav
alltså svårt tidigt stadium förutse viss elleratt ett att en ung person,
vissa ungdomar, skall börja begå brott. Det då enklareärgrupper av att
förutse viss kommersiella inrättningar kommer medföraatt sortsen att en
ökande ungdomsbrottslighet viss plats eller ökad tillgänglighet tillatten
alkohol och nöjesställen för ungdomar kommer innebära ökad risk föratt

ungdomar begår ocheller drabbas våldsbrottslighet.att av
Den tredje förutsättningen det iär praktiken skall möjligtatt attvara

åtgärderin för förhindrasätta det oönskade fenomenet. Vi kommer häratt
in på den svåra frågan effektervilka olika åtgärder får. Att vissaom som
åtgärder allmänt brottsförebyggande innebär inte faktisktdetattanses som
visats de förebygger brottslighet. Ett bra exempel på detta för-att är
äldravandringarna. Det finns inga utvärderingar i Sverige idag, visarsom

dessa åtgärder har förebyggt ungdomsbrott eller haft några andraatt
mätbara effekter. När det gäller sociala åtgärder in tidigt isattssom
barndomen eller ungdomen för förhindra individer skall hamna iatt att
brottslighet, det mycket svårt påvisaär effekter just de åtgärderna.att av
Inga sådana utvärderingar har gjorts i Sverige. frågaI teknisktom mer
inriktade åtgärder i syfte begränsa tillfällena till brott, har det varitatt
lättare visa effekter dessa.att av
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Slutligen gäller den förutsättningen inte några andra icke önskvärdaatt
fenomen skall uppkomma grund de insatser förgörs attav som
förhindra det primära fenomenet. Här sig två frågor. Den förstareser
frågan alla förebyggande åtgärderär har pris ekonomiskt, socialtatt ett -
och ibland också med avseende integritet och rättssäkerhet. En del
åtgärder skulle helt säkert förhindra viss brottslighet, de ekonomiskamen
kostnaderna skulle oförsvarliga. Andra åtgärder,vara t.ex.som sam-
hälleliga ingripanden i vissa riskgrupper, skulle kanske kunna förhindra att
några individer i riskgruppen hamnade i kriminalitet i livet medansenare

antal individer, alls inte skulle hamna i allvarligett stort som senare
kriminalitet, likväl blev föremål för dessa ingripande åtgärder helt i
onödan netwidening. Vissa forskare sådant förfarandet.o.m. att ettanser
kan leda till stämplingsprocess kriminalitet. Atten som genererar ge
polismyndigheten eller socialtjänsten möjlighet ingripa i sammanhangatt

uppfattas risksituationer kan, förutom de preventiva möjlig-som som
heterna, också innebära minskad rättssäkerhet för medborgarna. Denen
andra frågan uppkommer i detta sammanhang vad brukarrörsom som
kallas överflyttning. Att effektivt reducera tillfällena till brott i områdeett
kan öka brottsligheten i omrâde, vilket måste hänsyn tillett annat taman
vid utvärderingar olika preventiva åtgärder.av

alltsåDet viktigt de brottspreventivaär åtgärderna i störreatt ettse
sammanhang. Brottsligheten i sig själv mångfacetterat problem. Dåär ett
krävs lösningar på flera nivåer, med många olika aktörer inte iom-

såsamarbete, åtminstone i samordnat arbete och med förhållningssättett-
innebär fokuserar flera olika delproblem samtidigt. Manattsom man

ocksåmåste medveten begreppet prevention, förebygga,att attvara om
kan ha helt olika betydelse för olika inblandade parter.

4.3 Begreppet brottsprevention

finns, varkenDet i Sverige eller utomlands, någon vedertagen definition
brottsprevention någoteller klarläggande skillnaden mellannärmareav av

BRÅbrottskontroll och brottsprevention. definierar brottsprevention med
denna sådana aktiviteter minskar benägenheten begåär brottatt attsom

eller försvårar genomförandet brottsliga handlingar.av
BRÅVi den gjorda definitionen adekvat beskrivningärattanser av en

brottsprevention. Det övergripande syftet med allt brottsförebyggandeav
måstearbete åstadkomma väsentliga minskningar brottsligheteniattvara

så brottsutvecklingen bryts och tryggheten för de enskilda medborgarnaatt
ökar.

Definitionen innebär till den brottsförebyggande verksamhetenatt
hänförs också rättsväsendets i huvudsak reaktiva aktiviteter såsom polisens
efterspaning gripandeoch brottslingar, åklagar- och domstolsväsendetsav
lagföring kriminella liksom kriminalvårdens verkställighet brottspá-av av
följder, såväl vad behandling syftar till rehabilitering dömdaavser som av
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Äveninkapacitering. socialtjänstens reaktiva insatser för ungdoms-som
brottslingar, såsom omhändertagande enligt LVU, innefattas i definitionen.

Definitionen omfattar också långsiktiga brottsförebyggande åtgärder av
social karaktär, såsom insatser inom mödra- och barnhälsovården,
förskole- och skolbamsomsorgen, vissa delar socialförsäkringssystemetav

möjlighet till föräldraledighetbetald och bostadsbidrag till barnfamil-som
jer, utbildningsväsendet och den och kommunalfinansieradestats-
fritidsverksamheten för barn och ungdomar.

Vidare omfattar definitionen sådana åtgärder sikte på situationertarsom
i vilka brott brukar begås, s.k. tillfällesreducerande eller situationella
åtgärder, och åtgärder innebär vid planerandet bostadsom-attsom man av
råden och offentliga miljöer hänsyn till den fysiska utforrrmingentar att
påverkar möjligheterna begå brott och bygger för minimeraatt att
brottstillfällena och maximera den naturliga övervakningen.

Definitionen omfattar åtgärder för stödja brottsoffer syfteiäven att att
minska risken för de återigen blir offer för brott. Ett försvårasättatt att
genomförandet brott adekvat rådgivning till enskilda hurär attav ge om

bäst skyddar sig förbli inbrott i bostaden ellerutsattmot att t.ex.man
våldsbrott allmän plats, eller information till olika yrkesgrupperatt ge

både tekniskt brottsskydd för undvikaoch strategier våld och hotattom
tjänsteutövningen.i

omfattarSlutligen definitionen såväl specifika eller individinriktade
åtgärder generella eller områdesinriktade åtgärder, dvs. insatsersom som
riktas enskilda eller hela befolkningenmot personer, grupper av personer
och geografiska områden såsom skolor, stadsdelar eller samhället imot
stort.

Rädslan för brott, den subjektiva bli förupplevelsen risken utsattattav
finnsbrott, inte med i definitionen indirekt. Genomän attannat mera

brottsligheten reduceras kommer tryggheten i samhället öka ochatt
därigenom minskar rädslan för mål med många lokalabrott. Ett utvidgat
insatser brott också aktuella bostadsområdetöka tryggheten i detärmot att

få de boendeoch för sin miljö.störreatt ta ansvar egen
Definitionen alltså åtgärder dimensioner, delstalar i två olika attom

minska brottsbenägenheten, försvåra genomförandet brott.dels att av
Definitionen schematiskt byggas framgårkan tabell 4:1.sättut som av
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Tabell 4:1 BROTTSPREVENTION

Syfte Ansats Typ kontroll Exempel påav
åtgärder

Minska brotts- Social Direkt och in- Generell välfärd
benägenhet på direkt inre
lång sikt kontroll

Indirekt Allmän-yttre
kontroll prevention

ÅtgärderMinska brotts- Social Direkt och in- avgörs
benägenhet på direkt inre behov i lokal-av
kort sikt kontroll samhället

Försvåra Situationell Direkt Tekniska åtgärderyttregenom-
förandet kontroll anpassade tillav
brott på kort aktuellt brotts-
sikt problem

Försvåra Situationell Indirekt Bostadspolitik,genom-
förandet kontroll medveten plan-yttreav
brott på längre ering bostäderav
sikt och områden

Flera författare sig brottsprevention harägnat siganväntsom av en
uppdelning i olika nivåer, modell hämtats från den medicinskaen som
litteraturen. Man talar primär, sekundär och tertiär brottspreventionom
beroende vilket stadium försöker påverka i den tänktaman process som
leder fram till brottslighet. praktikenI det dock svårt använda sigär att av
denna tredelning för klassificera olika åtgärder eftersom oftagränsernaatt

flytande. Mångaär använder sig därför i stället operationellav en mer
indelning efter åtgärd: sociala eller situationella åtgärder. Socialatyp av
åtgärder inriktas förändra sociala sammanhang eller sådana socialaatt
villkor leda till, eller ha samband med, brottslighet ochantas ettsom
syftar därmed till påverka benägenheten begå brott. De situationellaatt att
åtgärderna inriktas på förhindra möjligheten begå brott elleratt att att
försvåra genomförandet brott.av

Olika former kontroll ingår i högre eller lägre grad ett momentav som
i både den sociala och den situationella Sådana åtgärderansatsen. som
betecknas situationella bygger ofta på någon form kontrollyttresom av av
olika brottsobjekt eller på övervakning eller liknande brottsbenägnaav

När det gäller de sociala åtgärderna betonas i stället sådanapersoner.
faktorer olika former inre kontroll, antingen direkt i formsom av av

eller indirekt i form starka sociala band till omgivningen. Densamvete av
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s.k. kontrollteorin betonar individs brottsbenägenhet delvis äratt en
beroende hans självkontroll och hans sociala band till omgivningen.av

4.4 epidemiologiskaDen modellen

Inom sjukvården tillämpas den epidemiologiska modellen vid bekämp-
ningen smittsamma sjukdomar. modell har till viss delDenna använtsav

inom forskningen brottsprevention. del modellenDenäven om av som
brukar betonas i litteraturen brottsprevention belysa vilketattom avser
stadium i tänkta problemet angrips.den oönskade utvecklingen Detsom

gälla antingen primär prevention, sekundär prevention eller tertiärkan
prevention.

Till begreppet primär prevention räknas åtgärder generell natur,av som
samhället i och in innan det aktuella problemet uppstår försättsstortavser

undanröja de faktorer grogrund för problemet. Denutgöratt som en
svenska socialpolitiken bygger sedan flera decennier i hög grad på tanken

väl socialt skyddsnät, viss standard iutbyggtatt ett garanterarsom en
materiellt och socialt hänseende, förebygger brottslighet och andra sociala
problem. specifikt syftar socialpolitiken till genomföra såMer att en
lyckad socialisation in i samhället möjligt, förmedla samhälletsattsom

och påverka benägenheten begå brott.att attnormer
brottsförebyggande socialpolitikens områdeDe primärt åtgärderna inom

samhället barn,inriktas på skydda de särskilt iatt svaga grupperna
fattiga eftersom dessaåldringar, handikappade, flyktingar, osv., anses

Ävenbrottslighet.risk under dåliga förhållanden hamna ilöpa störst att
och utbildnings-områden hänförs till bostads-, arbetsmarknads-inom som

tillförsäkrapolitiken och inom hälso- och sjukvården finns grundtanken att
hänseende,materiellt och socialtde viss standard isvagaste grupperna en

inkluderandeför därmed förebygga sociala problemuppkomstenatt av
brottslighet.

naturligtvis omöjliga utvärderaSådana långsiktigt sociala åtgärder är att
två skäl. första åtgärder riktas hela befolkningenDet är att motav som

jämförelse jämföra brottslighetomöjliggör med kontrollgrupp. Atten
olika länder också svårt. skälet längremellan mycket Det andraär är att

flertid förlöper mellan åtgärd och förväntad effekt, desto andrasom
faktorer kan påverka liksom förtänkas utvecklingen. För Sveriges del,

västvärlden, har samhällsutvecklingen efter andra världskrigethela
inneburit kraftigt ökat antal brottstillfällen samtidigt den informellaett som
sociala kontrollen starkt minskat. kan tänkas särskilt ha påverkatDetta
ungdomarna eftersom del dem just tillfällighetsbrottslingar.ärstoren av

kraftiga ökningen brottsligheten under de decenniernaDen senasteav
därförbehöver inte innebära de långsiktigt sociala åtgärderna äratt utan

effekt brottsligheten. satsningen på primärt förebyggandeDen starka
åtgärder i Sverige kan ha bidragit till hålla brottsligheten på relativtatt en
låg nivå internationellt sett.
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Den svenska modellen med generell välfärdspolitik och kraftigen
satsning primärt preventiva insatser har hittills främst varit statligten
reglerad arbetsuppgift för statliga och kommunala myndigheter. I dagens
något kärvare ekonomiska läge finns tendens till nedrustning denen av
offentliga sektorns arbete på detta område. Tyngdpunkten, både vad gäller
de problem finns och de står till buds för förebyggasom attresurser som
dem flyttas alltmer kommunen eller stadsdelen. Betydelsen olikamot av
frivilliga organisationers insatser ökar och samarbete mellan myndigheter,
organisationer, företag och enskilda i lokalsamhället blir allt viktigare för

rationellt hittills kunna utnyttjaän de finns.att mer resurser som
Sekundär prevention åtgärder riktas specifika risksitua-motavser som

tioner riskgrupper eller riskomrâden syftaroch till avbrytaattsom en- -
negativ utveckling. De åtgärder in på detta stadium kallas oftasättssom
inom sjuk- och hälsovård för tidig intervention. I strikt bemärkelse anger
denna har identifierat början på negativterm att man en process som man

erfarenhet kommer leda till oönskat negativt utfall, denvet att ettav om
inte avbryts. När det gäller prevention brottslighet finns inga sådanaav
deterministiska identifierade. Därför används begreppet sekundärprocesser
prevention ofta åtgärder in barn och ungdomar visatsätts motom som som
tecken på asocialt beteende eller riskfyllt levnadssätt. Det kanannat t.ex.

sig barn skolkar mycket har andra problem i skolanellerröra om som
eller tonåringar vistas i vissa områden i city kvällarsentom unga som
och eller i kriminella sällskap. Många de centralt initierade ochnätter av
bekostade förebyggande ungdomsprojekten kan hänföras till denna
kategori, liksom bidrag kommuner till olika föreningaräven t.ex.som ger
för stödja verksamhet med i riskzonen. Ombarn eller ungdomaratt
syftet förebygga brottslighet eller andra sociala problem, har någonär att
sådan effekt inte kunnat påvisas och det finns mängd problemen
förknippade med dessa verksamheter.

Tertiär prevention omfattar åtgärder riktas redan identifierademotsom
Åtgärdernabrottslingar för förhindra återfall i brott. kan delsatt vara

sådana minskar brottslingens möjligheter fortsätta begå brottatt attsom
såsom frihetsberövande eller intensivövervakning, sådana syftardels som
till minska brottslingens benägenhet begå brott, olika be-att att t.ex.
handlingsprogram inom kriminalvårdens eller åtgärder syftar tillsomram

icke-kriminellförändra brottslingens sociala situation livsstil.att mot en
Svårigheten den redovisade indelningen prevention olikamed nu av

eller åtgärdernivåer och åtgärd, lås och belysningär att t.ex.sammaen
sekundär eller tertiärskolk, kan definieras antingen primär,mot som

organisationsmyndighets ellerprevention, beroende vilkenur
omfattandeåtgärderbetraktar problemet. inperspektiv Att sätta motman

prevention itertiärfrån skolans synvinkel betraktasskolk kan som
åtgärdernamedanmål förebygga skolproblemförhållande till skolans att

förhållandeprevention iperspektiv kan betraktas primäri polisens som
käntförebygga eftersom dettill denna organisations mål brott är attatt

begår brott.också oftaresig skyldiga till omfattande skolkbam görsom
modellenepidemiologiskaframkomlig använda denEn väg är attmera

organisations arbetssätt.för beskriva enskild myndighets elleratt en
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Modellen innebär nämligen också problemorienterat arbetssätt, iett
till det fallorienterade eller det kliniska arbetssättet.motsats Inom

medicinen innebär det problemorienterade arbetssättet läkaren inte baraatt
träffar patienten, diagnosticerar sjukdomen och behandlar denna utan att
han dessutom samlar kunskap sjukdomens förlopp, utbredning ochom
spridningssätt i hela befolkningen eller i delområde.ett

Forskare har utvecklat exempel på hur det problemorienterade
skulle kunna tillämpasangreppssättet inom polisen och inom socialtjänsten,

detta kan lika väl användas för andra myndigheter eller organisatio-men
För socialtjänsten skulle det kunna innebära inte barat.ex.ner. att man

kontaktar varje enskild ungdom, fått meddelandenär från polisenman om
misstanke brott, också samlar information fallvarjeutan attom man om
för sedan kunna sammanställa denna information till bildatt en av
ungdomsbrottsligheten i område.ett

Denna specifika kunskap hur ungdomsbrottsligheten iom ut ettser
område nödvändig förär kunna vilken preventivaavgöraatt typ av
åtgärder bäst lämpade för dettaär område och det åtgärderärsom om
primär, sekundär eller tertiär nivå bör väljas, eller hur kom-som en
bination olika åtgärder bör I bostadsområde kan ungdoms-ut. ettav se
brottsligheten mindre utbredd ändå uppfattas ettvara stortmen som

eftersomproblem, den med inslag invandrarung-utövas gängstoraav av
domar, medan ungdomsbrottsligheten i bostadsområde kanett annat vara
relativt utbredd framför allt bestå snatterier och andra tillgrepps-men av

utförsbrott mindre eller brottslingar.gäng Densom av av ensamma
preventiva strategi väljs blir naturligtvis förolika de olika områdena.som

4.5 situationellaDen ansatsen

Brottspreventiva åtgärder inriktas försvåra genomförandetattsom av
brott betecknas, vi tidigare framhållit, situationella eller tillfålles-som som
reducerande. Oftast inriktas dessa åtgärder specifika brottstyper ochmot

Äveninnebär användande tekniska säkerhetsdetaljer eller övervakning.av
åtgärder innebär manipulation den fysiska miljön i engelskspråkigsom av
litteratur ofta förkortad CPTED Crime Prevention through Environmental-
Design kan betecknas situationella. De innebär hänsyn tillatt tarsom man

individuellahur hus, relationen mellan dessa och till miljön omkring dem
påverkar brottstillfällena. bostadsområdeEtt kan bebyggas så dett.ex. att

invånarna känsla territorialitet, erbjuder dem möjlighet tillger en av
naturlig övervakning allmänna områden och området godav ger en
image.

situationellaDen bygger teori brottslingen äransatsen atten om en
människa fattar rationella beslut efter ha de för- ochövervägtattsom
nackdelar förknippade med vissär handling. Benägenheten begåsom atten
brott skulle alltså inte konstant situationen, platsen eller vilkaoavsettvara
fördelar brottslingen kan förvänta sig brottet eller vilka risker detav
innebär. Enligt denna teori skulle det möjligt brottslingenatt attvara
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avstå från visst brott minska de fördelar ocheller öka deett attgenom
nackdelar och risker förknippade med den brottsliga handlingen.ärsom

På individuella nivån kanden exempel på situationella åtgärdersom
sådana enskilda själva vidtar för skydda sittmänniskornämnas attsom

eller ägodelar brott eller bostadsföretag vidtar förhem sina mot attsom
boende bilinbrotti eller inbrott i lägenheter, s.k.skydda mot t.ex. garage
hardening. På stadsdelsnivå kan olika grannskapssarn-target typer av

arbete bidra till risken för Villainbrott minskas. Föräldravandring-att t.ex.
i centrumornråden under helgkvällar skulle kunna minska riskent.ex.ar

fysiskaskadegörelse och våldsbrott utförs ungdomar. l denför som av
förbättrakan situationella åtgärder belysningenmiljön t.ex. attvara
byggnader för demplatser, minska tillgängligheten till vissavissa att som

naturliga kontrollenärende dit eller bygga områden så deninte har att att
övervakningen området ökar.och av

hardening targetvissa fall talar inte targetI utan omman om
omöjligt skyddadetsoftening. Innebörden därav är när är attatt man,

ellerobjekt lätt utbytbara lättaobjekt, i stället väljer dessagöraattutsatta
exempelsådantåterställa i nyskick. Skadegörelse klotter är ettatt genom

försvåraövervakning, kompliceratdet, intensivdär är attutan genom-
fall påhar i mångaspeciella åtgärder. I ställetförandet satsatmangenom

snabbt kunnaför lätt ochskyddsmedellägga olika attutsatta ytoratt
för klottrare.attraktivitetvilket då minskat objektensbort klotter,tvätta

ochspecifika brottstyperregelSituationella åtgärder riktas motsom
vissaavhängigaoftast integenomförs ofta kort tid. De är attav

myndighetermed andraeller samarbetarmyndigheter ändrar sitt arbetssätt
utvärderadärför lättare ånSituationella åtgärderoch organisationer. är att
minska vissadet gårexempel pååtgärder. finnssociala Det attattgott om

viSverige fickåtgärder. Iolika situationellabrottslighettyper av genom
dåpå 1970-taletcheckbedrägeriemakraftig minskningt.ex. aven

infördes.legitimationstvånget
utvärderingavseendeengelskspråkiga litteraturendengenomgångEn av

de projektdetvisar tydligtverksamhet ärbrottspreventiv att somav
Resultatenframgångsrika.åtgärder depå situationellainriktas är mestsom

inbrott,egendomsbrottsådanapreventiongäller i första hand somav
förebyggamöjlighetenmedanbiltillgreppskadegörelse, butiksbrott och att

detifrågasatt. Däremot ärsituationella åtgärdermed ärvåldsbrott mer
allmänsker påvåldsbrottdeminskaskulle kunnamöjligt även somatt man

införa restriktionerinblandadeofta ungdomardärplats är attgenom
hos denkontrolleninredenminskaralkoholförtäring sådanmot

vapeninne-kontrollerrigorösaellergärningsmannenpresumtive avgenom
vissahav hos grupper.

ungdomsbrottslighetvisspåverkasvårarekan genomDet attvara
intesituationerspecifikaieftersomåtgärder,situationella agerar
brottslingochäldreEnrationella grunderpå vanmersom vuxna.samma

för-riskerochvinstereventuellavärderaviss rutinhar fått atten
brottbegåroftareungdomarmedanmed visst brott,knippade avett
gällakanDetskaffa attrationella orsakermindre t.ex.än att t.ex. pengar.

bristande själv-kompenseraellersig i kamratgruppenskaffa attstatus
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känsla. Man har svårt tänka sig äldre vanebrottsling skulle brytaatt att en
sig in i parklek där inte kan förvänta sig någon ekonomiskstörreen man
vinst brottet, medan ungdomargäng mycket väl kan begå sådantettav ett
brott och då helt andra orsaker förväntadedenän ekonomiska vinsten.av

När det gäller utvärderingar de situationella åtgärderna det viktigtärav
kontrollera inte någon överflyttning brottsligheten skettatt tillatt ettav

område eller till brottstyp kan vinster förannat en annan som ge samma
brottslingen. Forskningen tyder den presumtive brottslingen inteatt om

starkt motiverad begåär brott och kostnader och risker höga,att ett ärom
ingen eller mycket begränsad överflyttning sker. Situationella åtgärder kan
alltså förmå vissa presumtiva brottslingar avstå från brottatt

4.6 Den sociala ansatsen

Åtgärder olika nivåer, syftar till förändra grundorsakerna tillattsom
brottslighet i samhället eller den individuella benägenheten begå brott,att
brukar under beteckningen den socialasorteras ansatsen.

Den viktigaste sociala institutionen det gäller förebyggandenär av
ungdomsbrott vi tidigare framhållitär familjen. Det i första handärsom
den sörjer för socialisationen och förmedlar de och värderingsom normer

råder i samhället. förhållandenDe i samhällets socio-ekonomiskaar som
struktur inverkar negativt på individers benägenhet begå brott,som att
påverkar i första hand de familjer själva inte förmår sina barnsom ge en

och stabil De primärt brottsförebyggandeuppväxt. sociala åtgärdernatrygg
riktas därför i första hand dessa De områden härmot grupper. som
aktualiseras de vi tagitär i avsnittet primär prevention avsnittsom upp om
4.4.

Sociala åtgärder fokuserar främst på barn och ungdomar eftersom det
dessaär är mottagliga för sociala förändringar. Manmestgrupper som vet

också de flesta persistenta brottslingar visat asociala tendenseratt vuxna
mycket tidigt. De sociala åtgärderna skall alltså in tidigt för hasättas att
de möjligheternastörsta nå framgång. Det främst åtgärderäratt tre sorters

i den internationella litteraturen och riktar sigtassom upp som
familjen:

Socialt och ekonomiskt bistånd till familjer med svaga resurser.
Föräldrautbildning och olika familjerstöd till med små barnsorters

utbildningt.ex. för blivande föräldrar mödravårdscentralensgenom
försorg och förskola.öppen
Möjligheter till förskola för barn har speciella behov intesom som
familjen kan sörja för.
Sådana sociala åtgärder har funnits i Sverige sedan länge betraktasmen

knappast längre förebyggande åtgärder. Inga utvärderingar desssom av
effekter på brottsligheten har gjorts, vilket kan orsak till syftetattvara en
med dem glömts bort.

I praktiken de socialaär åtgärderna mycket svåra utvärdera elleratt
effekternamäta Ett skäl därtill få effekter långär påatt attav. man avser
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tio-tjugo år efter vidtagna åtgärderna. Vid utvärderingarsikt, till deupp
insatser kan det därför bättre inriktar sig påsådana att attmanav vara

faktorer relaterade tilleffekter sådana ärmäta vet senaresom man
i skolan ellerskolk eller asocialt uppträdandebrottslighet, annatt.ex.

allmänhet. Eftersom sådant beteende dock hosaggressivt uppträdande i
viktigtindivider leder till brottslighet, det delångtifrån alla är attsenare

målgruppen och inte leder tillupplevs positivainsatta åtgärderna avsom
kriminogen i stället förstämplas asocial, vilket kanindividenatt som en

individuellaeffekt. Mycket ingripande åtgärderpreventiv somen
för sarnhällsvård har inteeller omhändertagandebehandlingsprogram
brottspreventiv effekt.visat någonfå fall de utvärderats,heller, i de

för barnsinstitution viktden andra socialaSkolan ärär ytterstasom av
möjligheteroch dessutom harsociala anpassningoch ungdomars storasom
in åtgärderkan lättarebrottsförebyggande. Det sättafungera attatt vara

familjen inte privat in-den till skillnad frånskolan, eftersom äri en
skolan ochmellan problem ifinns klart sambandstitution. Det ett

dock deladesamband råder detExakt hur dettabrottslighet. ut,ser
samstämmighet vad gäller skolansfinns detmeningar Däremot storom.

kanbrottsbenägenhet. Insatser i skolanpåverka eleverspotential attstora
ellerför med dålig anpassningindividuella nivån eleverdels på dengöras

förbättrakollektiva planet fördels på detkognitiv utveckling,dålig att
skolavarje enskildminst viktigt detallmänt. Inte ärskolmiljön attrent

skolans område,uppstår inommed brottslighet,de problemhanterar som
strategi.utifrån genomtänkten

imellan relationerfinns tydligt sambandvisar detForskningen att ett
mellan föräldrars kunskapbrottslighet,familjen och ungdomars om var

brottslighet.och barnenspå fritiden och med vembefinner sigderas barn
med kamratermellan ungdomarsockså samband umgängeDet finns ett

brottslighet. Samman-och deraspå kvällarnahur deoch är utesent
barnsoch medverkan i sinaföräldrarnas insynfattningsvis gäller att

Då föräldrarför brottslighet.vital betydelse barnensfritidsaktiviteter är av
fyllainsyn, kan andramöjlighet sådansjälva harinte övaatt vuxnaen

Åtgärder meningsfullatillhandahållerinnebär samhälletroll.deras attsom
eller för äldredå föräldrarna arbetar,fritidsaktiviteter för skolbarn,

finnsdetbetydelsekvällarna, kan haungdomar attstor vuxnagenom
sitt aktivitetsbe-de kanaliseraför ungdomarna. Därigenom kantill hands

sociala bandkonflikter och fåsig lösakonstruktivt lärahov sätt,ett att
konventionella samhället.till det

brottspreventionRutinaktivitetsteorin och4.7

s.k.denockså intressei detta sammanhang ärteori ärEn avsom
vill analyserarutinaktivitetsteorin. Den kan användas nären ram mansom

åtgärdervilka preventivastadsdel och diskuterabrottsligheten i t.ex. en
brottsutvecklingen, skulle kunnalokalamed hänsyn till den varasom,

fall då detförklara brott iinriktar sig endast påeffektiva. Teorin att
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förekommer direkt kontakt mellan offerobjekt och gärningsman, dvs. de
flesta de traditionella brotten.av

Den teoretiska utgångspunkten för brott skall komma till stånd,att ett
enligt rutinaktivitetsteorin det finnsär motiverad gärningsman ochatt en
lämpligt offerobjekt det saknas kapabla väktare på vissett samt att en

plats vid viss tidpunkt.en
Vad lämpliga offerobjekt bestämsär antal, värde, synlighet ochsom av

tillgänglighet. Med kapabla väktare polis och väktare i förstamenas men
hand vanliga medborgare inärvaron deras vardagliga aktiviteter.av

Avgörande för brottsnivån blir hur ofta dessa flöden motiveradeav
gärningsmän sammanträffar med lämpliga offerobjekt frånvaroni av
kapabla väktare. Brottspreventiva strategier, inriktar sig på minskaattsom
antalet motiverade gärningsmän eller minska antalet lämpliga offeratt
objekt eller öka antalet kapabla väktare, enligt teorin nödvändigaäratt
förutsättningar för minska brottsligheten. Antalet motiverade gämings-att

påverkaskan olika sociala åtgärdermän innebär för-genom som en
stärkning den inre kontrollen eller de sociala band finns till detav av som
konventionella samhället. Antalet lämpliga brottsobjekt kan påverkas av

situationellaolika åtgärder begränsar tillgänglighet ellert.ex.som
attraktivitet medan antalet lämpliga offer och kapabla väktare kan påverkas
både sociala och situationella åtgärder. Det det antal gånger deär treav
olika faktorerna sammanträffar, brottsnivån. l rutinaktivitetsteo-avgörsom
rins det flöden avgörande. Brott kan förhindrasär ärtermer som om
flöden motiverade gärningsmän från debort tillgängliga objektenstyrsav
eller flöden kapabla väktare till de tillgängliga objekten.styrsom av

rutinaktivitetsteorinsInom har schema utarbetats enligt vilketettram
brottspreventiva åtgärdsprogram utformas.kan Schemat bygger fyra
olika dimensioner. Strategi och taktik två de centrala begreppen,är av

områdenstorleken de åtgärderna riktas och omfattningen olikamot av
brottstyper de två andra centrala dimensionerna.är

Strategin den övergripande planen för hur brottsligheten skall kunnaär
förebyggas medan taktiken de detaljerade metoder används förär attsom
uppnå varje delmål. Strategin nödvändig för kombinera olikaär att
åtgärder så de inte motverkar medan taktikenvarandra behövs föratt att

olika åtgärder i verket. Strategin ochsätta taktiken kan enkel ellervara
komplex. En strategi för förebygga ungdomsbrottslighet i bo-att ett
stadsområde blir komplex, därför den innebär många olika åtgärderatt att
måste in. förTaktiken varje åtgärd kan i allmänhetsättas relativtvara
enkel, i vissa fall komplex. När det gäller tillfällesreducerandemen mera
åtgärder däremot, kan strategin relativt enkel, medan taktiken devara
tekniska lösningarna kan komplicerad.vara

Brottsförebyggande åtgärdsprogram varierar också beroende det
geografiska område målet för åtgärderna. Lokala brottsföre-ärsom
byggande riktar sig geografiska områden medan projektmot storaprogram

innebär prevention bilstölder och bilinbrott i ärt.ex.som av garage
inriktade på sådana små geografiska varjeenheter enskiltsom garage.
Antalet brottstyper skall förhindras också varierakan mellan olikasom
preventionsprogram. Lokala brottsförebyggande riktas i allmänhetprogram
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undantag för brott i detofta medantal olika brottstyper, dockett stortmot
o.d. oftast riktadeåtgärdermedan situationella ärfamiljevâldprivata som

enstaka brottstyp.mot en

arbetebrottsförebyggandeLokalt4.8

Allmänt4.8.1

avgränsadeutgångspunkt isinbrottsförebyggande arbete harSådant som
olikaaktivt deltagandeinnebärområden ochgeografiska ett avsom

området, brukarenskilda iföretag ochorganisationer,myndigheter,
brottsförebyggandelokalabrottsförebyggande arbete. Ilokaltbenämnas

vilketsocial medsituationell ochbådeoftast åtgärder arttas avprogram
ungdomsbrottslig-minskaeffektivt. Förkan göra attett program merman

med sådananödvändigt bådeaffärscentrum kan detiheten ettt.ex. vara
socialasådanaövervakning och medförstärktåtgärdersituationella som

ungdomarfritidsaktiviteter för dealternativaåtgärder annarssomsom
tid itillbringar sin centrum.

försökaoftabrottsförebyggande arbetemed lokaltMålet attvaraanges
disorderbrottslighet ochsådanförekomstenförebyggaminska eller av

olika bostadsom-livskvalité iinvånarnasskadarvanlig ochår somsom
internationell litteraturstabilitet. lområdenaspåverkarråden och ävensom

detoftapreventioncrimecommunitybyts begreppet ut mot mernumera
inte baradå inkluderarsafety ochcommunityomfattande begreppet man

problemför brott ochrädslaockså frågorbrottsprevention somutan som
grannskapet.busliv ibråk ochnedskräpning,

beträffande hurvariationbetydandeföreligger i litteraturenövrigtl en
definnsarbete. Detbrottsförebyggandelokaltochdefinierar serman

skapaförbrottsförebyggandeförordar lokalaförfattare attprogramsom
åtgärder förtyngdpunktenoch läggerbostadsområden atttryggare

stärka deochstödja familjerförungdomar,i barn ochinvestera att
sociala åtgärderna.dedvs.och organisationerna,myndigheternalokala

hurlokalsamhället ochidirekt ungdomarsigAndra koncentrerar mer
möjligheterderasreducerasituationella åtgärder skall kunnaman genom

polisan-information denaktuell precisBehovet ochbegå brott. omatt av
andraanvändningenframhållsoch särskiltbrottsligheten betonasmälda av

informationförtill Skolungdomar,informationskanaler, enkäter attt.ex.
brottsobjekt.och valtillvägagångssätt avom

områdetiMyndigheter verkar4.8.2 som

ochorganisationermyndigheter,mängd olikastadsdel verkarvarjeI en
utlokaliserad tillverksamhetkategorier. Vissa har sinolikaföreningar av

området, medplacerade ieller fleramed ärstadsdelarna personer somen
verksamhet,områdesbaseradbedrivalokal. kanDeeller utan egen

bedriverAndrabåda.kombinationverksamhet ellerindividcentrerad aven
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centralt initierad och placerad verksamhet. De har i princip kontakter
endast med enskilda individer inom området och inte någon egentlig
kontakt med själva stadsdelen. Fler myndigheter har också samtidigt
många olika funktioner, del områdesbaserade, andra helt individ-en
centrerade. En kort översikt vilkaöver myndigheter, organisationer och
föreningar det kanär tänkas aktuella delta i samverkan kringattsom vara
lokala brottsförebyggande visar det finns flera olikaattprogram,
huvudmän:

Statliga: Polismyndigheten, frivårdsmyndigheten och kyrkan.
Landstingskommunala: Vårdcentral, mödra- och bamavârdscentral och
den psykiatriskaöppna vården, länsarbetsnämnden m.fl.
Kommunala: Socialförvaltningen, fritidsförvaltningen och skolförvalt-

Ävenningen. de allmännyttiga bostadsföretagen med störningsjourer
kan räknas hit.
Privata: Enskilda butiker och andra företagare i området väktaresamt
i tunnelbana.t.ex.
Ekonomiska och ideella föreningar: Bostadsrättsföreningar, hyresgäst-
föreningens kontaktkommittéer, invandrar- pensionärsföreningar,och
idrottsföreningar, kulturföreningar m.fl.
Varje myndighet eller organisation, inte har helt lokaltsom en

begränsad verksamhet, har distrikts- eller områdesindelning.en egen
Socialförvaltningen i kommun oftastörre indelad iär antaletten
socialdistrikt, kan omfatta eller flera stadsdelar. Ett socialdistriktsom en
kan uppdelat i geografiska eller funktionella arbetsområden kanvara som

olika för hemservice, barntillsyn och individ- och familjeomsorg.vara
Vissa delar arbetet kan utlokaliserade till stadsdelen medan andraav vara
funktioner centralt placerade förär hela socialdistriktet.

Fritidsförvaltningen i kommuner istörre sin lokala organisationär
uppdelad i antal fritidsdistrikt färre antalet socialdistrikt.än Inomett
fritidsförvaltningen kan det finnas antal parklekar i stadsdelett samma
medan det saknas sådana i andra stadsdelar. Parklagen kan organise-vara
rade i olika arbetsområden, fáltassistentema kan ha delat distriktetupp
mellan sig olika sätt.

Skolförvaltningen uppdelad i olika rektorsomrädenär eller upptagnings-
områden för enskild skola och detta upptagningsområde behöver inteen
nödvändigtvis sammanfalla med några stadsdels- församlingsgränser.eller

Polismyndigheten arbetar utifrån polisdistrikt, vilka regel mycketärsom
enheter. lnomstora varje polisdistrikt kan finnas flera olika funktioner:

ungdomsgrupp, spaningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet,
ordningspoliser vissal stadsdelar finns det kvarterspoliser medm.m.
endast stadsdel bas.en som

Kyrkans lokala indelning, församlingarna, omfattar i de större
kommunerna flera stadsdelar.

Kriminalvårdens frivårdsdistrikt också enheter och deär stora som
arbetar inom frivården har dessutom oftast sin arbetslokal långt ifrån den
stadsdel där klienterna bor.

Trots de olika myndigheterna och organisationerna har olikaatt
funktion, arbetar de ofta med liknande övergripande målsättningar att
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minska brottslighet och sociala problem i området, för individen eller för
individer, och ofta också med målgrupper barn,grupper av samma

ungdomar, människor i behov särskilt stöd. När det gäller möjlighetenav
förebygga brott eller andra sociala problem i stadsdel, samarbeteäratt en

inom och mellan myndigheter och samordning och insatserav resurser
förutsättningarnödvändiga för Eftersomresultat. de flestaett gott

myndigheter och organisationer har olika arbetsorganisation och om-
rådesindelning, det inte någon lätt sak organisera samarbetet såär att att
det fungerar smidigt.

samarbetet mellanDet myndigheter ocheller organisationer påmesta
det lokala planet sker i form samråd i individuella fall. Mera sällanav
finns någon samstämmighet i fråga samarbete på den nivå, där detom
handlar aktioner brottslighet eller andra socialamotgemensammaom

i områdetproblem eller stadsdelen. olika beskrivningar ellerAv upp-
följningar brottsförebyggandelokala framgår det föreliggerattav program
betydande svårigheter vad gäller samarbetet mellan lokala myndigheter och
organisationer.

Samarbetssvårighetema många olika områden har inte sällanrör men
sin grund i dels de faktiska olikheter finns mellan de olikarent som

dels frågor organisationernas legitimitet och resurstilldel-rörparterna, som
ning. Frågor har visat sig leda till konflikter i samarbetet kan t.ex.som

omkringgälla sekretesslagen. Många tjänstemän sekretessreglemaattanser
personliga förhållanden samarbeta framför alltenskildas det svårtgör att

socialtjänsten. verkar dock sekretesslagens regler upplevsmed Det som om
mindre problem, intimt i lokalsarnhället.samarbetet Denärettsom mer

skilda aktiviteter för ungdomar också försvåra samarbetet.kansynen
ungdomscaféerBl.a. det gäller åtgärder innebär stöd vissanär t.ex.som

kampsportorganisationer, konflikter uppstå. Ytterligareeller kan en
konfliktanledning kan den olika det övergripande sam-vara synen
arbetet. kan finnas olika åsikter fördelningen makt ochDet t.ex. om av

syfteni samarbetsgruppen. Olika aktörer kan ha olika medresurser
finnas syften. Samarbetet kan iblandsamarbetet och det kan outtalade

kamp för markera revir.till makten eller till atturarta en om en arena
högSlutligen bör oklarheten den yrkesrollen i gradnämnas över egna som

samarbetet. problemorienterat proaktivt arbetssättkan försvåra Ett ochmer
innebär för många tjänstemän krav på lämna den invanda yrkes-ett att

orientera sig fullgöra sinarollen och och sättmot ett nytt ovant att
uppgifter. den sådanOm organisationen inte explicit stöderegna en
utveckling, innebär det svårigheter.

epidemiologiska modellen skulle med fördel kunna tillämpas inomDen
myndighets organisationvarje arbetsområde. Varje myndighet eller som

det geografiska ordinarie arbete, ocksåverkar i området bör, sittutöver
sociala problemsamla information brottsligheten och andrarör ävensom

information skall användashar samband med brottslighet. Dennaettsom
förebyggande strategierdels inom den myndigheten för utformaattegna

viktig kunskapskälla iför den verksamheten och dels för bliattegna en
hela detmed andra myndigheter, informationensamarbetet när om

geografiska området sammanställts.
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Ett samarbeta i lokalt brottsförebyggandesätt kanatt ett program vara
tillsätta samarbetsorgan med för de aktuella myndig-att ett representanter

heterna och organisationerna för fastställa övergripandeatt gemensamt en
förebyggastrategi för brott i området. Varje myndighet eller organisa-att

tion kan sedan arbeta fram den taktik bäst lämpad för attman anser vara
uppnå målet. Slutligen kan samarbetsorganet samordna de åtgärder man
prioriterat.

Polismyndigheten informationhar brott och brottslingar ochom
erfarenhet situationella åtgärder. Polisen den enda myndighetärav som
faktiskt utbildad för och har utrustning och medel för intervenera iär att
olika brottsproblem. därförDet naturligt polismyndigheten fårär att en

inomframträdande roll det lokala brottspreventiva arbetet. Avgörande för
samarbetet skall kunna fungera blir varje myndighets speciellaom om

kan till inom förkompetens det lokala ochtas programmetvara ramen om
lösa frågan varifrånkan skall tas.man resurser

pågår, eller genomförd,För närvarande redan omfattandeär en
förvaltningaromorganisering och nämnder i många landetsav av

Det möjligt det sektorsövergripande samarbetet i frågorkommuner. är att
brottsprevention kommer detta.rör attsom gynnas av

4.8.3 idealt åtgärdsprogramExempel lokaltett

belysa hur åtgärdsprogram för förebygga ungdomsbrottslig-För att ett att
ideala förhållanden det följande skisserahet kan under vill vi i ettutse

Vi därvid till i kortasådant begränsar programmetattprogram. oss ange
kommentarer.närmaresatser utan

Utgångsläget strategisk informationsinsamling inom varjeA är en
berörd myndighet. sikteDen tar

Polisregistrerad brottslighet i delområden efter brottstyp,al
gärningsmannatyp, brottsplatser och gärningsmannens
hemadress, tidpunkt och tillvägagångssätt för brotten.

a2 Socialtjänstens kunskaper med olika sortersom var personer
socialbidragsberoende,sociala problem bor, orsaken till

förolämpliga ungdomsmiljöer, brister gäller situationersom
situationbarnfamiljerna i området, invandrares m.m.

mobbning, ungdomarnasa3 Skolans kunskaper skolk, gäng,om
fritidsaktiviteter m.m.

enkäter bland boende,Kompletterande kartläggningB t.ex.genom
i området livskvaliténSkolungdomar och verksamma ompersoner

och tidpunkteri området, störningar den, platserom somom av
förfarliga, tillvägagångssätt brottslingarupplevs m.m.som om

m.fl.för de involverade myndigheternaC Fastställande deav
problembildema.gemensamma

finns i området för brottspreven-Kartläggning deD resurser somav
organisationer m.fl., eventuellttion inom berörda myndigheter och

behov tillskott.av
taktik prioritering mål för arbetet ochE Val strategi och avav av-

problem bör angripas.som
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Åtgärder tillämp-kontinuerlig uppföljning den praktiskamedF av
ningen.

G Utvärdering
processutvärde-kontroll hur åtgärderna implementerasav

ring,
effekterkvantitativ kvalitativ mätning vilkag2 och av somen

uppnåtts effektutvärdering
överflyttningseffekter skett tillkontroll inte någrag3 attav

geografiska områden.andra brottstyper eller till andra

Slutord4.9

måste medproblemUngdomsbrottsligheten komplext mötasär ett som en
sådan sektors-vår uppfattning börgenomtänkt strategi. Enligtväl en

grundar sig på kunskapbrottsförebyggande strategi,övergripande omsom
effekter,åtgärderserfarenhet och utvärderingarproblem ochaktuella av
enskildasföreningars ochinslag i myndigheters,ett permanentvara

i samhälletfinnas beredskapdet också börverksamhet. Vi attatt enmenar
brottslighetungdomskullarsbrottsfenomen ochsamla kunskap nyaom nya

strategier.dessa med aktuellaoch mötaatt
strategier kan lösaolika brottspreventivarealistisktinteDet är att tro att

gång för alla. Rättssyste-ungdomsbrottslighetenbrottsproblemet eller en
naturligtviseffekt spelarallmänpreventivabrottskontroll och stormets en

och åtgärder inom desamhällsutvecklingenallmännaroll, liksom den
välfärd. Lika viktigtgenerell socialbetecknatsområden här somsomsom

offentligtför varjestrategier, bör detutarbeta preventiva att,att vara
villkor,samhället eller människorsförändringinitierad eller styrd av
grund-förändringen kan ha. Debrottsalstrande effekterdeöverväga

utanför den enskildetill delbrottslighet liggerläggande orsakerna till stor
tvångsåt-blir frågabeaktas detkontroll, vilket måsteindividens när om

också skyldighet för det allmännamedförenskilda. Dettagärder att,mot
brottslighet.förebyggaåtgärder kanlångt möjligt,så satsa som
står brottsföre-detnuvarande ekonomiskapå deSer resursernaman

samhällets totalanågrainte förbyggande arbetet än procent avmer
minska brottslig-effektivtMöjligheternakostnader för brottsligheten. att

brottskon-myndigheternasi rättsvårdandei första hand deheten ligger inte
ambitionsnivån för detEnligt vår uppfattning börtrollerande funktion.

samlapåbrottsförebyggande arbetet höjas och attsatsasresursermer
framhållitsinledningsvisutvärderingar. Somforskning ochkunskap genom

på detsådan satsninguppgift föreslå hurdock vårdet inteär att en
lämpligen börgå till och hurbrottsförebyggande arbetet bör resurserna

prioriteras.
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Allmänt5 samhällets åtgärder vidom

brott av unga

Påföljdssystemet5.1 i dragstora

Det utmärkande för vårtär nuvarande påföljdssystem de lagöver-att unga
trådarna under 18 år och i viss mån i åldrarna l8 20 år sedan längeäven -
särbehandlas. De lagöverträdama blir föremål för domstolsprövningyngsta
i betydligt mindre omfattning de och sådana påföljderän vuxna som
verkställs inom kriminalvården döms i betydligt mindre utsträckning förut

för Principen i ställetän de lagöverträdamaär skallattunga vuxna. unga
bli föremål för åtgärder de sociala myndigheterna olika sättav som
skall råd och stöd eller ingripa enligt sociallagstiftningen, i första handge
socialtjänstlagen 1980:620, SoL, också lagen l990:52 medmen

bestämmelsersärskilda vård LVU.om av unga
detta avsnitt skallI vi lämna summarisk förredogörelse påföljdssys-en

En schematisk bild detta lämnas i figur den mån viöver Itemet. ansett
erforderligtdet kommer ingående redovisning för gällande rätt atten mer

Ävenlämnas i samband med vi behandlar de olika påföljderna.att
institutet åtalsunderlåtelse och de övriga reaktioner ungdomsbrott som
kan komma i fråga i före åtalstiden väckande kommer behandlas i detatt
följande.

straffrättsligaDe påföljderna böter, fängelse, villkorlig dom,är
skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.

Böter

döms iBöter dagsböter, penningböter eller normerade böter. Frånut
normerade böter bortses i det följande. Om viss bötesform inte före-är
skriven för brottet skall bötesstraffet huvudregel dömas i dagsböter.utsom
Om sådant brott förskyller lägre straff trettio dagsböter skall dockänett
penningböter dömas i stället för dagsböter. allmännaDe reglernaut om
straffmätning i 29 kap. BrB tillämpliga bötesstraff skall dömasär när ett

dagsböter eller penningböter.ut som
Dagsböter döms till antal minst 30 och högst 150. Somut ett av

straff för flera brott får till 200 dagsböter dömasgemensamt ut.upp
Antalet dagböter bestäms med hänsyn till brottets svårhet. Dagsbotens

fastställsstorlek i från och med 30 till och med 000 kr. Beloppetlpengar
bestäms med hänsyn till den tilltalades ekonomiska förhållanden.
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Beträffande dagsböter minstadet bötesbelopp fårär dömas sedanutsom
hänsyn tagits till jämkning 450 kr medan motsvarande belopp för
penningböter 100 kr, inte föreskrivet.är Maximibeloppet förärannatom
penningböter 2 000 kr. Om penningböter döms straffär ut gemensamtsom

dock maximigränsen 5 000 kr. tillfallerBöter Böterär intestaten. som
betalas kan, med vissa undantag, förvandlas till fängelse i lägst dagar14

månader. Beträffandeoch högst bötesförvandling uppbörd ochtre samt
indrivning böter gäller bestämmelserna i bötesverkställighetslagenav
1979: 189.

Under vissa förutsättningar får böter åläggas böter inte ingåräven om
straffskalani för det aktuella brottet. Här skall endast böter kannämnas att

âdömas med stöd 29 kap. § stadgar lindrigare straff7 BrB änattav som
ingår straffskalanvad i kan âdömas den begått brott innan hansom som

fyllt 21 år.

Fängelse

Fängelse den påföljden. på tidFängelse döms bestämdär strängaste ut
eller livstid. Fängelse bestämd tid får i normalfallet inte underskrida
fjorton tio flera återfalldagar eller överstiga år. Vid brott och vid i grov
brottslighet kan dock tidsbestämt fängelsestraff uppgå till tio år.änett mer
Maximalt kan tidsbestämt straff uppgå år.till 18ett

under år får inte till fängelse inteDen 18 dömas detärsom om
föreligger synnerliga skäl och den år får dömas till fängelse18-20ärsom
endast det med hänsyn till brottets eller straffvärde ellerartom annars
finns särskilda för Livstids fängelse får âdömas förskäl det. inte brottett

någon begått innan han fyllt 21 år.som
påföljden intasDen dömts till fängelse skall för verkställighetensom av

i kriminalvårdsanstalt. skall därefter regel friges villkorligtHan närsom
halva strafftiden avtjänats. Från straff på två månader eller mindre kan

frigivning villkorlig frigivning skevillkorlig dock inte ske. Inte heller får
från fängelse ådömts enligt eller från förvand-28 kap. 3 § BrBsom

förlingsstraff för böter Om någon har dömts till fängelse i lägst två år
medfört fara för livsärskilt allvarlig brottslighet riktat sig ellermotsom

får strafftideneller hälsa han inte friges villkorligt förrän två tredjedelar av
avtjänats, det föreligger påtaglig han efter frigivningenrisk attom en
fortsätter med brottslighet slag. För den frigetts villkorligtsammaav som

år eller, fängelsestraff två årgäller prövotiod på han avtjänaretten om
högst bedöms påkallat kaneller lägst och år. Om detett tremera,

frivårdsmyndigheten förordna den frigivne skall stå under övervakning.att
frigivne i frågaprövotiden ställs vissa allmänna krav på den bl.a.Under

föreskrifterskötsamhet och försörjningsskyldighet. Vissa särskilda omom
Över-arbetsförhållanden också meddelas.exempelvis bostads- och kan

frivárdsmyndighetema. Vissa beslutvakningen handhas i första hand av
karaktär fattas övervakningsnämndema.ingripande dock avav mer

övervakningen efter år kan, i fall då prövotidenNormalt upphör ett men
frigivneuppgår till år, förlängas vid misskötsamhet. Om denän ettmer

prövotidenmissköter sig under kan rad sanktioner tillgripas. Somen en
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åtgärd kan övervakningsnämnden förverka den villkorligtyttersta
Ävenmedgivna friheten, dock högst till tid månad varje gång.en av en en

domstol dömer för brott under prövotiden förklarakan densom nya
villkorliga friheten helt eller delvis förverkad.

Angående frågan villkorlig frigivning skall följande tilläggas.om
Regeringen har i propositionen l99293:4 villkorlig frigivning,om m.m.
föreslagit antal ändringar i reglerna villkorlig frigivning. Riksdagenett om
har beslutat de reglerna skall träda krafti den juli 1993.latt nya
Ändringarna innebär i korthet följande. obligatoriska villkorligaDen
frigivningen skall avskaffas. Huvudregeln tidpunkten för villkorligom
frigivning, halva strafftiden, skall minst två tredjedelarär attsom nu vara

strafftiden skall ha avtjänats. En nedre har vid två månader.gräns sattsav
Villkorlig frigivning, skall enligt förslaget, bli fakultativ, dvs. prövning av
frågan villkorlig frigivning skall ske i varje enskilt fall. Vid pröv-om
ningen frågan den villkorliga frigivningen bör senareläggas skallav om
särskilt beaktas förutsättningarna för den intagnes anpassning iom
samhället framstår speciellt med hänsyn till frigivnings-som ogynnsamma
förhållandena, hans uppförande under anstaltsvistelsen eller andra särskilda
omständigheter. Förslaget innehåller särskilda för långtidsdömda.regler
Har någon dömts till fängelse i två år eller för särskilt allvarligmer
brottslighet, får han inte friges förrän två tredjedelar tiden avtjänats,av om

finnsdet påtaglig risk han kommer återfalla i sådan brottslighet.att atten
övriga fall med utdömda straff två frigivning få skeI år eller kanmer

tidigare, dock inte förrän halva tiden avtjänats. fängelsestraff pâFör
två år föreslås så tröskeleffektermellan och särskild regleringett atten

kan undvikas. Prövning frågan villkorlig frigivning skall görasav om av
Kriminalvårdsnämnden. fängelsestraff tvåFör den avtjänar kortare änsom
år krävs dock Kriminalvårdsstyrelsen eller styrelsenatt annan, som

särskilt påkallar nämnden frågan.bestämmer, skall Förslagetprövaatt
innebär vidare möjlighet till frigivningsperrnission för allaöppnasatt som

fängelse från den dag då villkorlig frigivning tidigastavtjänar kan komma
fråga övervakning skall kunna ske friges villkorligti demsamt att av som

efter verkställt straff minst två månader.haatt ett
vidare frågan den villkorliga frigivningen utredsNämnas bör att avom

uppgift i delbetänkandeStraffsystemkommittén bl.a. har till att ettsom
fram vilken ordning ioktober 1993 lägga förslagden l ettsenast somom

för frigivning.perspektiv bör gälla villkorliglängre

domVillkorlig

bedömspåföljden inteför vilketmeddelas för brottVillkorlig dom kan ett
alltsåsådan domförutsättning för ärvid böter. Enkunna attstanna en

medregel förenasskallstraffskalan. Villkorlig domfängelse ingår i som
skalldömdedenföreskrivatvåhundra. Domstolen kandagsböter, högst att

avhjälpa eller begränsaförskadelidande med visst arbetebiträda den att
lämpligt.framstårbrottet eller med arbeteskada annat somsom somav

betaladömtsockså föreskriva och denDomstolen kan hur när attsom
Villkorlig dom innebärskadestånd skall fullgöra sin skadeståndsskyldighet.
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den dömde underkastas prövotid på två år. Under prövotiden skallatt en
han iaktta skötsamhet och efter förmåga försöka försörja sig. Om den som
dömts till villkorlig dom inte iakttar vad åligger honom kan domsto-som

pålen, talan åklagaren, meddela varning eller undanröja denav en
villkorliga domen och i stället döma till påföljd.en annan

Skyddstillsyn

skyddstillsyn utdöms, i likhet med villkorlig dom, först påföljden inteom
bedöms kunna vid böter. skyddstillsyn innebär kriminalvård istanna
frihet. Den dömde underkastad prövotid år. förstaUnder detär treen
året skall han stå under övervakning. För övervakningen förstaisvarar

frivårdsmyndigheten.hand l likhet med vad gäller för villkorligtsom
frigivna fattar övervakningsnämnden beslut i vissa frågor. Under
prövotiden gäller vissa allmärma regler såsom den dömde skall hållaatt

med övervakaren ochkontakt iaktta skötsamhet. Därutöver kan domstolen
övervakningsnämnden besluta vissa föreskrifter,eller dent.ex. attom

dömde skall underkasta sig vård för missbruk. Skyddstillsynviss kan
under vissa förutsättningar förenas med dagsböter, högst tvåhundra, eller

fängelsemed högst månader. Om den dömde missköter sig kantre
övervakningsnämnden besluta sanktioner, bl.a. kan övervakningstidenom
förlängas. Vid allvarlig misskötsarnhet kan domstolen, talan av
åklagare, undanröja skyddstillsynen och bestämma påföljd. Dennaannan
möjlighet har domstolen den dömde begår brott underäven om nya

fallprövotiden. l dessa undanröjer domstolen skyddstillsynen och
bestämmer påföljd för den samlade brottsligheten.gemensam

kvalificerad form föreskrift vid skyddstillsyn kan domstolenSom aven
döma kontraktsvård. förutsättning härför missbrukEn är attut av
beroendeframkallande medel eller något förhållande påkallarannat som

eller behandling i bidragit tillvård väsentlig grad har brottet harattarman
begåtts och den tilltalade förklarat sig villig undergå behandlingatt att
enligt uppgjord behandlingsplan. Ett ytterligare villkor denär atten

förplanerade behandlingen avgörande betydelse döma tillär attav
skyddstillsyn i stället för till fängelse. domen skall hur långtI anges
fängelsestraff fängelseskulle ha dömts i stället hade valtsut,som om som
påföljd. Om den tilltalade inte fullföljer behandlingen enligt planen skall
påföljden i undanröjasregel och med fängelse.ersättas

den januariSedan 1990 pågår försöksverksamhet medl en sam-
Ävenhällstjänst. samhällstjänst form kvalificeraddöms iut av en

föreskrift vid dom skyddstillsyn. sådan föreskrift får meddelasEnen
avgörande för till skyddstillsynden betydelse dömaattom anses vara av

i stället för fängelse. Dessutom krävs den tilltalade förklarat sig villigatt
föreskriften.följa samhällstjänst innebär den dömde åläggsatt attatt

utföra oavlönat arbete 200 timmar.under viss tid, lägst 40 och högst I
förlikhet med vad gäller kontraktsvård skall domstolen i domslutetsom

hur långt fängelsestraff fängelse i ställetskulle ha dömts utange som om
påföljd.valts Om den dömde missköter sina åligganden skallsom

påföljden i regel undanröjas och med fängelse. Riksdagen harersättas
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antagit lagen 1992:372 ändring i lagen 1989:928 försöksverk-om om
samhet med sarnhällstjänst. Denna lag i kraft den januaril 1993,trättsom
innebär försöksverksarnheten utvidgats till hela landet. Den utvidgadeatt
tillämpningen tidsbegränsad till utgången 1995 i avvaktan påär attav en

ordning kan införas. ankommer den tidigareDet nämndapermanent
Straffsysternkommittén förutsättningarna för sådan ordning.prövaatt en

Överlämnande till särskild vård

Överlämnande till särskild vård förekommer i olika former. Om den som
under 21 år begått brottslig kan bli föremål för vård ellergärning ochär

åtgärd enligt eller får överlämna socialnämn-SoL LVU, domstolarman
sådantden föranstalta erforderlig vård inom socialtjänsten. -Ettatt om

straffvärde påkallar det,överlämnande kan, brottslighetens elleranom
inte föreskrivits förförenas med dagsböter, högst 200, böteräven om

föreskrivaöverlämnandebrottet. Domstolen kan i samband med ävenett
till brottet ochskall utföra direkt relateratden visst arbete äratt unge som
vållatssyfte den skadahar till avhjälpa eller begränsaatt som genomsom

former. Sådan vårdi olikadetta. Vård inom socialtjänsten förekommer
för vårdhemfamiljehem ellerbedrivas i det hemmet, ikan annatettegna

5.2.Påföljden utförligt i avsnitteller boende. behandlas
stödvård medbegått gärning kan beredasOm den brottslig avsom

får domstolvissa fallvård missbrukare ilagen 1988:870 om av
intagen iredanlänsstyrelsen, eller i fråga den äröverlämna ettom som

föranstaltaför hemmetdär sådan vård bedrivs, styrelsenhem att om
LVM-hem.sådan vård. Vården bedrivs i särskilda s.k.

vidpåföljden inte kanbegått för vilketOm den brott, stannaettsom
överlämnafår domstolenlider allvarlig psykisk störning,böter, av en

psykiskatill hansrättspsykiatrisk vård, det med hänsynhonom till om
intagenhanförhållanden i övrigt påkallattillstånd och personliga ärär att

förenad medvård,sjukvårdsinrättning för psykiatriskpå ärsomen
påverkanbegåtts underoch tvång. Om brottetfrihetsberövande annat av

förutsättningar,vissafår domstolen, underallvarlig psykisk störningen
1991:1129lagenutskrivningsprövning enligtsärskildbesluta att om

vården.skall vidrättspsykiatrisk vård äga rum

brottAndra följder av

föranledapåföljd, kanframgår brott, utöver8§ BrBkap.Av l att
ochrättverkansärskildföretagsbot elleregendom,förverkande armanav

skadestånd förbetalaSkyldighetenskadestånd.betalaskyldighet att enatt
Ombegått brottet.hand dengäller i förstaanledning brottskada i somav

legalaandraellerföräldrarhansunderårig, dockkanlagöverträdaren är
Förskadeståndsskyldighet.undantagsfall åläggasi vissavårdnadshavare

ellerförälderndockkrävsinträdaskadeståndsskyldighet skallsådan attatt
elleruppsåtligenskadanha vållatkanvårdnadshavaren genomanses

legalaandraFöräldrar ellerskadeståndslagen.vårdslöshet kap. §2 1
brottspåföljdtillundantagsfall dömasocksåvårdnadshavare kan i sällsynta
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för brott begåtts den står under deras vårdnad, exempelvissom av som se
28 § tredje stycket och 29 § andra stycket allmänna ordningsstadgan
1956:617. Föräldrar, andra uppfostrare och förmyndare kan också bli
straffrättsligt ansvariga underlâterde förhindra brott denattom av som
står under deras vårdnad eller lydnad 23 kap. 6 § andra stycket BrB. För

underlâtenheten skall straffbar krävs den villkor föratt att ett attvara var
brottet skulle till stånd,komma dvs. brottet skulle inte kommitha till
stånd, underlåtnaden gämingen företagits. Vidare skall den underlåtnaom
handlingen ha varit möjlig vidta. Straffbarhet inträder inte helleratt om
den underlåtande skulle sig själv eller sina för faranärmasteutsatt genom

ingripa. behöver inteHan heller anmälan till myndighet.göraatt
Stadgandet tillämpas sällan. dockDet har värdeytterst ansetts attvara av
bestämmelsen finns, bl.a. stöd för skadeståndstalan uppfostra-motsom en

bristande tillsyn barn orsakat barnet brottöver ett attre som genom genom
tillfogat skada jfr NJA 1970:463.annan
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5.2 Närmare överlämnande till vård inomom

socialtjänsten

5.2. 1 Inledning

I detta avsnitt behandlar vi påföljden Överlämnande till vård inom
socialtjänsten. Inledningsvis redogör förvi de rättsregler gäller försom
denna påföljd. Vi lämnar vidare, i den mån det låter sig göra, en
översiktlig beskrivning vissa de åtgärder kan förekomma inomav av som

för påföljden. Således behandlar vi vård vid s.k. § 12 hem, vidramen -
hem för vård eller boende offentligmed respektive enskild huvudman eller
i familjehem öppenvârdsinsatser i form kontaktperson. Slutligensamt av
redogör vi för undersökning vi utfört avseende ungdomaren som som
varit föremål för LVU-omhändertagande i Stockholms län under åren
1988-1991.

5.2.2 Gällande rätt

Allmän domstol kan brottspåföljd överlärrma den inte fyllt 21 årsom som
till vård inom socialtjänsten 31 kap. l § BrB. Påföljden konstrueradär

så sätt domstolen överlämnar socialnämndenatt föranstaltaatt om
erforderlig vård. Behörig socialnämnd nämnden i denär kommun där den

vistas eller, det i kommunen finns eller flera sociala dis-unge om en
triktsnänmder, distriktsnämnden i det område där den vistas.unge

Utöver den nänmda förutsättningen, den under år,är 21ovan att unge
förutsätts han kan bli föremål för vård elleratt åtgärd enligtannan
antingen SoL eller LVU. principI åligger det domstolen pröva,att om
förutsättningarna enligt de nämnda lagarna uppfyllda.är Domstolen är
således inte bunden socialnämndens bedömning i denna fråga.av
Domstolens prövning frågan den kan bli förmål för vård enligtav om unge
SoL eller LVU innebär inte domstolen skall ställning till vilkenatt ta
åtgärd skall vidtas enligt någon dessa lagar.som Domstolen skall göraav
detta endast så densätt kan finna det slag vårdatt redanatt av som
pågår eller föreslås sådanär påföljd överlämnandeän till vårdatt annan
inom socialtjänsten bör väljas.

En processuell förutsättning för överlämnande till värd inom socialtjän-
är vederbörandesten att Socialnämnd har yttrande 9§ LUL.avgett

Bestämmelsen innebär inte domstolen alltid själv måste föranstaltaatt om
yttrande inhämtas.att I vissa fall kan domstolen använda sig detav

yttrande åklagaren skall ha inhämtat vid sin åtalsprövning. Huruvida det
föreligger behov inhämta yttrande frånatt frivårdsmyndighetenävenav
torde frånavgöras fall till fall. Socialnämndens yttrande torde oftast

tillräckligt.vara
och medI domstolen överlämnatatt den till vård inom socialtjän-unge
övergår för erforderliga åtgärdersten vidtasansvaret att socialtjänsten.

förordnandeDomstolens medär, undantag, definitivt. 38 kap.I 2 §ett
BrB föreskrivs sålunda domstolen överlämnat någonatt till vård inomom
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genomförasvården inte kandärefter sigvisardetsocialtjänsten attmen
förförutsättningar bristeri lag angivnasamtycke ellerdömdesmed den att

förklarattill domstolenyttrandesocialnämnden i sittslagvård det somav
domstolen ansökahosåklagare kananordna,för avsikt attsig ha omatt

ställetoch det iundanröjstill vårdöverlämnandeförordnandet attom
denalltsåPáföljdsfrågan får närpåföljd.till nytt,döms tas uppannan

ellernågon i SoLdomen konstaterarmyndigheten efteradministrativa att
exempelviskanFalletför vården saknas.förutsättningangivenLVU vara

åtgärderföräldrar till vissaeller hansmedgivande dendet att ett ungeav
finnersocialnämndenexempelåtertas. Ett är attenligt SoL attannat

ellerlänsrättenaktuella ellerav inte längrestöd LVU ärmedåtgärder att
enligt dennavårdansökansocialnämndensbifallerinteinstanserhögre om

förutsättningarnade lagligatillåten,omprövning intelag. Däremot är om
tilli yttrandetsocialnämndenslags vård,anordnande det angettför somav

vårdformsocialnämnden finnerhandenfördomstolen, attär annanmen
vårdtillgripa dentillfällevarjevidSocialnämnden haranvändas.bör att
dockfårDetför denbästbedömsåtgärderandraeller de unge.varasom

frångår vadanledningnämndenlämpligt angettsmindre utan somattanses
yttrandet.i

denåtgärder tillerforderligaövergår förSom nämnts ansvaret attovan
domstolallmänefter detsocialnämndentillvidtasbästa attunges

huvudprincipemaEnsocialtjänsten.inomtill vårdöverlämnat den avunge
skemöjligt skalllångtbehandling såvård ochallsocialtjänstenför är att

enligt SoLärendenindividuellahandläggningenVidformer.frivilligai av
kanåtgärderenskildes vilja. Dedenbeslutasåtgärderingakan sommot

detistödinsatserhjälp- ocholikalagenligt dennaförekomma egna-
för-boende,ellerför vårdhemelleri familjehemplaceringhemmet,

efterinendastsålunda sättaskankontaktpersonordnande enav -
vårdnadshavareoch densocialnämndenmellanöverenskommelse unges

enligt SoLåtgärdersjälv. Förår, honomfyllt 15då denoch, attunge
vårdtilldendomstol överlämnati de fallifrågakommaskall kunna unge

år,15straffmyndighetsåldem ärgrundkrävs,socialtjänsteninom attav
samtycke.denalltidsåledes egetunges

LVU-ingripande

stödingripande medstånd kantillkan kommavård intefrivilligOm ett av
vårdskallförsta falletdetfall. Ii två huvudtyperaktualiserasLVU av

ibristerutnyttjande,otillbörligtmisshandel,grunddetbeslutas avom
risk förpåtagligfinnshemmetförhållande i atteller något annatomsorgen

miljöfall. Dets.k.LVU,2 §hälsa skadasutveckling ellerden unges
ellerverksamhetbrottsligmissbruk,falletandra som genomavser unga

utvecklingellersin hälsabeteendenedbrytande utsättersocialtnågot annat
följandebeteendefall. I dets.k.LVU,skadas 3 §påtaglig riskför att

deendastbehandlas senare.
förförutsättninggrundläggandeför skadapåtaglig riskBegreppet som

1990:52.LVU SFSinfördeslagenvård enligtberedande nyagenomav
frågakandet inteliggeri uttrycketframgårförarbetenaAv att omvaraatt
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någon ringa risk för skada Över-prop. 198990:28, SoU15, rskr 112.
gående eller mindre betydande risk såledesär inte tillräcklig för ett
ingripande. Konkreta omständigheter talar för risk för skada måstesom en
föreligga. Jämfört med tidigare gällande LVU, uppställde begreppetsom
allvarlig fara förutsättning för ingripande, innebär det valdasom uttrycket

utvidgning möjligheterna ingripa ungdomaren i beteendefallen.av att mot
Skälet till den ändrade ordalydelsen enligtär förarbetena, det inte böratt

någongöras gradskillnad på fall då den bereds vård grundunge av
brister i miljön och fall då vård bereds på grund den egetav unges
beteende. Vidare detär valda uttrycket markera tonåringaravsett att att

missbrukar droger, begår brott eller i övrigt harsom sociala anpass-
ningssvårigheter i första hand bör erhålla vård inom socialtjänsten.

I beskrivningen vad kan innebära påtaglig risk för den harav som unge
exempel särskilt missbruk beroendeframkallandesom angetts medel.av

Härmed alkohol, narkotika eller därmed jämställdamenas tekniska
thinner. Det framhålls i förarbetenapreparat, t.ex. prop.l9799:l, del A

förstai hand insatser iatt den hem skall användas för honomunges att ge
stöd och hjälp. Missbruket kan dock ha utvecklats så det behövs vårdatt

det hemmet.utom Om samtycke till sådan vård inte kan erhållas,egna kan
tvångsingripandeett med stöd LVU komma ifråga.av
Som grund för ingripande med stöd LVU brottsligävenav anges

verksamhet. Under beskrivningen faller inte begatellförseelser ochrena
inte heller enstaka brott inte allvarligär Det först vidärsom art.av en
brottslighet uttryck för sådan bristande anpassningsom tillger en
samhällslivet det kan föreliggasägasatt vård- och behandlingsbehovett

det kan bli fråga bereda densom vård med stödatt LVU.om unge av
Slutligen grund för ingripande med stöd LVU någotanges som annatav

socialt nedbrytande beteende. Med socialt nedbrytande beteende förstås att
den beter sig på sätt bryterunge ett samhällets grundläggandemotsom

Som exempel dettanormer. i förarbetena den begårattanges unge
något eller några enstaka allvarliga brott på grund därav kanutan att man
tala brottslig verksamhet. Vidare kan detom fråga denattvara om unge
vistas tillfälligtän iannat s.k. knarkarkvart eller miss-en- annan-
bruksmiljö eller den prostitueraratt sig eller uppträder sexklubb.unge

Beslut vård enligt LVU meddelas länsrättenom efter ansökanav av
socialnämnden 4 § LVU. Prövningen endast frågan vård skallavser om
beredas med stöd lagen grund bristande samtycke från denav av unge
ocheller hans vårdnadshavare. Valet vårdform och vårdens utformningav
bestäms socialnämnden.av

normalfalletI kan vård enligt LVU bara beredas den under 18ärsom
år. Vård grund den beteende kan dock också denav egetunges ges som
fyllt inte18 20 år under förutsättning vården med hänsyn tillmen denatt

behov och personliga förhållanden i övrigt lämpligareärunges än annan
vård och det dessutom kan behövlig vård inte kanantas att med denges

samtycke. Att lagens tillämpningeget utsträckts till omfattaunges att
sistnämnda åldersgrupp beror på det inte lämpligt draatt ansetts att en
strikt åldersgräns vid 18 år, eftersom många grund försenadunga av
mognad eller utveckling kan ha behov insatser från socialtjänstenett ett av
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efter årsl8 ålder. Detta haräven särskilt fallet beträffandeansetts vara
ungdomar begått brott och vilkas personliga förhållanden kansom vara
sådana socialtjänstens insatser bättre förutsättningar för socialatt ger en
rehabilitering den vård kan inom kriminalvården.än Det bör isom ges
detta sammanhang understrykas ingripande med stöd inteLVUatt ett av
får syfteanvändas i tillgodose samhällsskyddet, vilket dock inteatt
utesluter sådant ingripande konsekvenserkan för detta.ävenatt ett

Vårdtiden inte bestämd i förväg. Socialnämnden skall beslutaär att
vården skall upphöra då den inte längre behövs. När den vårdasunge
grund sitt beteende skall månadernämnden inom från deteget attav sex
vården påbörjades den skall upphöra. Därefter skall prövningpröva, om
fortlöpande ske sjätte månad. Vården fall pågåkan i dessa längst tillvar

den fyller årdess 21 13 och 21 §§ LVU.unge

Omedelbart omhändertagande

Socialnämnden kan besluta den skall omhändertas omedelbartatt unge om
det sannolikt han behöver beredas vård enligt LVU och länsrättensär att
beslut inte kan avvaktas med hänsyn till risken för hans hälsa eller
utveckling eller fortsattatill den utredningen kan allvarligt försvårasatt
eller vidare åtgärder hindras 6 § LVU. Ingripande kan alltså ske redan

utredningsstadiet. brådskande fallI kan beslut omedelbart omhän-om
fattas ordförandedertagande nämndens eller ledamot nämndenav annan av

särskilt förordnats. sådant beslut anmälas vid nämndensEtt skall nästasom
sammanträde. Sedan nämnden gjort ansökan värd kan länsrättenävenom
besluta omedelbart omhändertagande. Om det nämnden beslutatärom som

omedelbart omhändertagande, skall beslutet underställas länsrättenettom
fråninom vecka den dag beslutet fattades. skallLänsrätten prövaen

beslutet så det kan ske. Om det inte finns synnerliga hinder, skallsnart
inom frånprövningen ske vecka det beslutet inkom till 7 §rättenen

Om länsrätten fastställer beslut omhändertagan-LVU. omedelbartett om
de, skall nämnden inom fyra veckor från beslutet verkställdesdet att

hos länsrätten vårdansöka enligt LVU. Länsrätten kan medgeom
förlängning tiden, ytterligare utredning eller någon särskildav om annan
omständighet det nödvändigt 8 § LVU. Om det inte längre finns skälgör
för omhändertagande, skall dettasocialnämnden besluta skallett att genast
upphöra. andra fallI upphör beslutet gälla, varken ansökanatt om om
vård eller förlängning tiden för ansökan inkommit inom angivenav ovan
tid eller då länsrätten frågan vård 9 §avgör LVU.om

Förutsättningen för beslut omedelbart omhändertagande ärett om som
det föreligger sannolika skäl för den på grund bristernämts att att unge av

i honom eller grund sitt beteende behöver beredasegetomsorgen om av
vård enligt lagen, dvs. vård det hemmet nedan. ytterli-se Enutom egna

förutsättning inte kanprövningen det fortsatta vårdbehovetär attgare av
avvaktas med hänsyn till utveckling.risken för den hälsa eller Enunges

förgrund omhändertagande kan den brottsligattvara unge genom
verksamhet visat sig från socialtjäns-i omedelbart behov insatservara av

I anslutning till bestämmelsen omhändertagandeomedelbartten. om
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berörde departementschefen frågan häktning under 18 årom av unga
pr0p.197989:l del A. Han anförde därvid bl.a. följande: Enligt 7 §

får denLUL under 18 år inteär häktas med mindre synnerliga skälsom
föreligger. Lagstiftningen bygger således den uppfattningen allaatt
möjligheter bör tillvara för undvika häktning den inte fyllttas att av som
18 år. föreslagnaDe reglerna i LVU bör kunna tillämpas fråganär
uppkommer häktning den under 18 år. Beslutasär omedelbartom av som
omhändertagande bör häktning således kunna underlåtas. Enligt departe-
mentschefen bör omedelbart omhändertagande kunna utgöraett ett
alternativ till häktning för iäven åldrarna 18 år.överunga

Ett beslut omedelbart omhändertagande består denävenom om unge
häktas.Vidare kan socialnämnden omedelbart omhänderta den ävenunge

han häktad. häktningsbeslutEttär dock beslutet omedel-övertarom om
bart omhändertagande så omhändertagandebeslutet inte får verkställasatt
så länge den häktad 9 § LVU.ärunge

Verkställigheten

LVU-vård vanligen iäger enskilt hem, familjehem, ellerett ett ettrum
hem för vård eller boende. Socialnämnden kan medge den omhän-att
dertagne vistas i sitt hem, vården skall alltid påbörjaseget utommen
hemmet ll § LVU.

För vård Omhändertagna på grund sittär beteendeegetav unga, som av
och behöver stå under särskilt tillsyn, finns särskildasom noggrann
ungdomshem enligt 12 § LVU anpassade för sådan tillsyn.ärsom
Ungdomar vistas i sådant hem kan hindras lämna det och fårett attsom
i övrigt underkastas de begränsningar i rörelsefriheten nödvändigaärsom
för vården skall kunna genomföras. rörelsefrihet fårDeras ävenatt
begränsas det påkallas hänsyn till övriga intagnas och personalensom av
säkerhet 15 § LVU.

Den får beredas vård i låst enhet, normalt dock högst tvåunge en
månader i följd. Undantagsvis kan vården i låst enhet pågå längre, denom

samtidigt bereds tillfälle till vistelse i former 26 §öppnareunge
socialtjänstförordningen.

Om den våldsamtuppträder eller så påverkad berusnings-ärunge av
medel han ordningen, får förhan kortare tid hållas avskild frånstöratt en
andra intagna under högst 24 timmar. Han får inte lämnas utanensam
skall fortlöpande stå under tillsyn personal. Om han år,under 15ärav
skall läkare skyndsamt uttala sig socialtjänstför-avskiljandet 27 §om
ordningen. Vidare innehåller LVU regler förbud innehavmotom av
missbruksmedel kroppsvisitation, kroppsbesiktning ochsamtm.m. om
brevcensur 16-19 §§ LVU.

Enligt 23 § socialtjänstförordningen får den har tagits in i hemettsom
för vård eller boende med stöd inte skrivas mindre social-LVU medutav
nämnden begärt eller medgivit det.
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Öppenvårdstván g

Sedan den juli 1985l gäller vissa bestämmelser s.k. öppenvârdstvångom
inom socialtjänsten. Bestämmelserna möjliggör ingripande innan situatio-

blivit så allvarlig tvångsvård utanför det hemmet måsteattnen egna
tillgripas. förhållandenaOm sådana det kan denär äratt antas att som
under år till följd20 missbruk beroendeframkallande medel, brottsligav av

ellerverksamhet socialt nedbrytande beteende kommer behövaannat att
beredas vård med stöd LVU beteendet fortsätter, kan han med stödav om

22 LVU åläggas hålla§ regelbunden kontakt med särskild utseddattav en
kontaktperson eller delta i behandling i former inom socialtjänsten.öppna

förutsättningEn det kan det stöd eller den behandlingär att antas att som
inte kan med denbehövs samtycke, han fyllt 15 år och iges unges om

fallförekommande hans vårdnadshavare. Beslutet fattas social-av av
sådantnämnden. När beslut fattas skall det finnas behandlingsplan.ett en

Ett beslut behandling i former kan kombineras beslutmedöppna ettom
kontaktperson. Bestämmelserna upphörande vård i 21 § LVUom om av

gäller i tillämpliga delar beslut enligt 22 § LVU. Prövning fråganäven av
vården skall förstaupphöra skall gången ske inom månadernärom sex

från för nämndensdagen beslut.Som gäller beslutetgränsyttersta att
upphör gälla den fyller 21 år. Beslutet upphör alltid gälla,näratt attunge

beslut fattats omedelbart omhändertagande eller ansökan vårdom om om
bifalls 21-23 §§ LVU.

departementschefens uttalande i l98485:171 framgårAv attprop.
bestämmelsen sikte ungdomar har missbruksproblem, begårtar som

eller sig liknande beträffande vilka situatio-brott beter sättannat men
bedöms så allvarlig förutsättningarna för beslutinteännu att ett omnen

uppfyllda. Syftet bestämmelsen alltsåvård enligt LVU medär är att ge
nämnden möjlighet gripa in oberoende samtycke i tidigare skedeatt ettav

då vårdansökan måste Den situation skall alltsåän göras.en unges vara
sådan det kan tvångsvård kommer behöva tillgripas,antas att attatt om

sitt beteende. den inte följerhan inte avbryter destruktiva Att unge
nämndens beslut inte i sig någon grund för vidta andra åtgärder. Enär att

försådan underlåtenhet alltså inte tillräcklig grund ansökan vårdär en om
kan skälenligt LVU. Däremot den denövervägran ett attunges vara se

behandlingsplan skall upprättas.som
förarbetena framgår vidare skyldighet för denAv beslutatt attom unge

för påhålla kontakt med kontaktperson innebär skyldighet den atten unge
behandlingsplanen träffadet och i den utsträckning i densätt som anges

får beslutetnämnden utsedde Kontaktpersonen ettpersonen. genomav
hur levnadssituation utvecklas ochsärskilt kontrollera denattansvar unges

motivation hos för bearbeta situationen.bygga denne attatt upp en
innebär den skall delta i behandling i formerOm beslutet öppnaatt unge

behandling socialtjänsteninom socialtjänsten, blir han skyldig följa denatt
erbjuda. Härmed den behandling socialsekreterare ellerkan annanavses en

tjänsteman med särskild kompetens i socialt behandlingsarbete kan ge.
Behandling i former omfattar vidare sådan behandling kanöppna som ges

ungdoms-inom särskilda verksamheter i socialvårdsorganisationen såsom
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mottagningar. Beslutet kan den skall delta i särskildaäven attavse unge
öppenvårdsprogram.

Straff eller vård

finns grundläggande principiellDet skillnad mellan rättsväsendetsen
ingripande lagöverträdare och socialtjänstens förinsatsermot unga unga.

straffrättskipningen karaktäristisktFör det händelse i detär att en
förflutna, brottet, tillräcklig grund för ingripande. socialtjänstenFörär är

däremot utmärkande frågan huruvida åtgärd skall tillgripas skalldet att
förhållandena tidpunkten förmed hänsyn till de vid denprövas som var

åtgärden. förflutna får inteifrågasätta Vad hänt i det tillmätassom
betydelse indicium på aktuellt behov åtgärd. Detutöver ett ettatt vara av
skall alltså föreligga aktuellt, individuellt vårdbehov.ett

karaktäristiska för det i utsträckning lämnarDet ärsystemet att stor
under beaktande samtliga föreliggande omständigheterrättsväsendet att av

fall. Lagstiftningen innehållervad skall ske i varje enskiltavgöra som
försåväl för åklagare för domstolar olika anvisningar i ställetattomsom

vård användas.brottspåföljd i rättsväsendets regi inom socialtjänsten kan
departementschefenUnder förarbetena till brottsbalken uttalade att

från åtgärder lagöverträdare intelagförslaget i princip utgick att mot som
bamavården inte inom kriminalvården NJAfyllt 18 år skall ske inom och

efter införandet SoL och1962 389. Samma princip gäller även avs.
val påföljd för brott skall såledesLVU. Vid den allmänna domstolens av

påföljd för under 18vårdsynpunkten tillmätas vikt. Vid valetstor av unga
socialtjänsten här bortsesår bör alltså i första hand vård inomövervägas

vid påföljdsvalet beakta brottets ellerfrån böter. Domstolen skall dock
straffvärde, gärnings-samlade brottslighetens brottets ochden art om

sig skyldig till omständigheter kantidigare gjort brott. Dessamannen
vårddomstolen måste välja påföljd inommedföra änatt en annan

förklarat vidta intesocialtjänsten, den åtgärd socialtjänsten sig änmaom
tillräckligt ingripande. skall framhållas brottetskan Det attanses vara

får läggasstraffvärde eller eller den tidigare brottslighet aldrigart unges
Sådan vård fårgrund för överlämnande till vård inom socialtjänsten.till ett

därför ianvändas i bestraffningssyfte. Brottet sådant siginte ärsom
för inom socialtjänsten.mycket sällan skäl överlämnande till vård Där-ett

med brottslig verksam-kan den omständigheten den sysslaremot att unge
sin hälsa och utveckling för påtaglig riskmedföra denhet utsätteratt unge

grund bör beredas vård med stöd LVU.skadas och han däravatt att av
till vårdför domstolen i samband med överlämnandeEtt sätt att ett

straffvärde densocialtjänsten beakta brottes eller ellerinom art unges
jämlikt kap. andrabrottslighet utnyttja möjligheten 31 l §tidigare är att att

överlämnande till vårdådöma dagsböter jämtestycket brottsbalken ett
böter intemöjlighet kan utnyttjasinom socialtjänsten. Denna även ärom

uppgå 200.för brottet. antal kan till högststadgat Böternas
samband medparagraf tredje domstolen iEnligt stycket kansamma

den skalltill vård inom socialtjänsten föreskrivaöverlämnande att unge
den skadautföra visst arbete. Arbetet skall syfta till avhjälpaattett som



SOU 1993:35 157

vållats brottet eller framstår lämpligt i belysninggenom som annars som
brottets eller skadans Under förarbetena till bestämmelsen uttaladeart.av

departementschefen det i och för sig inte finns skäl låta ökade kravatt att
på ungdomar ställa till efter brott ha någon avgöranderättaatt mer

frågan påföljdsvalet hindrarbetydelse detta inteatt attom men man
gällande regler för påföljdsbestämningen undersöker, i vad måninom man

ställa till efter brottkan lagöverträdare motiverade rättagöra attunga mer
198788:l35. formell möjlighet tillgripa någonDet saknasprop. att

förarbetenaden inte följer domstolens föreskrift. Enligtsanktion, om unge
framgår emellertid socialtjänsten kan beakta föreskriften i sitt fortsattaatt

den och följa föreskriften i vissarbete med vägran ävenatt attunge en
för åklagarens bedömning i den månmån kan få betydelse och domstolens

möjligheternafortsätter begå brott. Slutligen skallden nämnas attattunge
föreskrift innehållådöma böter och meddela nämntsattatt av som nyss

kombineras.kan

tillsynHem för särskild § 12-hem5.2.3

för lagstiftningen framgått,utgångspunktenprincipiella är,Den attsom
skall beredas vårdsig skyldiga till brottsliga gärningarungdomar görsom

vårdbehov skallsocialtjänsten. denoch stöd inom Det är styrasomunges
Även tvångsomhändertagande behöverde fall därinsatser. ivalet av

såbedrivas i formervården i görligaste måntillgripas, skall ärsom
slutbetänkandeSocialutredningen framhöll i sittmöjligt.hemlika som

stöd- ochsocialförsäkringstillägg,1977:40 Socialtjänst ochSOU att
förläggas till klientensutsträckning borde kunnabehandlingsinsatser i stor

familjehemomhändertagande skulle vård isociala miljö. Vid somegen
institutionsvård inte kundefall därföre vård i institution. I deregel prövas

genomföramedelskulle dock institutionenundvikas, ettett attses som
så den intagnesVård institution skullebehandlingsprogram. närages

miljö.för insatser i hanskunde utnyttjas ocksåhem att egenresurserna
tillsyn på grund sittbehövde särskiltde ungdomarFör avnoggrannsom

kommunerinrättas och drivasskulle särskilda tillsynshembeteendeeget av
socialtjänsten, anslöt sigpropositionen 197980:1landsting. leller om

däreftersocialutredningens uppfattning,departementschefen till som
sociallagstiftning.befästes i 1982 års

socialtjänstreformenUtveckling efter

institutionsvårdenbeträffandesociallagstiftningens intentionerDen nya
ungdomsvårdsskolorna iverksamheten vid traditionelladeinnebar att

Huvudmannaskapetföga ändamålsenlig.regi framstodstatlig som
in-kommun, medfrån till landsting elleröverfördes år 1983 staten

huvudsakligtlandstingsomrâde eller kommunstitutionens eget somegen
ellerför vårdde blev hemupptagningsområde. Skolorna bytte namn:

deför institutioner. Eftersomsamlade begreppboende, socialtjänstlagens
skallenligt 12 § LVUfalla under den kategori hemoftast kom att somav

kallas 12 hem. Hemmensärskilt tillsyn kom de §kunna attge noggrann -
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inte jämnt fördelade landet tio länöver saknade § 12 hem. Vidvar egna- -
övertagandet huvudmarmaskapet fanns det i landet 18 stycken § 12av -
hem med sammanlagt 510 platser inom skola och med 58 utskrivnings-
platser.

Det klart uttalad målsättning § 12 hemmen skulle småattvar en vara-
enheter avsedda för i första hand den regionens behov. Dennaegna
ursprungliga närhetsprincip kom dock inte förverkligas i någon störreatt
utsträckning, eftersom många hemmen så placerade de hadeattav var
antingen för eller för litet förplatsantal respektive regions behov.stort
Det har alltsedan mitten 1980-talet diskuterats det ändrade huvud-av om
mannaskapet denoch ändrade inriktningen företrädesvis frivillig vårdmot
i små enheter verkligen den ungdomar vården främstgagnat grupp av som
skulle avsedd för. § 12 hemmen har kritiserats för inte tillgodoseattvara -
de vårdkrävandes behov successivt tillmest att anpassatsgenom resurserna

behoven hos bredaremöta ungdomar och de verkligtatt en grupp av
ungdomarna har därigenom antingen kommit lämnas vind förutsatta att

våg tillsyn eller blivit föremål för åtgärder inom kriminalvården.utan

Nuvarande § hemsresurser12 -

fannsDet alltså år 1983 totalt 510 platser vid 18 § 12-hem. Det har
därefter skett vissa förändringar i beståndet. delEn de hemmenstörreav
har delats i mindre enheter, vissa hem har tillkommit och någraupp nya
har upphört. Vid årsskiftet 1991 fanns1992 det 29 stycken § 12 hem och-
det totala antalet platser uppgick till 523, 204 på slutna avdelningar.varav

Under 1992 ökade platsantalet något i och med två hem iatt togsnya
drift: utredningshem med 7 platser i Eskilstuna, och hem iett ett
Falkenberg med platser för flickor.12 enbart Sundbo i Västmanland skall
få ytterligare slutna10 platser och eventuellt kommer hemännu ett att tas
i bruk i Västmanland med 6 platser. Vid Brättegården tillkommeröppna

sluten avdelning med platser avsedda för5 tidigt karaktärsstördaen
flickor. Några förändringar beträffande antalet tillgängliga platserstörre
har sålunda inte inträffat under åren efter socialtjänstreformen och den
regionala obalansen består fortfarande.

Efterfrågan på platser har under åren uppvisat vissa årensvängningar;
efter den lagstiftningens ikraftträdandenärmast minskade institutions-nya

vården förmåntill för insatser inom den vården vårdoch iöppna
familjehem. Därefter har efterfrågan och beläggningen på § hemmen12 -
ökat något, det bör främstdet frivilligtärnoteras attmen gruppen
Omhändertagna för den ökade beläggningen. Den 31 decembersvaratsom
1990 farms det totalt 372 ungdomar i åldern år15 17 föremålsom var-
för vård på grund beteende. Vid tidpunkt fanns idet dennaegetav samma
åldersgrupp LVU-Omhändertagna111 inskrivna vid hem försom var
särskild tillsyn.
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årsskiftet§ 12 vidhem 19911992:-

Huvudman Namn Platser

Stockholms läns Bärby 6 slutna17öppna,
landsting Hammargården 6 slutna17öppna,

Lövsta 16 12 slutnaöppna,
Frossarbo 6 öppna
Bågen 6 öppna

Uppsala kommun Eknäs 12 12 slutnaöppna,
Linköpings kommun Folása 15 öppna
Jönköpings läns Lánganäs 10 14 slutnaöppna,
landsting Stigby 813 slutnaöppna,
Kristianstad läns Ljungaskog 5 7 slutnaöppna,
landsting Perstorp 6 öppna

Hässleholm slutna7
Malmöhus läns Råby slutna7 15öppna,

Övedlandsting 6 öppna
Malmö kommun Tunagården 8 öppna

Åbygården 8 öppna
slutnaGöteborgs Bohus- Gräskärr 38 14öppna,o

läns landsting
Göteborgs kommun Fagared 26 13 slutnaöppna,

Nereby 16 6 slutnaöppna,
Björkbacken 12 öppna

Älvsborgs läns Brättegârden 8 slutna15 öppna,
landsting
Skaraborgs läns Margretelund 16 8 slutnaöppna,
landsting
Örebro läns Granhult 10 öppna
landsting Bergsmansgárden 10 slutna
Västmanlands läns Sundbo slutna29 7öppna,
landsting Stubinen 6 öppna
Västernorrlands Vemyra 7 17 slutnaöppna,
läns landsting
Norrbottens läns Strömsegården 6 öppna
landsting
Kalix kommun Johannisberg 8 12 slutnaöppna,

slutnaSumma hem: 29 Summa platser: 309 204öppna,

Difierentiering

de tvångsomhändertagna ungdomarna har det länge varit svårt finnaFör att
för få,adekvata vårdplatser. Det inte bara antalet platserär är utansom

också möjligheter till differentierat Särskilt svårtdet saknas vårdutbud.ett
flickor, ungdomarhar det varit placera kriminella och utagerande ochatt
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med sådana psykiska störningar de psykiatrinsgränsarattunga mot
ansvarsområde. Till del beror detta på de flesta upptagningsornrådenatten

för små för kunnaär tillgodose olika behandlingsbehov.särgruppersatt
Många landsting har inte underlag för flera§ 12 hem och länän ettmer -
saknar helt institutionsplatser.Det finns i dag ingen har ettegna som
sammanhållet för vården inom område. Varje huvudmanstörreettansvar
har kunnat utvecklat sina behandlingsformer helt utifrån lokala behovegna
och lokal efterfrågan. Resursema vid § 12 hemmen har också sedan-
socialtjänstreformen i allt utsträckning kommit tillstörre att anpassas
behoven hos bredare ungdomar.en grupp av

Samtliga § 12 hem har möjlighet vårda både tvångsomhändertagnaatt-
ungdomar och frivilligplacerade, flestade har tydlig LVU prägel.men en -
De ungdomar vårdas med stöd SoL har mestadels haft initialtettsom av
vårdskede med stöd hemmen,LVU. Ett § 12 Folåsa utanförav av -
Linköping, har dock relativt tydlig SoL profil: hemmet arbetar meden -
elevernas familjer och övriga nätverk och hälften eleverna bor utanförav
institutionen, i föräldrahemmet, i familjehem eller i HVB hem. Samma-

Övedsinriktning nätverksarbete har skolhem i Malmöhus län.mot
Kristianstads län har under de åren radikalt förändratallra sinasenaste

Tvåinstitutioner. § 12 hem har lagts ned och medstora ersatts tre-
förmindre hem avsedda olika behov och problem: Perstorp tar emotsom

mellan 13 år efterbarn och 16 och arbetar nätverksmodell, Ljunga-som
skog ungdomar 16 år och lägger vikt vid studieröveremottar storsom
och arbetsträning Hässleholm enbart har utredningsplatser.samt som

få bådaMed undantag har § 12 hemmen plats för ungdomar könen.av-
finns f.n. endast två institutioner endast för pojkar:Det är öppnasom

Stockholms landstingStigby i Jönköpings län och Bågen med läns som
huvudman. flickor endast vidSundboskolan i Västmanlands län emottar
den låsbara avdelningen och enbart för utredning, medan övriga av-

kandelningar förbehållna pojkar. Margretelund i Skaraborgs länär emotta
flickor för för pojkar.personlighetsutredning bara öppenär annarsmen

finns f.n. flickor: StallDet § 12 hem vänder sig till enbarttre som-
Älvsborgs län iFrossarbo i Stockholms län, Brättegården i och hemmet

Falkenberg. Bråttegården har under 1992 fått sluten avdelning med 5en
förplatser tidigt karaktärsstörda flickor.

Tre § 12 hemmen har enbart utredningsplatser, nämligen Hässle-av -
Örebroholm i Kristianstads län, Bergsmansgården i län Stubinen ioch

Västmanlands län. Fagared, drivs Göteborgs kommun, harsom av en
avdelning för utredningar,särskild akuta placeringar och liksom Sundbo

och Margretelund. Gräskärr i Göteborgs och Bohus län har avdelningen
för behandling med störningar. Långanäsvård och ungdomar psykiskaav

län valt differentiera fyra vårdavdelningar efteri Jönköpings har sinaatt
Örebrobl.a. ålder och etnisk bakgrund. Granhultskollektivet i län arbetar

förut-enligt den s.k. Minnesotamodellen och drogmissbruk därförär en
för inskrivningsättning vid hemmet.
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Vården vid § hemmen12 -

Organisation och ansvarsfördelning

socialnämndenDet ansökerär vârdplats vid § 12 hem. Någotettsom om -
centralt ansökningsförfarande finns inte och inte heller någon regional
samverkan. förekommerDet på landstingsnivâ samordnar ansök-att man
ningar det hemmets föreståndareär har beslutarättenmen attsom ensam

inskrivning.om
Planeringsansvaret delas kommuner och landsting. Landstingsför-av

bundet, Svenska kommunförbundet och Socialstyrelsen skall enligt gällande
statsbidragsöverenskommelse fram vårdresursplaner i varjegemensamt ta

Vårdresursplaneringenlän. har emellertid inte fått de effekter avsettssom
och fortfarande råder det brister inom 12§ hemsvården.stora —

också föreståndarenDet är beslutar utskrivning med den in-som om
skränkningen i beslutsrätten LVU-vårdad elev inte får skrivasatt uten
med mindre socialnärrmden har begärt det eller lämnat sitt medgivande.
Vårdansvaret för den omhändertagne ligger under hela institutionsvistelsen
hos den placerande socialnämnden. Alla beslut rörande fortsättning av
vården, upphörande vården inriktningenoch de insatser kanav som
behövas efter avslutad vård fattas sålunda socialnämnden. Detsuveränt av

socialnämnden har för samtliga kostnader under institutions-är som ansvar
tiden.

Behandlingsansvaret ligger däremot hos § 12 hemmet sä länge den-
inskriven vid institutionen. detLandsting och kommun harärunge

för behovet institutionsvård blir tillgodosettansvaret attgemensamma av
Iandstingsområdet förinom och också för erforderliga skapasatt resurser

ändamålet. Staten lämnar kommunerna bidrag till vårdkostnaderna.
Statsbidraget fram till âr utformat1990 enligt intentionerna i social-var
tjänstlagstiftningen så det inte knutet till specifika vârdresurser.att var

hade sålunda frihetKommunerna relativt använda statsbidragen förstor att
förändringutveckling och verksamheten för barn och ungdom.av

Verksamheten skulle ökade öppenvårdsinsatser. Det därförstyras mot var
endast mindre del statsbidraget utgick i form s.k. platsbidragen av som av
till institutionerna. Utvecklingen visade emellertid överskattat denatt man

värdens möjligheter avhjälpa alla vårdbehov och deöppna att mest utsatta
fick inte den vård de behövde. Statsbidragsreglema ändradesungdomarna

de vårdkrävandesdärför 1990 så bidragen bättre skulle tillgodoseatt mest
satsning på och snabbbehov. syfte åstadkomma ytterligareI att enen

tillfälliginstitutionsvården genomfördes år 1991utbyggnad enav
omläggning statsbidragen.av

huvudmarmaskap förstatligtoch med riksdagen beslutatI att omnu
mellanläge. Avtaletbidragsfrågan kommit i§ 12 hemmen har, ett annat-

199293.vid årsskiftetoch de båda kommunförbunden löper utstaten
direktbeslutasEftersom riksdagen uttalat bidragen i princip böratt av

avtalriksdag och inte i form godkännanderegering och samt attettavav
platsbidragsberättigade in-huvudmannaskapet för deövertarstaten

ansågstitutionerna, departementschefen i 199293:61 att systemetprop.
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förhandlingarmed mellan och kommunförbunden bör upphöra.staten
Departementschefen uttalade vidare de särskilda ungdomshemmen iatt
framtiden bör finansieras såväl de placerande kommunerna.statenav som
Statens kostnader för institutionerna bör finansieras anslag övergenom
statsbudgeten. Statens institutionsstyrelse nedanse skall årligen fastställa
de vårdavgifter skall gälla för varje kategori vårdplatser. I densom
nämnda propositionen föreslås också ökar sitt bidrag till kost-att staten
nadstäckningen för de särskilda ungdomshemmen. Enligt förslaget skall

andel kostnaderna ökas till 245 miljoner kronor vilketstatens motsvararav
omkring 50 procent.

Särskilda befogenheter

ledningen förDet § 12 hemmet har förär behandlingenansvaretsom-
under den tid då den omhändertagne inskriven vid hemmet.är Detta
innebär inte socialnämnden står utanför vård- och behandlingsplanering-att

Liksom frivilligdet gäller vård det avsikten vårdennär vid § 12är atten.
hemmen skall de ledande principerna i SoL och behandlingenstyras av-

skall så långt det möjligt planeras, följas och utvärderasär isom upp
samverkan mellan den intagne, institutionens personal, socialtjänsten och
föräldrarna. kunna genomföraFör behövlig vård har § 12 hemmenatt -

vissa särskilda befogenheter, regleras i 15 20 §§ LVU och igetts som -
2826 §§ socialtjänstförordningen. bestämmelserDessa har behandlats-
i avsnitt 5.2.2. Institutionen får, där framgått, hålla kvar denovan som

hans vilja och också begränsa hans rörelsefrihet inom hemmet.motunge
Den kan då, det nödvändigt med hänsyn till hans övrigaärunge om egen,
intagnas eller personalens säkerhet eller för förhindra rymning, beredasatt
vård vid låsbar enhet under högst två månader. förlängningViss ären
möjlig, då måste intagneden möjlighet till vistelse i öppnaremen ges
former eller utanför hemmet.

§ 12 hemmet får också omhänderta narkotika, alkoholhaltiga drycker-
eller andra berusningsmedel, liksom injektionssprutor, kanyler eller andra
föremål ägnade användas för missbruk. Detsamma gäller föremålatt som
knivar och andra Hemmet har vidare kroppsvisitera denrätt attvapen.

och föreståndaren får och del brev och andra för-öppna taunge av
sändelser kommer till eller sänds densom av unge.

Vårdens utformning och innehåll

Socialtjänstreformen innebar, tidigare den differentieradenämnts, attsom
Ålder,institutionsvården i delar upphörde. kön, ochstora symptom

intagningsgrund frivillig eller tvångsmässig skall inte hur ochavgöra- -
vården skulle ske och ungdomar med vitt skilda vårdbehov kan därförvar

placeras vid hem. Resurser och kompetens ofta kommithar attsamma
anpassasefter de mindre vårdkrävande ungdomarnas behov. Samtidigt kan
§ 12 hemmen i till förhem boende särskilda tillsynsupp-motsats utan-
gifter i princip inte välja vilka ungdomar vill in. måste ocksåDetaman
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hög utsträckningi kunna erbjuda utredningsinsatser och beredda attvara
förungdomar akuta placeringar.ta emot

Den behandling de olika § 12 hemmen erbjuder spänner över ettsom -
fält. Eftervitt 1983 har utvecklings- och förändringstakten varit hög och

mycket det de tidigare ungdomsvårdsskolornas speciellaav som var
försvunnits.kännetecken har dagensAv § 12 hem det kanske sjuär som-

kan ha behållit den prägel de gamla ungdomsvårdsskolornasägas som
hade: Råby, Fagared, Långanäs, Hammargården, Bärby, ochVemyra
Nereby. har förHär mycket hög omhändertagandenivåman resurser en

hög slutenhet, vilketoch innebär kan arbeta med de allraatten man
svåraste ungdomarna. Liksom förr vid ungdomsvårdsskoloma har
undervisning, arbetsträning och social fostran framträdande plats ien
behandlingsarbetet.

Alla § 12 hemmen har ambitionen i placerandesamarbete med denatt-
utforma vârd-socialnämnden och behandlingsprogram efter varje intagens

flestaindividuella behov. De hemmen arbetar enligt miljöterapeutiska och
psykodynamiska behandlingsmodeller. Målet behandlingsmo-är, oavsett
dell, bryta negativ utveckling och förändra de Omhändertagnaatt en

beteende så de avstår från kriminalitet droger, lär sigungdomarnas ochatt
fasta ochoch rimliga krav, tillägnar sigatt ta att acceptera normeransvar
lär sig lösaförmågan bygga och bibehålla relationer ochatt attupp

betydelsefull del värden och vidkonflikter. Den sociala träningen är en av
framskjuten plats.samtliga hem har den pedagogiska verksamheten Deten

föräldrarna ochockså några hem har det uttalade kravetfinns attsom
vårdarbetet.i närmiljön, det s.k. nätverket, skall ingå iandra personer

socialtjänstförordningen finnasVid 12 hemmen skall det enligt §§ 11-
ochspecialistkompetens inom barn-tillgång till läkare bör hasom

tillgång tillbör också haungdomspsykiatri eller allmän psykiatri. Hemmen
psykologerexpertis. flesta institutionerna harpsykologisk De menegna

anlitavanligenpsykiaterstöd tillgodoserbehovet attgenommanav
skallungdomspsykiatriskakonsulter. Landstingens bam- och resurser

diagnostisering,utredning ochframför allt vidkunna användas vid behov,
flesta § 12ungdomspsykiatrin desamarbetet med bam- och anses avmen -

harungdomarsynnerhet denbristfälligt. Ihemmen somgruppvara
behandling.vård ochadekvatpsykiska störningar blir ofta utan

undervisningeleversinahar skyldighetSamtliga § 12 hem att ge-
Även denskallskolpliktigainte längregrundskolenivå. intagna ärsom

grundskoleut-kompletterandei formundervisning de kan behöva av
motsvarandeutbildningelleryrkesutbildningförberedandebildning,

pånödvändigtvisinte ägaUndervisningen behövergyrrmasieskolan. rum
enligtför 12 hemmet§det huvudmannensjälva institutionen är sommen -

institutionernaflestaDeför undervisningen.har helaskollagen ansvaret
trädgård.ellersnickeriexempelvisarbetsträning iochsysselsättningger

verkstads-utbildning i bl.a.systematiskhem erbjuderNågra § 12 en-
träteknik.mekanik och

genomsnittiharhem:samtliga § 12hög vidPersonaltätheten är man-
kompetens,oftast högPersonalen harelevplats.två anställdadrygt per

harflesta § 12 -hemmenoch deerfarenhetsmässigt,både utbildnings- och
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krav högskoleutbildning för flertalet tjänsterna i det direktaav
behandlingsarbetet. Utbildningen varierar dock starkt, eftersom det inte
finns någon grundutbildning speciellt vänder sig till personal vidsom
behandlingshem.

Vi besökte Harnmargårdens ungdomshem i maj 1992. Hammargården,
1991 hade 23 platser, vänder sig till ungdomar i åldern 16-23 årsom som

har problem med alkohol- och narkotikamissbruk. Målgruppen innefattar
såväl våldsamma jag-svaga ungdomar. Hammargården har avdel-tresom
ningar, nämligen akutavdelning och krisavdelning, behandlingsav-öppen
delning låsbar behandlingsavdelning. Ungdomarna vistassamt
akutavdelningen mellan 4 och 8 veckor och behandlingsavdelningen upp
till 1,5 år. En behandlingsplan skall, i samarbete med socialförvaltningen,

förutarbetas varje elev. Man arbetar efter miljöterapeutiska principer, med
kontaktmarmaskap och familjesamtal. Eleverna har möjligheter till studier
och arbetsträning. Personalen består 70 Man harav ca personer. en
särskild personalgrupp för de belastade ungdomarna. Vid vårt besöktyngst
upplystes vi f.n. akutplatserhar 18 det finns planeratt attom man men

fördubbla detta Vidantal. vår rundvandring Hammargården besökteatt
vi bl.a. den låsbara behandlingsavdelningen. Slutenheten avdelningen

Exempelvis finns det inte möjlighet till rastningär elevernastor. utan
under den tid de på avdelningen, förhindradeär, vistas utomhusär att om

inte personal kan avdelas för övervakning. För sådana elever som
grund särskilt våldsamt uppträdande måste hållas avskilda från övrigaav
elever under viss tid jfr 27 § socialtjänstförordningen finns särskiltett

saknar fönster och inredning består madrass golvet.rum som vars av en
Inne avdelningen erbjuds eleverna inga särskilda möjligheter till
sysselsättning, förutom biljardspel, andra spel och syverksarnhet skersom
under överinseende personal. Eleverna bor i låses på natten.av rum som
Avdelningen försedd med pansarglasfönster inte gårär öppna.attsom

Vârdtid

Vârdtidens längd flera faktorer. Den i princip tidsobestämd.avgörs ärav
föreskriverLVU vård, beslutad grund den beteende,att egetav unges

skall upphöra vård med stöd lagen intenär längre behövs. Var sjätteav
månad skall socialnämnden formell prövning behovet fortsattgöra en av av
vård. Vården skall dock under alla omständigheter upphöra dennärsenast

fyller 21 år.unge
Sexmånaderstiden skall inte förnormaltid tvångsomhän-ses som

dertagande uppmaning till följasocialnämnden utveck-utan attsom en
lingen vården och behandlingsresultatet. skall,Det teoretiskt, interentav
finnas någon möjlighet straffa sig; socialnämnden har skyldig-att ut en
het bereda ungdomar vård så länge de behöver det, 12och § hemmetatt -
har ingen rättighet skriva den förrän socialnämnden har begärtatt ut unge
det lämnateller sitt medgivande. förespråkarHemmen regel relativtsom
långa behandlingstider den bristande differentieringen och demen
heterogena elevgruppema innebär inte fullföljasällan har svårtatt attman

uppgjord behandlingsplan.en
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Under institutionstiden har den vistas utanför § 12rätt attunge -
hemmet under högst fyra veckor. En sådan permission skall ledettvara
i behandlingen och kan användas för successivt den införtränaatt unge en
övergång till andra várdformer eller till boende.öppnare ett eget

Eftervård

Socialtjänstreformen innebar institutionemas roll i vården och behand-att
delingen Omhändertagna västentligen förändrades. Tidigare hadeav

ungdomsvårdsskoloma inte för behandlingen vidbara institutionenansvar
också för vården utanför skolan, VUSK. Skolan hade skyldighetutan att

till eleven vid vård utanför skolan fick tillfredsställande bostadsför-attse
hållanden och arbete eller utbildning. Vård utanför skolan anpassades efter
varje elevs speciella behov. Familjehemsplacering förberedelsesom en
inför återgång till föräldrahemmet eller inför boendeett egeten var en
vanlig form VUSK. Skolorna hade särskilda eftervårdskonsulenterav som
skötte kontakterna med elever, familjehem och andra involverade i
eftervården. Om eftervården inte fungerade kunde eleven tillbaka tilltas
skolan.

del i behandlingsarbetet ändradesSynen § 12 hemmens genom-
Vård vid institution skall endast de instrumentSoL. ett aven vara

socialnämnden kan använda i behandling och nämnden har därför kvaren
vårdansvar också under institutionsvistelse. för självasitt Ansvareten

socialnämn-behandlingen vid hemmet ligger visserligen hos hemmet men
behandlingsarbetet och förbereda den införden skall hela tiden delta i unge

Efter utskrivningen socialnämnden har helautskrivningen. detär som
för den fortsatta vård kan behövas.ansvaret som

fördelning behandlingsansvaret har alltmera kommitDenna attav
ifrågasättas. förutsättning för socialnämnden skall kunna aktivEn att ta en

idel i behandlingsplaneringen § 12 -hemmet ligger detär att egna upp-
tagningsornrådet. otillräckliga differentieringen och svårigheternaDen att

ungdomarna inneburithuvud placera de vårdkrävande haröver taget mest
närhetsprincipen i många fall har måst överges.att

Ändrat huvudmannaskap

följd vården varit föremål förUnder år har vid § 12 -hemmenen av
allvarlig kritik. kompetens det gäller vårdaHemmens och när attresurser

från skilda håll.framför allt de allra har ifrågasättsmest utsatta grupperna
två tillfällen, 1987 ochJO har granskat vården vid § 12 hemmen vid-
överförandet1991. beslut den 31 1987 konstaterar JO huvud-I att avmars

alltförtill landsting och inneburit indelning imarmaskapet kommuner en
råd institutionersmå upptagningsområden. Regionema har inte drivaatt

för behöver särskiltenbart avsedda liten ungdomar,en grupp som en
så andrakvalificerad vård, hemmens verksamhet breddas även änutan att

upptagningsom-de svårt störda kan JO drar bl.a. slutsatsernatas emot. att
utformasrådena vidgas, Socialstyrelsen bör till det enhetligabör attatt se

omhändertageninskrivningsrutiner och för eftervårdenatt ansvaret av en
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under år efter utskrivning bör delas mellan socialtjänstenett och § 12 -
hemmet med möjlighet för hemmet vid behov in den igen.att ta unge

JO skriver i beslut den 15 april 1991 endast återgång till statligtatt en
huvudmarmaskap kan säkerställa de vårdbehövandes fårättmest att en
kvalificerad vård. JO förespråkar också centraliserad intagning, ökaden en
satsning på differentierade vårdaltemativ lagändringsamt en som ger
föreståndaren för § 12 hem möjlighet besluta försöksutskriv-ett att om-
ning från institutionen.

Socialstyrelsen har i till regeringen 1990 påpekat detrapport atten
förutom klar platsbrist också föreligger bristfällig differentiering. Deen en
slutna förplatserna få och akutresursemaär otillräckliga. De befintligaär
upptagningsområdena för små och regionalär samverkan med enhetligten
huvudmarinaskap måste bli regel.

Socialutskottet ställde sig i samband behandlingenmed regeringensav
proposition 199091 :96 statsbidrag till missbrukarvård och ungdoms-om
vård bakom kritiken vården vid de särskilda ungdomshemmen. Ut-mot
skottet konstaterade i sitt betänkande SoU14, rskr. 267 den nöd-att
vändiga utbyggnaden differentieringenoch inte Staten bordeägt rum.
därför återfå huvudmarmaskapet för § hemmen12 och därmed garantera-

alla ungdomar behöver tvångsvård skall beredas plats och detatt attsom
skall finnas väl differentierat utbud olika vårdmöjligheter. Riksdagenett av
beslöt också huvudmarmaskapet för § hemmen12 skulle återföras tillatt -

leddeDetta till regeringen våren 1991 tillkallade särskildstaten. att en
utredare med uppdrag utreda alternativa lösningar för huvudmarma-att
skapsförändringen och konsekvenserna dess genomförande. Utredningenav
avlåmnade i februari 1992 sitt betänkande SOU 1992:18 Tvångsvård i
socialtjänsten och innehåll. Efter remissbehandling har be-ansvar-

lagtstänkandet till grund för 199293:61. I propositionen föreslås attprop.
får samlat huvudmannaskap för de särskilda ungdomshemmenstaten ett

och LVM-hemmen. En statlig myndighet, Statens institutionsstyrelse,ny
skall få för planering och drift de aktuella hemmen. Myndig-ansvaret av
heten bör enligt propositionen inrättas den juli 1993 och bl.a. fål till
uppgift träffa avtal med de nuvarande huvudmännen Övertagandeatt om

Övertagandetde särskilda ungdomshemmen och LVM- hemmen. börav
huvudsakligen kunna genomföras under 1993 dock före den julilsenast
1994.

institutionsstyrelseStatens föreslås för anvisa plats vidansvaret att
den institution i varje enskilt fall bedöms lämpligast. Härigenomsom
beräknas behövlig differentiering vården kunna ske, bl.a. i avsikt atten av
tillgodose behovet enheter med särskilt hög bevakningsgrad. Iav
propositionen uttalas verksamheten vid institutionerna böräven att
organiseras så behövlig vård huvudsakligen skall kunna ske regionvis.att
Propositionen innehåller inte lagförslag i samtliga de frågor behandlassom
i betänkandet. Lagförslagen inskränker sig till sådana ändringar som
bedöms nödvändiga för själva huvudmarmaskapsföråndringen. Pro-
positionen har antagits riksdagen och ändringarna träder i kraft den lav
juli 1993 prop.199293:61, bet.l99293:S0U10, rskr.l99293:l06, SFS
1993:1 och 2.
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Regeringen har tillkallat organisationskommitté för utföra detatten
förberedelsearbete krävs för inrättandet Statens institutionsstyrelsesom av
och för Övertagande huvudmarmaskapet för särskildadestatens av

ochungdomshemmen LVM hemmen. Kommitténs arbete skall vara-
vid utgången juniavslutat månad 1993.senast av

särskilde förslagDen utredaren lämnade beträffande frågornaäven om
differentiering vården, inrättande enheter med särskilt hög be-av av
vakningsgrad och behovet utökade tvångsbefogenheter eftervården.samtav
Även frågordessa behandlas i den nämnda propositionen.

Diflerentiering

väsentlig del den kritik riktats de särskilda ungdomshem-En motav som
gått de inte har kunnat bereda adekvat vård allahar attutmen

ungdomar behövt vård i denna form. Kritiken har såväl bristenavsettsom
platser brister i vårdens innehåll och utformning.som

uppfattningDepartementschefen anslöt sig till den särskilde utredarens
för differentieringen. skall ske med utgångspunkt igrunderna Dennaom

särskilda hänsynklienternas personlighetsutveckling. Härtill kommer de
klientgruppermåste till de särskilda problem vissa har, t.ex.tassom

flickorna inom § 12 vården. I propositionen betonas dock ävenatt om-
omfatta alla klienterdifferentierade institutionsstrukturen måsteden som

de olikaaktuella i § 12 vården, får avgränsningen mellankan bli -
alltför skarp. framhålls angelägetkategorierna inte bli Det mest attsom

ochkategorier klienter har så skilda tillsyns-särskilja sådana somav
inte kan vårdas tillsammans.behandlingsbehov deatt

institutionerna bör enligt departe-nödvändiga differentieringenDen av
möjligt. förutsättning förmentschefen ske så det Enär attsnart en

klientunderlagetändamålsenligt differentiering skall kunna ske är äratt
därför särskildeDepartementschefen ställer sig bakom dentillräckligt stort.

regioner. Statensförslag dela in landet i antalutredarens störreatt ett
regionindelning och differentiering.institutionsstyrelse skall besluta om

utagerande och brottsbenägnaSocialutskottet uttalade det för deatt mest
till följd kräver särskilt intensivaungdomarna, vilka sitt beteendeav

och andrabevakningsinsatser, för psykiskt störda ungdomarsamt
finnassvåra bör kunna hemminoritetsgrupper med särskilt problem som

upptagningsområde l99293:SoU10.har hela landet bet.som
fattasi särskilda ungdomshemmen skallBeslut anvisning plats deom av

de akuta situationer kaninstitutionsstyrelse SFS 1993:2. IStatens somav
enligt kan det finnasuppstå vid omedelbara omhändertaganden 6 § LVU

frånvarsel beslutbehov placeringar med så kortgöra att ettattav
organisationskommitténstyrelsen inte kan avvaktas. tidigare nämndaDen

institutionsstyrelse skall kunna delegeraskall bl.a. Statensöverväga om
föreståndare för hem meduppgiften fatta beslut i sådana situationer tillatt

utredningsenheter.akut- och
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Enheter med särskilt hög bevakningsgrad, möjligheter till förlängning av
den slutna vården, m.m.

Den särskilde utredaren ägnade särskild uppmärksamhet frågan hur de
utagerande och brottsbenägna ungdomarna, i hög utsträckningmest som nu

befinner sig utanför § 12 vården, skulle kunna beredas vård inom-
socialtjänsten. Enligt utredningen krävde lösningen problemet attav
säkerhet och tillsyn hög prioritet och höga krav ställdes påattgavs
behandlingsinnehållet.

Utredningen föreslog enheter med särskilt hög bevakningsgrad skulleatt
inrättas inom § 12 hemmen. I första skede borde fem avdelningarett-
med sammanlagt 40 platser inrättas på med hänsyn till behovet lämpligt
belägna § 12 hem hem iett varje region. Utredaren anförde deatt-
enheter, således måste inrättas för medge särskilt hög bevaknings-attsom

fårgrad, särställning inom § 12 vården. viktigEn uppgift för dessaen -
enheter blir förhindra fortsatt kriminalitet hos ungdomarna, på kort siktatt

hindra dem från avvika och lång sikt vård- ochatt attgenom genom
behandlingsprogram befrämjar anpassning till samhället. Enheternasom en
måste, enligt utredningen, arbeta med betydligt högre grad slutenheten av

den traditionellaän § 12 vården. betonades dock vårdenDet skallatt-
övergå till former så detta möjligt.öppnare ärsnart

Utredningen föreslog tiden för sluten vård bordeäven kunnaatt
förlängas tvåde månader gäller idag. förlängningutöver Beslutsom om
skulle fattas Statens institutionsstyrelse efter begäran hemmetsav av
föreståndare. Styrelsen skulle sitt beslut förlängningompröva om varannan
månad. Den föreslagna rörelsebegränsningen skulle knytas enbart till den
enskilde klienten och inte till speciell enhet. Sluten vård fick inte pågåen
längre nödvändigt.än

Departementschefen anförde våra förslag borde avvaktas innanatt
eventuella förändringar i de här berörda avseendena införs i lagstiftningen.

Eftervård

Den särskilde utredaren föreslog tilläggdet till socialtjänst-att ettgenom
förordningen skulle bli möjligt förlänga tillfällig vistelse utanför detatt en
särskilda ungdomshemmet detta skulle föranleda utskrivning. Enutan att
sådan vistelse skulle kunna pågå till år, det nödvändigt förettupp om var

underlätta den anassning till samhället. Om socialnämnden såatt unges
önskade skulle den avtala med det särskilda ungdomshemmet om
förlängd vistelse utanför hemmet i samband med utslussning. Under denna
tid skulle det särskilda behandlingsansvaret stå kvar hos hemmet. Förestån-

för hemmet skulledaren kunna tillbaka den till hemmet, detta unge om
denne intevisade sig klarade de krav ställdes.att av som

Departementschefen instämde i arbetet med hitta former föratt att nya
intensiñeras.utslussning borde bordeDetta dock ske inom förramen. lagstiftning. Den lagändring förslag förutsattegällande utredarenssom

borde anstå till dess huvudman fått erfarenhet avtalhuratt staten som av
utslussning kan utformas mellan kommunerna särskildaoch deom ung-
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domshemmen. Departementschefen anförde det fanns anledningäven att
avvakta våra förslag i dessa frågor.att

5.2.4 Hem för vård eller boende HVB-hem

Nuvarande resurser

hela 1970-taletUnder och början 1980-talet skedde det kraftig ochav en
medveten minskning institutionsvården till förmån för insatser inomav

vård och familjehemsvård.öppen Mer hälften platserna vid deän av
offentliga barn- och ungdomshemmen försvann. benägenhetenNär att
placera barn och ungdomar vid institution åter började öka vid mitten av
1980-talet, uppstod brist pá platser offentligtvid drivna hem, bristen en

bestående och i hög utsträckning kommitännu är avhjälpasattsom som
vård vid enskilda institutioner. Också den ungdomargenom grupp av som

i behov de särskilda insatserär § 12 hemmen skall tillhandahållaav som -
måste inte sällan på grund platsbristen vårdplaceras i hem för ellerav
boende särskilda tillsynsmöjligheter.utan

Ett hem för vård eller boende kan drivas kommuner eller lands-av
tingskommuner och enskilda eller sammanslutningar. Ettav personer
HVB-hem med kommunal eller landstingskommunal huvudman skall ge
vård, behandling och omvårdnad eller tillsyn i förening med boende. Ett
HVB-hem drivs enskilda eller sammanslutningar ochsom av av som ger
vård dygnet måste minst femha platser; verksamheten bedrivsrunt om
yrkesmässigt kan hemmet fyradock ha platser eller färre. Med yrkes-

förståsmässighet skall huvudmannen får försörjningsin huvudsakligaatt
verksamheten eller verksamheten bedrivs med anställd personal.attav

finns förDet närvarande omkring 160 hem för vård eller boende där
socialnänmden kan placera ungdomar år behöver vårdas15över som
utanför sina hem. dessa detAv drygt 50 drivs offentligäregna som av
huvudman. Sammanlagt finns det för denna åldersgrupp knappt 500 platser

offentligtvid de drivna hemmen och cirka 550 vid de enskilda. De flesta
både dehemmen, drivs med offentlig huvudman och drivs idesom som

enskild förstaregi, i hand för frivilliga placeringarungdomartar emot
vård enligt LVU kan vid 60-tal hem. sig dåSom regel detrörettmen ges

ungdomar inte har alltför problem därför intesvåra ochom som som
behöver den särskilda tillsyn 12 hemmen sina bevaknings-§ medsom -
och inlásningsmöjligheter kan ge.

med oflentlig huvudmanHem

Omkring offentligt50 drivna HVB-hem 15 årkan ungdomar överta emot
för vård behandlingoch och uppvisar psykosociala och kriminellasom
beteendestömingar. De liksom fördelade§ 12 hemmen relativt ojämntär -

landet. Det utbudet hem har storstadsregionema. Några länöver största av
står helt platser för denna kategori ungdomar.utan egna av

HVB hemmen med offentlig huvudman har många drag gemensamma-
med § 12 hemmen. drivsDe kommuner eller landsting. De har enav-
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personaltäthet oftasthög och personal med hög kompetens. De taren
många gånger ungdomar med svåra och omfattande problem. Enemot
övervikt de ungdomar placeras vid hemmen frivilligtdockärav som
Omhändertagna med stöd SoL. De allra vârdkrävande ungdomarnamestav
kan inte vid HVB hemmen, eftersom där saknarta emotman man-
särskilda tillsyns- och bevakningsbefogenheter.

offentligVárdansvaret vid HVB-hem med huvudman ligger hosett
socialtjänsten och liksom det gäller de särskilda ungdomshemmennär är

landsting kommuner har ochdet och ett gemensamtsom resursansvar som
för behovet vårdplatser i upptagningsområdet blirskall sörja att av

har för behandlingsinsatsema undertillgodosett. Hemmet ansvaret
förestån-institutionstiden. Beslut inskrivning och utskrivning fattas avom

däri de fall där den omhändertagen enligt LVU ochdaren, ärutom unge
sitt med-sålunda socialnämnden initiativet eller lämnardet är tarsom

socialnämnden har kostnadsansva-givande till utskrivning. Den placerande
för eftervård. HVB-hem med kommunal ellerliksom behövligansvaretret

står under tillsyn länsstyrelsen. Be-landstingskommunal huvudman av
institutionerna varierande. Liksom vid § 12handlingsinnehâllet vid är -

psykodynamiskaofta efter miljöterapeutiska ochhemmen arbetar man
utveckling.förhindra eller bryta negativ Imodeller och med målet att en

ocksåungdomshemmen arbetargrad vid de särskildanågot högre än man
inskrivnas familjer.med de

för vård eller boendeEnskilda hem

huvudmannskap skalllagstiftningen offentligtklart uttalat iDet är att vara
och landstingsocialtjänstens institutionsverksamhet. Kommunerförbasen

del de HVB-hemhuvudmarmaskapet vid mindredock för somavensvarar
enskildaVård och behandling vidtill ungdomar 15 år.vänder sig över

offentligt bedrivenalternativ tillhar blivit allt vanligareinstitutioner ett
under deninstitutionsplatser tillkommitdevård och merparten somav

betydelseprivata hemmensfinns vid de privata hemmen. Detidensenaste
eftersomoftast marginell,vårdresursplaneringenlänsövergripandei den är

upptagningsområde. Antalet enskildahelaflesta dem har landetde somav
till drygt lOO,år kan f.n. uppskattasungdomar l5hem övertar emotsom

omkring 550 platser.med
inteoffentlig kontroll. fårunderkastade Deprivata institutionernaDe är

kommunal tillsyn. Ettstår under statlig ochtillstånd och deinrättas utan
vårdplatsermåste ha minst femför vård eller boendeenskilt hem ommen

färre. Medfyra elleryrkesmässigt räcker det medverksamheten bedrivs
sinhuvudmarmen fårverksamhet dåbedrivenyrkesmässigt attmanmenar

drivs medhemmetverksamheten ellerhuvudsakliga försörjning attav
egentliga kvali-Någrasärskilt förhyrda lokaler.anställd personal eller i

försärskilda kompetenskravfinns heller ingainte, och dettetskrav ställs
förestårpersonaluppsättningen. Denförpersonalen eller några somnormer

flerårig erfarenhetutbildning ochellerverksamheten skall ha lämplig av
underåriga.arbete med
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Inskrivning vid privat hem sker efter ansökan till hemmet och det ärett
regel föreståndareni beslutar både inskrivning och utskrivning.som om

Även för privata hem gäller regeln barn vårdas med stödatt ett som av
fårLVU skrivas först socialnämnden begärt eller lämnat sittut om

medgivande till utskrivning.
enskilda hemmen för vårdDe eller boende har drag ärsom gemensam-

både familjehemmed och mindre institutioner och många de privatama av
harhemmen också utvecklats traditionella familjehem. Gemensamt medur

familjehemmen och i fall de mindre privata hemmen deärvart att
placerade ungdomarna skall ingå i familjen dess medlemmar.som egna

vårdDen och den behandling de enskilda hemmenHVB är ytterstger-
varierande. Det finns hem med tydligt definieratarbetar pedago-ettsom
giskt och socialpsykologiskt behandlingsinnehåll flestade erbjudermen en
vård snarlik den i familjehem. Den skallär ettsom som ges unge genom
medlemskap i familjen stöd och hjälp bryta negativ utveckling ochatt en

i arbete och ansvarstagande. i behandlingenInsynentränas ärgemensamt
dock ofta bristfällig. orsak till detta bristen platser iEn närmiljön.är
Platsbristen leder till ungdomar ibland kan placeras så långt hemifrånatt

placerande socialnämnd har svårt delta i och följa behandlingen.att att upp

5.2.5 Vård i familjehem

Familjehemsvården har länge varit den dominerande vårdformen för de
och ungdomar behöver bli föremål för omhändertagande.barn som

Särskilt för de barnen har vården i familjehem framstått denyngre som
överlägset bästa. har familjehemmen bättre institutioner-Man änansett att

personlig omvårdnad och kontinuitet vården.kan i Ungdomar överna ge
år omhändertas med stöd placeras också mestadels15 SoL iavsom

Ärfamiljehem. 1990 det 466 ungdomar i åldern år hade15 17var som-
förstaSoL placering i familjehem placeringsform, medan det isom-

åldersgrupp 164 placerades vid offentliga HVB hem, 19somsamma var -
enskildavid § 12 hem och 53 vid HVB hem.- -

LVU-omhändertagna årDe ungdomarna 15 placeras sällanöver mera
i familjehem; vård familjehem 1990 första placeringsform för 33,i var
medan 45 placerades i offentliga hem, 38 i hem för särskild tillsynHVB -
och i enskilda HVB-hem. ungdomarna i denna13 Att merparten av
kategori placeras vid institution dels det svårt rekryteraberor är attatt

familjehem till äldre ungdomar,kvalificerade och belastade dels attmer
de oftast har problem den omfattningen de under alla omständigheterattav

fåmåste behandling vid institution.
Familjehemsvården för den kommunala socialtjän-angelägenhetär en

ochför rekrytering, godkännande utbildningsten, avsom ansvarar
hålla fortlöpandefamiljehemsföräldrarna och har skyldighet attsom

behandlingskontakt nödvändig handledning tillmed hemmen och ge
familj ehemsföräldrarna. kostnadsansvaretDet också kommunen harär som
för familjehemsvården.

Familjehemmens uppgifter inte enbart daglig omvårdnad ochär att ge
fostran. skall medverka i behandlingen barnet, antingenDe attav genom
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regelbundet samarbeta med exempelvis barn- och ungdomspsykiatrisk
expertis eller behandlingsarbete. De har i vissa fall fåttegetgenom ett
behandlingsinnehåll snarlikt det erbjudsär vid hem för vårdsom ettsom
eller boende och flera dagens små privata hem för vård eller boendeav
har utvecklats tradionella familjehem.ur

5.2.6 iInsatser formeröppna

Kontaktperson enligt SoL

En sociallagstiftningens huvudtankar socialtjänstens insatserär skallattav
inriktas på möjliggöra för den enskilde bo kvar i sin normala miljö.att att
Stöd, hjälp och service frivilligai former skall i första hand. Enprövas

människa behöver hjälp bryta destruktivt beteende kan fåatt ettung som
stöd kontaktperson. Kontaktpersonen socialnämnden ochutsesav en av
skall kunna bistå den med söka arbete, ordna utbildning ochatt attunge
skaffa bostad, hjälpa honom till meningfulla fritidsaktiviteter och över
huvud beredd ställa personligt stöd. För-taget att ettvara upp som
ordnanden kontaktpersoner relativt vanliga ökningär och har skettav en
under de åren. Den 31 december 1990 det 1 715 ungdomar isenaste var
åldern år15 17 hade kontaktperson.som-

Kontaktperson enligt LVU

Ganska kort tid efter socialtjänstlagens ikraftträdande gjordes det i den
allmänna debatten gällande socialtjänstreformen medfört allt fleraatt att

lagöverträdare blev dömda till påföljder inom kriminalvården. Manunga
efterlyste behandlingsinstrument låg mellan socialtjänstlagensett som
frivilliga insatser tvångsátgärdemaoch enligt LVU. Detta skälet till attvar

lagändring den juli 1985 infördel det s.k. öppenvårds-man genom en
tvånget. Detta regleras i 22 § LVU.nu

Socialnämnden härigenom möjlighet den vilja beslutaatt motges unges
den skall hålla regelbunden kontakt med särskilt utseddatt unge en

kontaktperson eller han skall delta i behandling i former inomöppnaatt
socialtjänsten. förutsättningEn för åtgärden den uppvisarär att ettunge
beteeende fortsätter,det kan leda till omhändertagande enligtsom, om
LVU.

Öppenvårdstvånget används aldrig. Den 31 decembergottsom som
1990 det 18 ungdomar föremål för denna åtgärd.var som var

Kommitténs5.2.7 enkätundersökning

fåFör uppfattning hur socialtjänsten dels på den ansvarsför-att en om ser
delning för närvarande råder mellan rättsväsende och socialtjänst, delssom
pâ antal de reaktionsformer föreslagits under den tiden,ett senasteav som

vi låtithar utföra mindre enkätundersökning bland handläggareen av
ungdomsärenden. Enkäten skickades till socialförvaltningarstadsdels-tio
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förvaltningar valdes några anspråk på statistisk representativi-utanutsom
Urvalet gjordes dock så det skulle omfattatet. medelstora ochatt stora,

mindre kommuner. Följande kommuner ingick i undersökningen:
Stockholm socialdistrikt 9 och 15, Göteborg stadsdelsnämnderna
Biskopsgården och Gunnared, Sundsvall, Eskilstuna, Motala, Trollhättan,

ÖstraYstad och Malmö socialförvaltningen.
Sammanlagt kom det 59 enkätsvar. Merparten enkätema harav

besvarats individuellt handläggarna vid förvaltning;respektiveav tre
förvaltningar har dock avgivit kollektiva nämligen Ystad, Gunnaredsvar,
och socialdistrikt 15 i Stockholm. följandeI den redovisningen betraktas
vartdera dessa ha handläggare. De lämnatsavgettsav svar av en svar som

de enskilda handläggarna naturligtvis inteär representativa för allaav som
arbetar vid förvaltning, likväl visssamma sammantagetmen ger svaren en
uppfattning hur inom socialtjänsten möjligheter och hinderom man ser
i arbetet med lagöverträdare, ansvarsfördelningen rättsväsendeunga -
socialtjänst på behovet och önskvârdheten ytterligare reaktions-samt av
former brott Här redovisar vi de socialtjän-mot av unga. svar som avser

inställning till arbeta med tvångsâtgärder och önskvärdhetenstens att av
reaktionsformer införs. Redovisningen socialtjänstens inställningatt nya av

till samarbetet mellan polis och socialtjänst redovisas i avsnitt 7.8.

Inställningen till tvångsåtgärder

Skyldigheten i vissa situationer initiera tvångsåtgärder endast 8att anser
de 59 handläggarna hinder i arbetet med lagöverträdare.ettav vara unga

finnsDet inte heller någon övervikt bland handläggarna för tanken att
allmän domstol, i samband med den bestämmer påföljden för brottet tillatt
vård inom socialtjänsten, också föreskriva vilka åtgärderrätt attges som
skall vidtagas: i 42 avvisas denna tanke.svar

De allra flesta nöjda med de befogenheterär socialtjänsten i dagsom
har fatta beslut tvångsâtgärder: endast 12 vill befogen-utökaatt egna om
hetema. S0L:s och LVU:s instrument för arbetet med lagöverträdareunga

tillräckliga 32 handläggare.anses vara av
Trots alltså så många 27 handläggare redovisar behovatt ettpass som

flera instrument, det baraär 3 handläggare de 24av senastesom
månaderna har siganvänt öppenvårdstvånget enligt 22 § OmLVU.av
denna regel för ytterligare tvångsåtgärder skulleöppna 18utrymmegav
handläggare använda den, medan 26 nej. 9 inte hur de skullevetsvarar
förhålla sig, och 6 har helt avstått från att svara.

De 56 handläggare inte öppenvårdstvångsåtgärder deanvänt senastesom
24 månaderna har ombetts tala varför. ll besvarar inte frågan. Av deom
övriga har först helt nyligen börjat arbeta med ungdomar. 25en person
handläggare de vanligtvis uppnår önskat resultat med frivilligaattuppger
insatser och det därför inte funnits anledning användaatt öppen-att
vårdstvång. I arbetar i kommun, finnsdär detett attsvar uppges man en

klienter i den aktuella målgruppen. 4 handläggare det ärattsvarar en
allmän politisk policy i deras förvaltning inte tillämpa öppenvårdstvång.att
Resterande handläggare, 14 stycken, skäl finnerde 22 §attanger som
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LVU otydlig, uddlös, konsekvenslös och gagnlös i förändringsarbete.ett
De 3 har tillämpat paragrafen har gjort det endast vidpersoner som
enstaka tillfällen. I samtliga ärenden har de beslutade insatserna fullföljts.

skulle 22§ det fannsDe l8 de tillämpa LVUsvarat attsom om
tvângsinsatser har ombetts lämna förslag till sådanaytterligare öppnanya

tvångsâtgärder. frågan besvarat frågan8 har lämnat obesvarad. De som
föreslår följande åtgärder några handläggare lämnar flera olika förslag:
föreskrift lämna regelbundna urinprov, föreskrift delta i drogkurs;attatt

medlingkonfliktlösning; sociala kontrakt; in-samhällstjänst; kortare
stitutionsplacering; familjepedagogiska insatser.

den inte fullföljerPå frågan vad tycker bör hända,man om unge
ansökanbeslutade öppenvårdstvångsinsatser 13 handläggare attsvarar om

åklagaren i sådan fall skallvård enligt LVU skall 4göras. attanser
åtalsunderlåtelse eller såunderrättas, så beslut kan omprövas attatt om

icke-undanröjande dom kan Enbegäran göras. ettattanserom av
fullföljande bör leda till omprövning beslutet och avtal tätareomav

kontaktpersonsocialsekreterare.kontakt mellan klient och
beslutaom tvångsinsatserfrågan vilken myndighet skallPâ om som
förvaltningsdomstol och 6enligt 30 socialtjänsten, 1022 § LVU svarar

inte och detdomstol. 9 har inte besvarat frågan. 3 lallmän attvet anser
egalt besluten ligger.är var

förslag till reaktionsformerEnkäten några de olikatar somnyaupp av
också ställts rörandetiden. Frågor haraktualiserats under den senaste

reaktionerna. detmyndighet skall besluta och verkställa Ivilken som om
reaktion för sig. Avslutnings-följande redovisas såvitt gäller varjesvaren

vis lämnar vi sammanställningen av svaren.

Varning

frågan institutet varningendast 6 handläggareDet är omsom svarar
denej och 9 ej. Avskall återinföras i sociallagstiftningen. 44 vetsvarar

skall fattasuppfattningen beslut varning6 har 4 den attsvarar omsom
ochvill beslutet hos allmän domstol l hossocialtjänsten, läggalav

förvaltningsdomstol.
handläggarevarningen inte har avsedd effekt 2Om att annananser

från fall till fall fåråtgärd med stöd LVU skall vidtas, 2 att manav svarar
föreskrift meddelas ochföljden, skall 1vad skall bli lavgöra attsom

besvarar inte frågan.

öreskriftF

ochåterinföras 13 ja, 38 nejföreskrift skallPå frågan institutet svararom
föreskrift skall fattasbeslut10 dem8 ej. svarat attvet anser omav som

för allmän domstol och 1uppgiftsocialtjänsten, 2 det skallatt vara enav
socialtjänsten skallbesluta.förvaltningsdomstol skall ll attatt svarar

kriminalvården. Omden skall åliggaför verkställigheten, 2 attansvara
skall ställas underdenföreskriften följs handläggareinte l att ungeanser

ytterligarebedömning behovetövervakning, 8 att avavsvarar ny
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socialtjänstinsatser skall 2göras, skall ske till domstolen,att rapportsvarar
1 insatser med stöd LVU skall beslutas och fåratt l vadavgöraattav man

skall följdenbli i varje enskilt fall.som

Övervakning

Det 9 handläggareär frågan institutet övervakningsom svarar om
skall återinföras, 44 nej, 5säger och lämnar frågan1 Devet utan svar.

i fall7 socialtjänsten skall besluta övervakning,svarat attsom anser om
medan de övriga 2 allmän domstol respektive förvaltningsdomstol.svarar
7 socialtjänsten skall för verkställigheten, 2 den skallattmenar ansvara att
åligga kriminalvården. Om den missköter sig under övervakningenunge
skall enligt 6 handläggare utredning vidtas där behovet vård enligtny av
LVU 2 omhändertagandeprövas, med stöd LVU skallatt görassvarar av
och samrådl skall ske med domstol.att

Omedelbart omhändertagande

På frågan det skall möjligt akut omhändertagandegöra föratt ettom vara
avbryta pågående brottslig verksamhet 39 handläggare ja, 19att en svarar

nej och 1 ej.vet
Beslut omedelbart omhändertagande skall enligt 22 handläggareom

fattas socialtjänsten, medan förvaltningsdomstolll och 6 allmänav svarar
domstol. Ansvaret för verkställigheten skall enligt 32 åvila socialtjän-svar

medan 6 skall kriminalvårdens och 2 tyckersten, att ansvaretanser vara
socialtjänst och kriminalvård skall för verkställig-att gemensamt svara

heten.
På frågan hur länge omedelbart omhändertagande detta slag skallett av
bestå 13 handläggare fyra veckor, 7 fyra till sju dygn, 1svarar svarar

det skall få bestå högst dygn, åtta veckor, 3att ettanser en annan anger
till månader och vill2 det skall bestå månader. 4tre attsvarar en sex

vill inte någon bestämdgöra tidsangivelse; mycket kort tid så längemen
det behövs. inte7 alls frågan och 1 ej.svarar vet

Samhällstjänst

54 handläggare samhällstjänst lämplig påföljd förärattanser en unga
lagöverträdare. Endast 3 nej. 2 ej.vetsvarar

Beträffande verkställigheten 26 kriminalvården skall haattsvarar
18 socialtjänsten och 9 kriminalvården ochansvaret, attsvarar anser

socialtjänsten tillsammans skall för verkställigheten. l ej.vetansvara
På frågan vad skall ske samhällstjänsten inte fullgörs 12som om svarar
ärendet skall i domstol, 3 åklagaren skall under-att tas nytt attupp

7 fängelse skall utdömas,rättas, böter1 skall utdömas, 10att att att annan
påföljd skall utdömas 3 vård med stöd LVU skall ske. 12samt att av

inte på frågan och 6 ej.vetsvarar
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Medlingkonfliktlösning

frågan medlingkonfliktlösning skall46 handläggare svarar om
införas, nej ej. 24 beslut medlingkon-9 och 4 attvet omsvarar svarar

socialtjänsten och 3fliktlösning skall fattas allmän domstol, 18 svararav
förvaltningsdomstol. ej.l vet

för-verkställigheten, 13socialtjänsten skall24 att svararansvarasvarar
socialtjänsten och kriminalvården skall hakriminalvården och 8 ettatt

ej.lgemensamt vetansvar.
medlingenkonfliktlösningen inteskall händaPå frågan vadom som om

anmälan skall ske till åklagaren, 10till ståndkommer 7 attattsvarar
LVUi domstol, insatser med stödärendet skall 1 attnytt tas avupp

samhällstjänst skall utdömas,skall in, böter skall utdömas, 1lsättas attatt
skall utdömas. 17varning böterden skall tilldelas ll samt attatt unge

frågan och inte.besvarar inte 7 vet

avskräckningssyfteFängelsebesök i

lagöverträdare besökamöjligt låtaPå frågan det skall ettatt ungaom vara
lika mångaavskräckningssyfte 28 ochkort tid ifängelse under svararen

fängelsebesök skallbeslutinte frågan. 15nej. 3 besvarar attsvarar om
detallmän domstol ochsocialtjänsten, 12 1fattas attsvararsvararav

samtycke skalldenbeslutet fattas. 17saknar betydelse att ungesanservar
skall kunna beslutas, llförutsättning för fangelsebesökatt menarvara en

behövs.samtycke inteatt
åvila kriminal-handläggareför verkställigheten skall enligt 15Ansvaret

hand verkställig-socialtjänsten skall havården, medan 11 att omsvarar
för socialtjänstenangelägenhetskalloch 2 detheten att gemensamvara en

kriminalvården.och

kontraktSociala

åtals-ochkontrakt skall kunnaPå frågan sociala upprättas ersättaom
andragångsbrottslingarbeträffande första- ellerunderlâtelse eller dom

detoch 3 25 de 4343 ja, 13 nej svarat attvet ansersomavsvarar
polisen skallsocialtjänsten, 3sociala kontraktet skall utarbetas attanserav

polissocialtjänst ochåklagarmyndigheten, 4för uppgiften, 4 sägersvara
ochåklagarmyndigheten tillsammanssocialtjänsten ochtillsammans, 5

skall fullgöramyndigheternaresterande 2 de gemensamttreatt upp-anser
kontraktet.rättandet av

24kontraktet följsskall kontrolleraPå frågan att svararvem som
ochsocialtjänstenåklagarmyndigheten, 4polisen, 7socialtjänsten, 5

tillsammansåklagarmyndighetensocialtjänsten ochpolisen tillsammans, 2
tillsammans.polisen och åklagarmyndighetensocialtjänsten,och l

föras vidare tillärendetenligt 27 handläggarekontraktet bryts skallOm
vårdansökanprövning.domstol för vidare låklagare och att omanger
skallåtalsunderlåtelsebeslutskall ochenligt LVU lgöras att omanser

inte frågan och ej.fattas. 13 besvarar l vet
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Skadelindrande arbete

På frågan skadelindrande arbete skall införas sjävständigom som en
påföljd 38 ja, 8 nej och 7 ej. lämnar frågan1 obesvarad.svarar vet
Beträffande verkställigheten 28 den skall uppgift förattsvarar vara en
kriminalvården, 6 socialtjänsten skall ha och 4 de bådaatt ansvaret att
myndigheterna tillsammans skall för verkställigheten.ansvara

På frågan vad skall hända insatsen inte fullgörs 28om som om svarar
ärendet skall återföras till åklagare och domstol och påföljdatt att annan

ådömas.skall 2 handläggare ärendet skall återföras till deattanser
rättsvårdande myndigheterna samråd skall ske med socialtjänstenattmen
innan bestämmer eventuell påföljd. l utredningman atten ny svarar ny
skall företas i syfte klargöra vård enligt SoL eller LVU kan kommaatt om

fråga.i avstår från7 besvara frågan.att

INSTÄLLNING TILL NYA REAKTIONSFORMER
Sammanställning

Reaktionsform Bör införas S:a svar
nej vet

Varning 6 44 9 59
Föreskrift 13 38 8 59
Övervakning 9 44 5 58
Akut omhändertagande 39 19 1 59
samhällstjänst 54 3 2 59
Medlingkonfliktlösn 46 9 4 59
Fängelsebesök 28 28 56
Sociala kontrakt 43 13 3 59
Skadelindrande arbete 38 8 7 53

5.2.8 LVU-omhändertaganden

Inledning

år blir omkring 300 föremål för vård enligtVarje ungdomar LVU på
grund beteende, dvs. missbruk beroendeframkallande medel,egetav av

beteende.brottslig verksamhet eller socialt nedbrytande Av dem ärannat
grundungefär 200 i åldern 15 17 år. Omedelbart Omhändertagna av-

år.blir omkring 300 ungdomar i åldern 15 17beteendeeget -
uppgifter de nämnda beteende-finns inga statistiska vilkenDet avom

till vårdförekommande anledningenstömingama denär attmestsom
eftersom offentliga statistiken enbartenligt LVU kommer till stånd, den

mån i vilkendet åberopade lagrummet. För i någon klargöraattanger
omfattning ansökan omedelbartvård, beslut vård eller beslutom om om
omhändertagande har indikerats brottslig gärning har vi gjort under-av en
sökning antal ungdomar i åldern till 18 år, hemmahörande i15ettav
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Stockholms kommun, vilka under åren 1988, 1989, 1990 och 1991 omhän-
dertagits för vård eller varit föremål för ansökan vård.om

Undersökningsgmpp och material

Undersökningen omfattar 70 pojkar och flickor,24 alltså tillhopa 94
ungdomar, vilkas ärenden åren 1988 1991 varit för avgörande viduppe-
Stockholms läns länsrätt efter det Stockholms socialtjänst ansöktatt om
vård enligt LVU eller underställt beslut omedelbart omhändertagande.om

undersökningen harFör genomgång skett länsrättens domar,en av
socialtjänstens personakter och utdrag Rikspolisstyrelsens ochur person-
belastningsregister. Flertalet de undersökta har befunnit sig i åldrarnaav

år, några dem dock15 17 under 15 år eller precis kring 18 år.straxav-

Undersökningens resultat

Social bakgrund

ÃldersfördelningTabell

m Anta1
15,0 8-

15,0 15,5 14-
15,5 16,0 14-
16,0 16,5 11-
16,5 17,0 17-
17,0 17,5 9-

18,0 2117,5 -

Summa 94

Medborgarskap

Här redovisas i vilket land den medborgare vid tiden förunge var
omhändertagandet. Tidigare medborgarskap redovisas inom parentes.

Tabell 2. Medborgarskap

Medborgare i Antal

Sverige 72 13
Finland 2
Utomnordiskt
land 20

Summa 94
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Familjesituation

de undersöktaAv ungdomarna hade 50 levt hela och 42 delar sinav
tillsammans med sina biologiskauppväxt mödrar. 2 ungdomar hade inte

alls vuxit tillsammans med sina biologiska mödrar. I det falletupp ena
rörde det sig dock adoptivbarn kommit till Sverige vid spädettom som
ålder.

19 ungdomar hade levt tillsammans med sina biologiska fäder under
hela uppväxttiden, 56 under delar och 16 hade inte alls vuxituppväxtenav

med sina fader. Uppgifter saknas beträffande 3upp personer.
ungdomarnaAv det endast under16 hela sin uppväxttid levtvar som

tillsammans med båda föräldrarna.

Skolsituation vid tiden för omhändertagandet

Av de undersökta ungdomarna 50 inte skolpliktiga vid tiden förvar
omhändertagandet. deAv övriga 44 ungdomarna endast 3uppgavs vara

problem i skolan. Vid tiden för omhändertagandet hade 3 avbrutitutan
grundskolan, från2 avstängda undervisning på grund våldsamtvar av
beteende och hade1 anpassad studiegâng.

Av ungdomarna hade någon gång grundskoletiden deltagit29 under i
andra undervisningsformer, placering skoldaghem, skolhem ellerisom
specialskola, eller haft regelbunden med skolpsykologskolkurator.kontakt

skolpliktigaDe ungdomarnas problem framgår nedanståendeav upp-
ställning.

Tabell 3. Olika problemtyper

Problemtyp i

Skolk 29
Bråkig, stökig 11
Våldsam 4
Mobbare 3
Mobbad 2

skrivsvárigheter2Läs- och
lOAndra problem

koncentra-sig Skolvägran,problem döljerUnder beteckningen andra
prestationsförmâgabristandespråksvårigheter, passivitet,tionssvârigheter,

beteende.och allmänt avvikande

omhändertagandeansökanOrsaker till

dvs. föranletts6 LVU,med stöd §32 omhändertaganden har skett avav
ingripandeomedelbartsituationer beteenden sådaneller ettart attav

omhändertagan-harnödvändigt. resterande 62 ungdomarnaFör deansetts
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de respektive ansökan skett med stöd bestämmelserna i 3 § föreLVUav
199011.7. § andra 2 LVU.st

Brottslig verksamhet, mestadels dock i kombination med andra problem,
skäl för omhändertagande eller ansökan vård avseende 76anges som om

ungdomar. Endast 18 hade vårdbehov föranlett andraett som var av
problem brott.än

Oftast problem i de utredningarän legat till grundettangavs mer som
för omhändertagandet. Nedan redovisas lista de problemöveren som

skäl.angetts som

Tabell 4. Skäl till omhändertagande

Problemtyp Antal individer

Stölder, snatteri 63
Skadegörelse, klotter 30
Hot våld 25om
Våld, misshandel, slagsmål 34
Rån 18

brottslighetAnnan 44
Rymningar, vagabondage 28
Alkoholmissbruk 15
Narkotikarnissbruk 29
Sniffning 3
Skolproblem 26
Psykiska problem 5
Annat 29

Bakom beteckningen armat finns problem vistelse i olämpligatypav
miljöer, allvarliga konflikter med föräldrarna och suicidhot. I 2 fall har
omhändertagandet skett för undvika förestående häktning falloch i 3att en
för häva redan beslutad häktning.att en

18De ungdomar, flickor och11 7 pojkar, inte alls hade någotsom
slags brottslig verksamhet i sin problembild, i ansökan behövauppgavs
vård på grund narkotikamissbruk 2, alkoholmissbruk 1, blandmiss-av
bruk alkohol och narkotika 3, vagabondage i kombination medav
narkotikamissbruk 3, rymningar, vagabondage 2, vistelse i olämpliga
miljöer 2, föräldrakonflikter hot och våld föräldrarl, 2, psykiskamot
problem 2.

Icke fullföljda beslutansökningar bifallutan

Av ansökningarna det 11 inte bifallits länsrätten,är 8 påsom av varav
grund länsrätten inte funnit vård sig enligt ellerLVU medatt attav vare
stöd SoL varit nödvändig och 3 på grund frivilligrättenatt ansett attav av
vård möjlig. 7 mål rörande omedelbara omhändertaganden har avskri-var
vits länsrätten på grund ansökan fortsatt vård inte kommit inattav av om
inom föreskriven tid. beslut5 omedelbart omhändertagande har inteom
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fastställts länsrätten, 1 grund den häktats och de övrigaattav av unge
4 på grund länsrätten inte sådan fara för hälsa eller utvecklingatt ansettav
förelegat motiverade omedelbart omhändertagande.ettsom

Socialtjänsten har återtagit sin ansökan fortsatt vård i fall14 där detom
gått åstadkomma behövlig vård frivillig I fall har ärendetväg.att vart
inte fullföljts på grund ingen institution velat denatt ta emotav unge.

Tidigare insatser

Av de undersökta ungdomarna har föremål26 inte varit för några som
helst socialtjänstinsatser före det aktuella omhändertagandet. 26 har varit
tvångsomhändertagna sammanlagt 32 gånger, frivilligtmedan 41 varit
Omhändertagna vid totalt 83 tillfällen. föremål13 har varit för öppen-
vårdstvång formi kontaktpersonkontaktfamilj. På frivillig harvägav
kontaktpersonkontaktfamilj varit förordnad för 10 ungdomar, och lika
många har varit föremål för olika frivilligaandra sociala insatser, som
samtalskontakt, familjebehandling eller lägerprojekt.

Det 62 de undersökta ungdomarna före det aktuella omhän-är av som
dertagandet varit föremål för insatser mestadels i vård inom denöppen- -
psykiatriska barn- och ungdomsvården och vid Mariaklinikens ungdomsav-
delning. 9 har varit inlagda vid bampsykiatrisk klinik och 8 har på grund

missbruk varit intagna vid Mariakliniken.av
de undersökta ungdomarna har 61 före det aktuella omhändenagan-Av

sigdet gjort skyldiga till brott föranlett eller flera sarnhällsingri-ettsom
panden i form fängelse, skyddstillsyn, Villkorlig dom, överlämnande tillav
vård inom socialtjänsten, böter eller åtalsunderlâtelse.

bör begått föreDet antalet brott det aktuella omhän-noteras att som
dertagandet registemppgiftema,högre vad utvisas där endastär än som av
brott begångna efter år finns15 upptagna.

nedanståendeI tabell redovisas samhällsingripanden för brott begångna
före omhändertagandet, fördelade antal individer varit föremål försom
åtgärden och på hur många gånger varje ingripande skett.

påTabell Samhällsingripande5. grund brott före omhändertagan-av
det

Samhällsingripande ingripandenAntal Antal personer

Åtalsunderlåtelse 35 26
Böter dom 34 24genom
Böter straff-genom
föreläggande 16 15
Villkorlig dom 0 0
överlämnande till vård
inom socialtjänsten 58 38
skyddstillsyn 12 7
Fängelse 6 4
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Överlämnande vårdtill inom socialtjänsten jämsides med böter denär
vanligaste ingripandeformen. Mer hälften de 61 ungdomar finnsän av som
registrerade för brott före det aktuella omhändertagandet har âdömts denna
påföljd och flera dem vid tillfälle.än ettav mer

För brott begångna efter det aktuella omhändertagandet finns 56 deav
undersökta ungdomarna registrerade. nedanståendeI tabell redogörs för

mångahur individer varit föremål för samhällsingripande efter detsom
undersökta omhändertagandetillfället och för hur många gånger varje
ingripande förekommit.

Tabell 6. Samhällsingripanden på grund brott efter omhän-av
dertagandet

Samhällsingripande Antal ingripanden Antal personer

Ätalsunderlåtelse 11 9
Böter dom 19 16genom
Böter straff-genom
föreläggande 15 l 1
Villkorlig dom 3 3
Överlämnande till vård
inom socialtjänsten 36 20
Överlämnande till sluten
psykiatrisk vård 11
skyddstillsyn 34 17
Fängelse 28 12

finnsTotalt det i undersökningsgruppen 22 9 pojkar och 13personer,
flickor, inte förekommeralls i och belastningsregistren.som person-

Sammanfattning

Undersökningen omfattar 94 1988ungdomar ärenden årenvars -
september 1991 handlagts vid efterlänsrätten i Stockholms län det att
socialtjänsten i Stockholms kommun ansökt vård enligt ellerLVUom
underställt beslut omedelbart omhändertagande. dominerandeDenom
anledningen till dessa ungdomar för omedelbartblivit föremålatt
omhändertagande eller ansökan vård brottslig verksamhet. Detär ärom
få ungdomarna före det undersökta omhändertagandet inte gjort sigav som
skyldiga till någon form brott och antal dem har ocksåett stortav av
meddelats åtalsunderlåtelse eller dömts vid flera tillfällen. 38 harellerett
vid sammanlagt 58 tillfällen överlämnats till värd inom socialtjänsten.

Majoriteten ungdomarna har före det undersökta omhän-ävenav
dertagandet varit föremål för olika insatser inom socialtjänsten. Flera av
dem har varit omhändertagna gång.än En andel dem harstormer en av
vuxit i hem med bara förälder. Skolproblem särskilt i formupp en av

vanligt förekommande.skolk, är Bilden ungdomar starkmedav en grupp
kriminell belastning förstärks uppgifter rörande efteringripandenav
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undersökt omhändertagande. För 56 finnsdem noteringar åtals-av om
underlåtelser, strafförelägganden och domar.

Principerna för5.3 fördelning uppgifterav

socialtjänstenmellan och rättsväsendet

Inledning5.3.1

avsnitt 5.2 har vi behandlat påföljden överlämnande till vård inoml
någrasocialtjänsten och de åtgärder kan förekomma inomav som ramen

för där framgåttdenna. Som det sedan länge vedertagen principär atten
lagöverträdare såvitt möjligt inte skall ställas inför domstol och bliunga

föremål för åtgärder inom kriminalvården. Det i stället de socialaär
myndigheterna skall vidta åtgärder begårungdomar brott.motsom som

princip har olika kommit till uttryck i lagstiftning, för-Denna sätt
och praxis. I detta avsnitt redogör vi för den nämndaarbeten närmare

principen.

princip5.3.2 Gällande

Straffmyndighetsåldem i Sverige 15 år och det ligger inte inom vårtär
denna brott denuppdrag Eventuella ingripanden vidpröva gräns. motatt

inte uppnått denna ålder i princip exklusiv uppgift för socialtjän-ärsom en
Polisen emellertid, beträffande ungdomar i åldrarna under 15är ävensten.

finnsår, skyldig ingripa för motverka och förhindra brott. Vidareatt att
möjligheter under vissa begränsade förutsättningar utreda brottdet att som

begåttsbegåtts barn under 15 år 13 och LUL. Brott15 som avav
föremål förbam under 15 år kan också under vissa förutsättningar bli

domstolsprövning. Möjligheten till sådan prövning utnyttjas dock ytterst
fall så åtal försällan. I de sker det inte heller fråga brott. lär ettom

stället för åklagaren, efter framställning socialnämnd, länsstyrelse ellerav
vårdnadshavare, s.k. bevistalan. bevistalan hänskjuts fråganGenomen om
barnet begått brott till prövning. avgörande saken skerRättensrättens av

dom, i vilken funnit begått gämingendenrättenatt attgenom anges unge
såeller inte blivit De sociala myndigheterna inte bundnaäratt utrett. av

avgörande.rättens
ungdomar i åldern år straffrättsliga påföljder inteFör 15-17 är

Även beträffande denna emellertid primärtuteslutna. åldersgrupp detär en
uppgift för socialtjänsten vidta anledning brott. Tankenåtgärder i äratt av

åtal skall kunna undvikas i mån åstadkomma lika godaden kanatt man
eller bättre behandlingsmöjligheter för lagöverträdare åtalutan atten ung

Ungdomar i ålderskategorin meddelas ocksåväcks. den här aktuella
åtalsunderlåtelse i grundläggande regelnutsträckning. Denstor om
åtalsunderlåtelse finns i § Vi behandlar bestämmelsernal LUL. om
åtalsunderlåtelse utförligt i detavsnitt 10. Här skall endast nämnas att
många gånger förutsättning åtalsunderlåtelse den blirförär atten unge
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föremål för insatser inom socialtjänsten. Ett ytterligare föruttryck
socialtjänstens företräde de regler påföljdsbestämningär finns iom som
BrB. I 29 kap. 7 § BrB föreskrivs således den tilltalade begåttatt om
brottet innan han fyllt 21 år, hans ungdom skall beaktas särskilt vid
straffmätningen. Bestämmelsen också möjlighet föröppnar domstolenen

i dessa fall döma till lindrigare påföljd vad stadgat föränatt ärsom
brottet. Det relativt ovanligtär ungdomar i åldern 15-17 år ådömsatt

påföljd böter eller överlämnandeän till vård. Dessa ungdomar kanannan
dömas till fängelse endast under vissa angivna förutsättningarsnävt se
avsnitt 5.1 och 17.

Socialtjänsten har särskilt för lagöverträdareäven iett ansvar unga
åldern 18 20 år. Således gäller de nämnda reglerna påföljdsbe-ovan om-
stämning i brottsbalken denna ålderskategori och framgåttäven ärsom
påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten tillämplig avseende
den begått brott innan han fyllt år.21 Möjligheterna användaattsom
vanliga straffrättsliga påföljder dock väsentligt i dessa fall.är större

Socialtjänsten har alltså övergripande för bam och ungdom.ett ansvar
Av 12 § SoL framgår socialnämnden skall verka för de växeratt att unga

under goda och förhållanden. Nämnden skall också i näratryggaupp
samarbete med hemmen främja allsidig personlighetsutveckling ochen en

fysisk och social utveckling barn och ungdom. Vidare skallgynnsam av
nämnden med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och
ungdom har visat tecken på utveckling och i närasom en ogynnsam
samarbete med hemmen sörja för de riskerar utvecklasatt attunga som

får det skydd och stöd de behöver. Om hänsynen till denogynnsamt unges
bästa motiverar det, skall nämnden tillse han får vård utanför detatt egna
hemmet.

5.4 Reaktionernas användning, m.m.

För uppfattning i vilkenatt utsträckning ungdomar i åldern 15-20en om
år sig skyldigagör till brott, vilka brott och brottstyper det sig hurrör om,
många ungdomarna lagförs för brott hur påföljdema fördelarochav som
sig, skall vi i detta avsnitt redovisa del statistiska uppgifter avseendeen
ungdomar i de nämnda åldrarna. Uppgifterna hämtade Rättsstatistiskär ur
årsbok 1992 och Statistiska centralbyråns skrift Ungdomar och brott,ur

upplagan3:e 1992. Ytterligare uppgifter lämnas i Jerzy Sarneckis avsnitt
Ungdomsbrottsligheten, kunskapsöversikt avsnitt del B.en

mångaHur ungdomar faktiskt förövar brott vi inte. En delvetsom av
blir polisanmäldabrotten långt ifrån alla. En mycket del blirstormen

överhuvudtaget inte upptäckta. Det gäller kanske särskilt brott riktassom
allmänna och därdet det inte finns någon enskild målsägandemot som

Olika faktorerbrottet. bestämmerdrabbas människors benägenhet attav
viktig faktor naturligtvis denanmäla brott. En låga uppklaringspro-är

människor det inte lönar sigMånga anmäla brottattcenten. att ettanser
mycket liten utsikt gärningsmannen åker fast.därför det Dettaär attatt
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gäller särskilt de fall, där inte kan peka någon misstänkt gämings-utman
Anmälningsbenägenheten kan också beroende hur allvarligtman. vara av

brottet hur fömärmadoch målsägandenär Mycket brott kommerär. grova
i utsträckning till polisens kännedomstörre mindre brott.än

År 1991 anmäldes 1,2 miljoner brott. många dessaHur brottca av som
förövats ungdomar kan naturligtvis inte fastställas, brotten inteav om
klaras och uppklaringsprocenten mycket låg vidär nämntsupp, som ovan
flertalet brott, inte minst förmögenhetsbrotten, där särskilt snatteri och
skadegörelse typiska ungdomsbrott.anses vara

Vill ha statistiska uppgifter brottslingsklientelet får alltsåman om man
gå till de tabeller anvisning misstänks ochsom ger om personer som
lagförs för brott.

Statistiken brottsligheten bland minderåriga icke straffmyndigaöver
avskaffades i slutet l970-talet. undersökningar dåpersoner Deav som

gjordes visade 15-åringama registrerades alla åldersgrupperatt mest av
också 13- och 14-åringama nådde höga tal i statistiken. Vad vi iattmen

fortsättningen skall intressera för lagöverträdama i åldrarnadeäross unga
15-20 år.

År misstänktes1991 sammanlagt 108 374 för brott. dessaAvpersoner
utgjorde 24 524 ungdomar åldern år.i 15-20 Andelen ungdomarpersoner
utgjorde således 22 de misstänkta. tabell redovisas antaletl 1procent av

misstänks för brott efter brottsart ålder 1991. kanMansamtpersoner som
för.alltså utläsa vilka brottstyper de misstänks Det kan därvidunga

förmögenhetsbrott brottkonstateras andelen liksom andelenäratt stor mot
trañkbrottslagen, och då särskilt olovlig körning.

tabell redovisas antalet lagförda efter kön, ålder, med-I 2 personer
borgarskap 1991. rörde sig detta år 167 359Det Avpersoner.m.m, om
dessa åldern utgjorde35 276 ungdomar i 15 20 år. Antalet ungdomarvar -
således 21 det totala antalet lagförda. Mellan 1980 och 1991procent av
sjönk andelen ungdomar 20 år, lagförda för alla brott, från15 typer av-

till relativt25 21 Tendensen sedan mitten 70-taletprocent procent. attav
färre ungdomar lagförs kvarstår alltså på 80-talet.ävensett
tabell lagförda efter ålder. särskiltI 3 har de spaltats Avpersonerna upp

intresse hur brotten årbeträffande ålderskategoriema 15 17är att se -
år fördelas.respektive 18 20 misshandelsbrottMan kan attt.ex. se-

förekommer båda3 kap. 5 § BrB i ungefär utsträckning i desamma
ålderskategoriema, våld tjänsteman 17 kap. 4 § BrB i högre gradatt mot

brott bland 18-20 åringarna medan tillgreppsbrott vanligare blandär ärett
åringarna, faktiskt har frekvens bland alla15-17 dessa brott här högst

ålderskategorier. naturliga återfinns främst blandAv skäl rattfylleristema
ungdomar i åldern 18 20 år.-

När det gäller påföljdsstatistiken i tabell 4 antalredovisas personer som
meddelats påföljder 1991. kanåtalsunderlâtelse eller dömts till olika Det

fördärvid konstateras brottspåföljdenböter den i särklass vanligasteäratt
fårungdomar. En två åringar och två 18-20 åringar böter.15-17 treav av

till vård inom socialtjän-För den ålderskategorin överlämnandeäryngsta
utsträckning 22vanlig påföljd medan fängelse förekommer i litensten en

fall. fängelsestraffHärtill skall dock läggas de 20 fall där kortett
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meddelats i kombination med skyddstillsyn. Vad beträffar antalet
åtalsunderlåtelser siffrornavisar 40 åringarna15-17 ochatt procent av
endast 10 âringama18-20 får âtalsunderlåtelse.procent av

Ytterligare uppgifter de ungdomar dömts till fängelse lämnasom som
i tabell visar5. Det sig här fängelsestraffets förlängd ungdomar iatt
åldern år huvudsakligen15-17 ligger under månader. Mer hälftenänsex
har straff två månader eller lägre. Hit räknas de dömts tillsom
skyddstillsyni kombination med fängelse. Att endast ungdomar i dennatre

fått fängelseålderskategori i år kan förklaras domstolarnaän ett attmer av
tillämpar straffnedsättningsreglema i 29 kap. 5 och §§ med7 avsevärd
spännvidd.

För 18-20 åringar ligger också fängelse-avsevärd delgruppen en av
straffen tider månader.under Fall där fängelse påkallat medansettssex

Äventill brottslighetenshänsyn hör hit. för dessa ungdomar spelarart
reduceringsreglerna i 29 kap. straffmätningenBrB roll vid i frågastor om
allvarligare brott.

Slutligen föreligger tabell 6 återfallsfrekvensenvisar blandattsom
ungdomar i åldern år lagförts för15-17 den högsta bland alla brott.är som

kommer ålderskategorin år.Dämäst 18-20
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Tabell l
Personer misstänkts för brott eftersom brottsart ålder 1991samt

,1991Persons suspected of offences, by of offencetype and age

Anm. antalet redovpersoner rad dvsnetto varjeIsas kanper förekommahögstperson gångenrad.per
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Tabell l forts.
Personer misst för brott efter brottsartts åldersom 1991samt
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Tabell 2
Oversiktstabell. Lagförda efter k ålder, medborgarskapön,personer m.m.
1991

Summary table.A Persons found guilty 1991, by etc.sex, age

OrdningsbotingårAnm. Till de frihetsberövandepâföljdemaräknasalla påföjdersom
innebär fängelse, antingen enbart eller i kombination påföljd,med slutensamtannan
psykiatriskvård.
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Tabell 3
Personer lagförts, efter huvudbrott och ålder, 1991som
Persons against, whom ion waived, who consentedprosecut towas

fines by who sentenced, 1991, by principalprosecutorsummary or were
offence and age
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Tabell 4
Personer lagföns, efter huvudpáföljdsom och ålder, 1991
Persons against whom prosecution ived, who consentedwas wa to summary
fines who sentenced, by incipalor were ion and 1991pr sanct age,

m w mm mmm C . .

mm w ,mm maE F— E

m m E m. l . . m .mr w.

m v. ...mmmmmmmm. . m w m.— .

m. . m m. Mm. .

m mm m. . o m.Km m.F

3 m WWN. . m Mm .m.
m

mmm. Tn: mm:. .W
m

ö
mmmmm m m. mmm må .m

WW m. . . m. . . mm m.

ä
Eo

mmmv Ea
W .mm mm

usmm E



192 SOU 1993:35

Tabell 5
dömts fängelsePersoner till och under 1991 tagits in i kriminal-som som

vårdsanstalt efter ålder, kön och strafftidens längd
Persons sentenced and admitted prison, by length ofandto age, sex

1991sentence,

dömdamånadomfattar månadAnm. Intervaller l l och 29 dagart.0.m.upp
2 månaderomfattar månaderdömda 2 och 29 dagar.t.0.m.upp osv.
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Tabell 6

Personer âterfallit i brott inom 3 är, 1973-1985, efter åldersom vid
lagforingen och lagföringsâr
Persons who recidivate within 3 by and of adjudicationyears, age year

Anm. Andel % andel återfallit.anger som
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Socialtjänstrefonnens5.5 betydelse för behand-

lingen lagöverträdareav unga

5.5.1 Inledning

samladEnligt våra direktiv skall vi utvärderinggöra socialtjänstre-en av
formens betydelse för behandlingen lagöverträdare och i sambandungaav

ochdärmed också i vilka formeröverväga vilket det allmännasätt bör
begåringripa brott. sådan utvärderingEn i direktivennär nämnsunga som

skulle dock kräva tid vad stått till vårt förfogande.avsevärt änmer som
hänsyn till harMed tidsramen för vårt arbete vi i denna del fått inskränka

undersökningar.till genomföra några mindre Två dessaattoss av avser
fångelsedömdaLVU-omhändertagna respektive ungdomar. Vi har vidare

genomfört mindre enkätundersökning avseende socialtjänstensen upp-
rättsväsendetfattning samarbetet med respektive polisensom syn

socialtjänstenkätensamarbetet med socialtjänsten. I ingår även en
redovisning socialtjänstens inställning till tillgripa tvängsåtgärderattav
inom för sin verksamhet. Resultaten de nämnda undersökningar-ramen av

i samband frågormed behandlingen de de berörnärmastpresenterasna av
BRÅÄvenavsnitt resultatet5.2. de undersökningar utfört inomav som

för utvärderingen försöksverksamheten med snabbare utredningarramen av
irörande lagöverträdare samband med behandlingenpresenterasunga av

respektive delfråga. hittillsvarande frånDe resultaten den pågående
Stockholmsuppföljningen vården i§ 12 län i del B,presenterasav -

avsnitt Vi utgår från Socialtjänstkommittén S 1991:07, har tillatt som
uppgift allmän socialtjänstlagen och därvidgöra översynatt aven

kommerutvärdera socialtjänstlagens tillämpning, fråganbehandla ävenatt
lagöverträdare.socialtjänstens insatser för I detta avsnittom unga

redovisar vi kortfattat den uppföljning samhällets insatser förav unga
lagöverträdare skett socialtjänstreformens ikraftträdande.sedansom

5.5.2 Socialtjänstreformen

Socialtjänstreformen bröt behandlingssystem länge hademot ett som
präglats kontroll tvångsinsatser först decennierna föreoch ochav av som

lagstiftningenden lämnade för individens medbe-utrymme egetnya
vård Frivillighetstämmande och behandling. och samförståndöver är

socialtjänstreformens En reformenledande principer. huvudtanke i är att
situation.individen har för sin Socialtjänstens tidigareett eget ansvar

kontrollfunktion får träda tillbaka för servicefunktion: socialtjänstenen
ochproblemen i stället framskall inte lösa individer familjer utan ta

förmåga livsvillkor.deras och förändra sinaattegna resurser egen
betonasförarbetena socialtjänstreformen helhetssynl till vikten av en

behandlingsarbetet. form kriminalitet ochi Problem hos iunga av
missbruk skall i första hand insatser i närmiljön ochlösas genom

med huvudlag. enligttillsammans familjen. SoL Tvångsåtgärder LVUär
först behövlig erhållas.skall tillgripas samtycke till vård inte kan Detnär
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slås också fast för lagöverträdare får stöd, vård ochatt attansvaret unga
behandling primärt åvilar socialtjänsten.

Översynen5.5.3 uppföljningenoch LVUav

Socialberedningen tillsattes regeringen i juni 1980 för utvärderaattav
tilläggsdirektivsocialtjänstreformen. Genom fick beredningen 1982 i

uppdrag LVU. Uppdragetgöra översyn bakgrundatt mot atten av gavs av
ikraftträdandedet mycket efter lagens uppstått diskussion med tvåsnart en

diametralt inriktningar. Det hävdades â sidan den äldremotsatta attena
barnavårdslagstiftningen socialvården bättre förutsättningar LVUängav

tillgodose barns behov och i deras intresse vidta åtgärder oberoendeatt av
Åsamtycke. andra sidan hävdades det den lagstiftningen lett till föratt nya

många tvångsingripanden. Det hade också i debatten kring LVU gjorts
gällande kriminalvården ökadi fåttutsträckning föratt ta ansvar unga
lagöverträdare.

betänkandetSocialberedningen 1984 S 1984: 15 Socialtjäns-Dsavgav
förinsatser ungdomar i vissa frågor i samband med missbruk ochtens

kriminalitet. Beredningen konstaterade det så tidkort efter socialtjänst-att
reformen knappast varit möjligt bedömningtillförlitlig dengöraatt en av

lagstiftningens effekter. beredningens grundinställningDet denattnya var
sociallagstiftningen skulle kvar grunddragligga i sina och detnärnya

gällde lagöverträdare skulle principen vård behandlingochattunga vara ge
socialtjänsten.inom Man konstaterade föreliggande statistiska uppgifteratt

inte pekade på överströmningen från till kriminalvårdensocialtjänstenatt
ökat så kraftigt det gjorts gällande allmänna debatten.i den Detsom

spåraframhölls dock det gick viss tendens till överlämnandeatt att atten
kommittill vård inom mindre utsträckningsocialtjänsten till användning i

före för åldersgruppen1982 och domar skyddstillsyn ökat 15än att -
år. Beredningen ansåg de förändringar skett efter17 inte att som

direktsocialtjänstreformen samband med andra formerhade attett av
Beredningen drogtvång omhändertagande lagstiftningen.än utmönstrats ur

förändringarna tillskriva problem i till-slutsatsen främstatt attvar
fann inget motiveradelämpningen den lagstiftningen och attsomnyaav

återinfördes.former tvångytterligare av

Öppenvárdstvânget

sambandför isocialtjänsten ungdomarFrågan särskilda insatser inomom
prop.l98485:l71.behandlades vidare ikriminalitetmed missbruk och

behovsocialtjänstenstill fråganställningstagandeSocialberedningens om
departementschefen. Idelades inteytterligare tvångsåtgärder avav

insatser enligt SoLavståndet frivilligamellanpropositionen anfördes att
Departements-alltförLVUoch omhändertagande med stöd ston.av var

tvångsåt-ingripandemindredechefen framhöll utmönstringenatt av
såtillvida,påföljdsvaldomstolarnasgärdema hade haft betydelse för att

för lagöver-frivilliga insatserdomstolarna ofta ansåg socialtjänstens unga
Även åldersgruppen 15antalet fängelsedömda iträdare otillräckliga. om -
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principiellt betänkligaår inte visade tecken till ökning betonades det17
ungdomar i denna ålderskategori varje år dömdes till fängelse.i 20 40att -

fängelsestraff för i åldern 18 årrelativt höga antalet ungdomar 20Det -
denna föreslog departementschefenansågs också betänkligt. Mot bakgrund

förstärkning socialtjänstens möjligheter till vård och behandlingen av
oberoende samtycke. syfte öka domstolarnas möjlighetI attattav

lagöverträdare till vård inom socialtjänsten föreslogsöverlämna ävenunga
höjas.åldersgränsen för åtgärder enligt LVU skulle Förslagen iatt

öppenvårdstvånget infördes ipropositionen resulterade i det s.k. LVU.att
kraft 1985, fickbestämmelser, trädde i den juliGenom dessa 1som

vård isocialtjänsten tillsätta kontaktperson och besluta öppnarätt att om
för tvångsvårdSamtidigt ändrades förutsättningarnaformer samtycke.utan

20 år kan beredas vård enligt lagen grundså den 18äratt avsom -
tidigare uppenbartsådan vård lämpligare ochbeteende äreget somom

Ändringama innebar vidare vården ilämpligare vård.än attannan
ändradesbeteendefallen får pågå tills den fyllt 21 år. Slutligen denunge

socialtjänsten från 20åldersgränsen för överlämnande till vård inomövre
år till 21 år 31 kap. §BrB.l

omhändertagandenundersökning omedelbaraJ0:s av

tillämpningen bestämmel-undersökning rörandeJO gjorde år 1983 aven
Beslut 1984-06-14 iomedelbart omhändertagande enligt LVUserna om

deUndersökningen visadeärende 3343-1983. att merparten avnr
behovför tillgodose denomedelbara omhändertagandena använts att unges

fann hellerUtredningsskäl hade mycket sällan åberopats. JOskydd.av
fåttframförda påståendet lagenstöd för det i debatten kring LVUinget att

till onödiga ornhändertaganden. Däremotalltför vid tillämpning och lett
omedelbart omhän-fann brister i bestämmelseJO LVU:s att ettom

JO ansåg bestämmelsendertagande skall upphöra då den häktas. attunge
beståomedelbart omhändertagande kundeborde ändras så samtatt ett

häktad.meddelas denockså i undantagsfall även unge varom

föräldrars Social-Socialberedningens betänkande behov ochBarns rätt -
familjertjänstens arbete med utsatta

årfortsatte LVU och 1986Socialberedningen sin översyn avgavav
föräldrars Socialtjän-betänkandet SOU 1986:20 Barns behov och rätt -

lagstift-familjer. Socialberedningen ansågarbete med attutsattastens
fråga omhändertagande barn borde vidareutvecklas ochningen i om av

LTU.föreslog helt lagen tvångsomhändertagandelag, av unga,en ny om
företräde markeras tydligarelag skulle den frivilliga vårdensI denna än

skulleförutsättningarna för omhändertagandei LVU. När det gällde
talafara skulle enbartbegreppen fara och allvarlig l ställetöverges. man

utveckling.för för den hälsa eller lskada eller risk skadastor ungesom
någon åtskillnad mellantill skulle det i inteLVU LTU görasmotsats

skäl förbeteendefall skadebedömning. Sommiljö- och vid risk- och
beteendet föreslogs missbrukomhändertagande på grund det avav egna
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berusningsmedel i stället för LVU:s beroendeframkallande medel,
brottslig verksamhet eller något därmed jämförbart levnadssätt.annat
Vidare skulle omhändertagande ske först vårdnadshavaren eller denom

han fyllt 15 år, sig behövlig vård utanför hemmet.motsatteunge, om
Beredningens ledamöter, och sakkunniga redovisade i radexperter en

frågor skilda uppfattningar, och år 1986 förordnades dåvarande justitieom-
budsmarmen Tor Sverne särskild utredare göra översyn LVUatt som en av
med utgångspunkt i socialberedningens förslag. I april 1987 överlärrmade

Översynhan betänkandet Ds S 1987:3 LVU.av
Sverne ansåg inte det fanns tillräckligt vägande skäl föratt tungt att

LVU med heltersätta lag. Han föreslog rad förändringaren ny en som
alla kunde ske inom för 1980 års LVU. betänkandetl riktades detramen
allvarlig kritik institutionsvården, framför allt § 12 hemmensmot mot -
bristande ansvarstagande de allra vårdkrävandegentemot mest ung-
domarna.

Nya LVU

Remissinstansema ställde sig undantagslöst bakom förslagennästan i
Svemes betänkande. oktoberl 1989 förelade regeringen riksdagen en
proposition 198990:28 vård i vissa fall barn och ungdomar. Denom av

julil 1990 trädde så den lagstiftningen i kraft. Den lagen byggernya nya
till del på gamla LVU med vissa kompletteringar och precisering-stor men

förGrunderna bereda barn och ungdomar vård har preciserats.attar.
faraBegreppet grundläggande förutsättning för omhändertagandesom

har blivit med begreppet påtaglig risk för skada och användsersatt nu
i både miljö- och beteendefallen. Härigenom ökar möjligheterna till
tidigare ingripanden i beteendefallen. Vad gäller omhändertaganderekvisi-

i beteendefallen har uttrycket något därmed jämförbartten annat
beteende blivit med något socialt nedbrytande beteende.ersatt annat

Den nämnda propositionen bekräftade den sedan länge godtagnaovan
principen för lagöverträdare i första hand åvilaratt ansvaret unga
socialtjänsten. I belysning därav behandlades de regler i 1980 års LVU

innebar omedelbart omhändertagande upphörde denatt ettsom om unge
häktades. Dessa regler hade kritiserats från många håll och särskilt från
kriminalvården. framgåttSom tidigare hade också JO i sin undersökning

omedelbara omhändertaganden föreslagit ändringar bestämmelsernaav av
i LVU så det blev möjligt för socialtjänsten förövertaatt att ansvaret
behövlig vård den efter det häktningen hävts. För markeraatt attav unge
detta och för åstadkomma bättre samordning mellan social-attansvar en
tjänst och rättsväsende ändrades reglerna angående omedelbart omhän-
dertagande vid häktning så omedelbart omhändertagande kan beståatt ett
också den häktas och beslut omedelbart omhändertagandeettom unge om
kan meddelas denäven häktad.ärom unge
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Statistik5.5.4

Socialtjänstens insatser

Samhällsvården barn har sedan SOL:s tillkomst uppvisat betydandeav
År 1981, barnavårdslagens sista år, omhändertogs 666förändringar.

Årstöd 1982på grund beteende med 29 § BvL.ungdomar egetav av
308 ungdomar i åldersgruppen 15 20 år på grundomhändertogs av-

Årbeteendet. 1990 det 291 ungdomar i dennai detbrister egna var
omhändertogs grund sitt beteende, 212åldersgrupp egetsom av varav
år.i åldern 15 17-

åldern år, placeradeomhändertagna ungdomar i 15 17Antalet LVU --
offentlig huvudman, uppgick den 31 december 1982 till 193.medi hem

År i § hem.1990 antalet 249, 111 12varavvar -
Öppenvårdstvånget till mycket liten användning. 1985har kommit

enligt i fall förkontaktpersonbehandling LVU 11fattades beslut om
År i denna åldersgruppår. 1990 antalet beslutåldersgruppen 15 17 var-

kommittén utfört bekräftarenkätundersökningtotalt 18 stycken. Den att
begränsad omfattning. I de 59öppenvårdstvånget används i ytterst

socialstadsdelsförvaltningarin från handläggare vid tioenkätsvar komsom
fallhade i någotfall öppenvårdstvångsåtgärder intei 56 använtsattangavs

tvåårsperioden jfrden 5.2.7.under senaste

Kriminalvárdens insatser

användningtendens till ökadStatistiken uppvisar tecken aven svag
efterår under årenkriminalpåföljder för åldersgruppen 15 17 närmast-

och varaktig förskjutningsocialtjänstrefonnen, någon väsentlig avmen
har dock inte skett.för lagöverträdareansvaret unga

med vissa variationer varitfängelsedömda i dessa åldrar harAntalet
År under 18 år dömdes1981 det 39 ungdomartämligen konstant. somvar

då socialtjänstlagen trädde i kraft, antalet 40.fängelse och 1982,till var
År år fängelse 20 fickungdomar i åldern 15 17 till och1991 dömdes 22 -

skyddstillsyn med fängelse.påföljden
År skydds-åldern år dömdes till1981 det 123 i 15 17 somungavar -ÅrÅr dömdes 185 till skyddstill-1982 antalet till 228. 1991tillsyn. steg

syn.
inom socialtjänsten sjönköverlämnades till vårdAntalet ungdomar som

Därefterår från 781 år 1981 till 654 år 1982.åldersgruppen 15 17för -
ökat successivt och år 1991 1 233.har antalet var
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5.5.5 Kritiken socialtjänstens insatser för lag-mot unga
överträdare

J0:s undersökning 1987 hem för särskild tillsynav

Huvudmarmaskapet för hem för särskild tillsyn, § 12 hemmen, övergick,-
vi beskrivit i avsnitt 5.2.3, år från1983 till landsting ochstatensom

kommuner. Redan tidigt efter övertagandet farhågor beträffande derestes
huvudmännens möjligheter tillhandahålla så kostnadskrä-attnya en pass

vande för tillgodose behoven hos relativt litet antal ungdomar.att ettresurs
l sin tidigare nämnda undersökning 1987-03-31, Dnr 447-1986 vårdenav
och behandlingen vid § 12-hemmen konstaterade JO de intentioner,att som
redovisas i förarbetena till SoL, inte kunnat uppfyllas. Han pekade särskilt

försvaghetema i reglerna och planeringsansvaret och befaraderesurs-
reglerna på sikt kunde den i förarbetena till SoLäventyra klart uttaladeatt

målsättningen § hemmen12 skulle för de allrautgöraatt mesten resurs-
vårdkrävande ungdomarna. Landstingsområdena i regel för små för attvar

tillräckligt underlag för denna kvalificerade vård och kraven påett ettge
effektivt resursutnyttjande hade drivit fram breddning verksamhetenen av

därigenom alltmer förlorade sin kompetens de allraatt ta emot mestsom
utsatta.

JO pekade också frånvaron effektiv eftervård. Avsaknadenav en av
regler innebar ekonomiska överväganden behandlingsskäl inteänatt mer
sällan kommit insatser efterskulle in vårdtiden. Enligtavgöra sättasatt om
JO:s mening utgjorde vården vid § 12 hemmen ofta det enda alternativet-
till kriminalvård. fortsattEn begränsning kriminalvårdspåföljder förav

lagöverträdare krävde åtog sig kostnadsansvar ochstörreatt staten ettunga
Socialstyrelsen effektiviserade sin tillsynsfunktion. vidareDetatt var

nödvändigt vidga upptagningsområdena och införaövervägaatt att att ett
intagningsförfarande.centraliserat JO efterlyste överläggningar där

regeringen i samråd med huvudmännen för § 12 -hemmen och representan-
för socialtjänsten de frågor redovisats i undersökningen.ter tog upp som

Socialstyrelsens utvärdering REBUS-projektet-

Socialstyrelsen fick 1988 regeringens uppdrag utvärdera SoL:satt
praktiska tillämpning vad gäller bland bam och ungdom främst utsatta

Utredningen, fick arbetsnamnet REBUS-projektet, redovisa-grupper. som
de i delrapporten Vård hemmet SoS-rapport 1990:4 frågor rörandeutom
förhållanden för barn och ungdomar omhändertagits samhället.som av

Socialtjänsten kritiserades åtskilliga punkter i Socialstyrel-rapporten.
konklusion blev SoL:s intentioner inte uppfyllts. Bristernaattsens var

uppenbara vad gällde kompetens och vid §12 hemmen.resurser -
Hemmen hade inte den grad differentiering nödvändig för attav som var
vårda ungdomar demed och problemen. Detyngsta mest sammansatta
allra vårdkrävande kunde inte anvisas plats vid hemmen. För rättamest att
till bristerna föreslog Socialstyrelsen regional samverkan, samordnad
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intagning på regional basis, regler i LVU vård utanför hemmet,om ett
ändrat utskrivningsförfarande beslutsansvar vid hemmen, möjlighetereget,till differentierad vård förtydligande behandlingsansvaret.samt ett av

Våldskommissionens promemoria Ungdomar och brott

Den regeringen i november 1989 tillsatta Våldskommissionen överläm-av
nade i november 1990 sitt slutbetänkande SOU 1990:92 Våld och
brottsoffer. Betänkandet innehåller inga förslag direkt sikte på detarsom

lagöverträdarna. l bilaga till betänkandet behandlar kommissionenunga en
emellertid frågeställningar betydelse för innehållet i påföljden överläm-av
nande till vård inom socialtjänsten. Kommissionen behandlar vidare den
problematik förknippadär med § hemmen.12som -

Efter ha redogjort för den kritik JO framfört angående bristernaatt som
i ungdomsvården anslöt sig kommissionen till JO:s och Socialstyrelsens
krav ökad differentiering, regional samverkan och centraliserad
intagning konstaterade det därutöver krävdes särskilda insatser förattmen
de mycket brottsaktiva ungdomarna. Kommissionen föreslog det skulleatt
inrättas åtminstone särskilt ungdomshem för de brottsbelastadeett mest
ungdomarna. Hemmet skulle ha hela landet upptagningsområde,som
drivas och utformat så det skulle svårtstaten attav ytterst attvara vara

Det skulle också uteslutet med utstraffning eller förvägradrymma. vara
intagning. Domstolen borde också möjligheten i domen på överläm-attges
nanden till vård inom socialtjänsten föreskriva den skulle inatt tasunge
vid sådant centralt särskilt ungdomshem under viss tid och förordnaett om
minsta tid för vistelsen vid hemmet. tid förDen vistelse pâ centraltett
särskilt ungdomshem domstolen skulle kunna föreskriva borde enligtsom
förslaget normalt inte överstiga månader. Om brottet hade mycketettsex
högt straffvärde, borde tiden dock kunna uppgå till år. Någon villkorligett
frigivning borde inte kunna ske. När den i domen angivna tiden löpt ut
skulle vården fortsätta jämlikt LVU under så lång tid det förelågsom
vårdbehov enligt denna lag. För domstolen fåskulle beslutaatt om
intagning på centralt särskilt ungdomshem skulle krävas beslutett att om
vård enligt 3 § LVU redan beslutats beträffande den unge.

J0:s beslut 1991 vård i hem för särskild tillsynom av unga

Problemen kring vården vid § 12 hemmen JO 1991togs nytt upp av-
Beslut 1991-04-15. l beslutet konstaterade JO bristerna iatt systemet
fortfarande fanns kvar, de varit kända under lång tid och påtalatstrots att
från många håll. JO kritiserade särskilt den obefintliga samordning-nästan

mellan upptagningsområdena det gälldenär upprättande resursplaner.en av
hade bl.a. lett till breddningDetta verksamheten uteslöt deen mestav som

resurskrävande från vård och behandling. De så vis inte fickunga som
vård inom socialtjänstenbehövlig blev i ökad utsträckning föremål för

kriminalvårdande insatser. Vidare framhöll JO förelågdet påtagligaatt
eftervården de ungdomarbrister i blev föremål för § 12 vård.av som -
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JO konstaterade de påtalade bristerna kunde avhjälpas låtaatt attgenom
återta huvudmarmskapet för § 12 hemmen. Därigenom skullestaten -

förutsättningar skapas för nödvändig differentiering, centraltetten
intagningsförfarande och eftervård med försöksutskrivning efteren

från missbruksvården.mönster

Kommunförbundets promemoria 1990

l promemorian förHem särskild tillsyn förslag till förbättringar av-
verksamhet och organisation konstaterade Svenska kommunförbundet att
den gällande organisationen och vårdresursplaneringen inte ändamåls-var
enlig. Landstingsområdena för små för kunna upprätthållaattvar en
nödvändig differentiering. Försök till samverkan mellan områdena på
frivillig grund hade inte tillfredsställande resultat. kommaFör tillgett att

med de rådande problemen föreslogsrätta inrättandet statlig nämndav en
med uppdraget huvudman för samtliga § 12 -hem och medatt vara
beslutanderätt för samtliga frågor rörande intagning och utskrivning, vård
och resurser.

5.5.6 Sammanfattning kritikenav

Socialtjänstreformen har framgår den lämnade redovisningensom av ovan
för betydande kritik vad gäller förinsatserna kriminellautsatts en

ungdomar. I den allmänna debatten har det bl.a. hävdats socialtjänstensatt
inriktning frivillighet inneburit överströmning lagöverträdareen av unga
till kriminalvården. Kritiken i detta avseende ledde till införandet detav
s.k. öppenvårdstvånget, i praktiken aldrig har kommit tillnästansom an-
vändning.

Under de åren har kritiken framför allt vården eller denrörtsenaste
uteblivna vården de allra brottsbelastade och vårdbehövandemestav
ungdomarna. § 12 hemmen har kunnatinte tillgodose den efterfrågan-
vård finns. allraDe vårdkrävande har inte beretts plats och denmestsom
regionala obalansen har ytterligare försvårat för ungdomar med tunga
problem få adekvat och differentierad behandling. Sedan huvudmannan-att
skapet överfördes till landstingen och kommunerna har institutionelladen
ungdomsvården enligt kritikerna inte de anspråk på kvalitetmotsvarat som
samhället måste ställa.

Den massiva kritik institutionsvârden, efterden utvecklats detmot som
landsting och kommuner övertagit huvudmannaskapet, ledde våren 1991att

till principbeslut i riksdagen återgång till statligt huvudmanna-ett om en
skap för socialtjänstens tvångsinstitutioner. Vi har i avsnitt 5.2.3ovan
redogjort för socialutskottets behandling frågan huvudmannaskapetav om
för de särskilda ungdomshemmen och för förslag angå-IUM-utredningens
ende organisationen den framtida vården inom 12 hem SOU§av -
1992:18 Tvångsvård i socialtjänsten Vioch innehåll. har iansvar-
samband därmed redogjort för behandlingen förslagenäven desamtav
lagändringar dessa lett till.
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6 Vår kriminalpolitiska uppfattning

6.1 Allmänt kriminalpolitikom

Allmänt med begreppet kriminalpolitik sådana frågor röravses som
straffsystemet och dess tillämpning. Som kriminalpolitiska åtgärder avses,
vid sidan kriminalisering och avkriminalisering, sådana åtgärderav som
gäller sanktionernas och sanktionssystemets utformning och handhavande

verkställigheten sanktionema.samt av
har ofta iDet den kriminalpolitiska fästs förhoppningardebatten vid att

olika åtgärder inom de områden, skall kunnanämnts,man genom som nu
komma till med kriminaliteten falleller i påverka nivån pårätta vart
brottsligheten eller förekomsten olika brott. Man har tänkt sig attav
exempelvis hot straff, ökad kontroll, olika vårdätgärder ellersträngareom
inkapacitering skall kunna påverka den allmänna brottsnivån. Man har
därvid ofta föreställt sig olika individualpreventiva åtgärder skall kunnaatt

effektiva också diskuterat olika skärpningartypervara men av som anses
verka brottsavhållande.

Det bör emellertid framhållas den kriminologiska forskningenatt
generellt har visat förändringar straffsystemeti tycks hasett att en
begränsad betydelse för den allmänna brottsnivån i samhället.

Brottsutvecklingen sålunda huvudsakligen faktorer verkarstyrs av som
oberoende straffsystemet och dess handhavande. alltsåDet uppenbartärav

den strukturella uppbyggnaden samhället och dess funktioner äratt av av
betydelse föravgörande brottslighetens omfattning och former. finnsDet

många olika uppfattningar hur de orsakssambanden Inärmare ut.om ser
detta sammanhang skall vi endast peka några omständigheter haftsom
särskild betydelse för ungdomsbrottsligheten. avsnitt 3.3 har vi särskiltI

fråganberört orsakerna till denna.om
Sverige har under tiden efter första världskriget utvecklats från ett

fattigt land till bli högindustrialiserad nation med hög ekonomisken en
standard. materiella välståndetDet har ökat och därigenom tillgången på
stöldkänsliga Utvecklingen har också medfört vi lämnar våraattvaror.
tillgångar obevakade i betydligt utsträckning tidigare. Tillfállenastörre än

begå brott har således ökat markant. Exempelvis har detaljhandelnsatt
övergång till självbetjäningmed ökade möjligheteröppnatett system att
begå brott. Tillgreppsbrott i butiker eller varuhus tillhör också de

Ökningenvanligaste ungdomsbrotten. antalet bilar kan tjäna ettav som
ytterligare exempel på tillgången på stöldbegärlig egendom lämnasatt som
obevakad brottsalstrande faktor betydelse. deutgör Aven personer somav
misstänks för bilstöld %50 under 20 år.är
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En omständighet vill i detta sammanhang detnämna ärannan som
befolkningstäthetpåtagliga sambandet mellan och brottsligheten. Kon-

befolkningen till städer haftcentrationen och har med säkerhettätorterav
brottshöjande effekt liksom överhuvudtaget den ökande rörlighetenen

bland befolkningen. Förändringar människors fritidsvanor, medav unga
fler aktiviteter koncentrerade till storstädernas torde till delcentra, t.ex. en
kunna förklara ökningen gatuvåldet i dessa stadsdelar.av

betydelse för ungdomars brottslighet också den förändringAv ärstor
sociala kontrollen blivit följden sekletsi den det senastesom av sam-

hällsförändringar. Ungdomarnas roll och ställning i samhället har
kraftförändrats radikalt. De i allt mindre utsträckning i i dentas sam-

förra fortfarandehälleliga produktionen. Under slutet århundradetav var
tonåringar förvärvsarbete. skedde ofta tillsammans medde flesta i Det

innebar därmed ömsesi-föräldrar eller andra Arbetet ettvuxna personer.
stark kontroll.digt beroende mellan människor vilket i sin innebartur en

flesta tonåringars arbetsplats, skaparSkolan, i dag de barns ochärsom
formoch alltså inte hellersällan denna ömsesidigt beroendetyp av samma

sin tid i sällskap medkontroll. Ungdomarna tillbringar delenstörre avav
tidigareungdomar och de inte påandra sättutgör ettsamma somvuxna

kontrollen har således minskatnaturligt inslag i deras vardag. Den sociala
ungdomstiden förlängts.påtagligt samtidigt som

sådanaomständigheter bör det tilläggasUtöver de nämnts attsom
bostäder, kommunika-tillgång till och organisation arbete,faktorer avsom

generellafritidssysselsåttningar har klart samband med dentioner och ett
människor erbjudsbrottsnivån. Vi vill här erinra vikten attom av unga

meningsfull sysselsättning. I tidertill arbete ellermöjlighet avannan
arbetslöshet ungdomar särskiltekonomisk och är utsatt grupp.oro en

kriminaliseringsnivån, dvs. den utsträckning iNaturligtvis år även
medborgarnas handlandesamhället det nödvändigtvilken att styraanser

straffbestämmelser, betydelse i detta sammanhang.med av
förklaringama till utvecklingen ungdoms-vill alltså framhållaVi att av

Därmedfrämst sökas i faktorer slag.brottsligheten bör ärnämntav nu
litet meddet omständigheter har mycketockså göraäratt attsagt som

sammanhang.straffsystemet har avgörande betydelse i dettasjälva som
den samhällsutvecklingen siktråder ingen tvekan allmännaDet attom

straffsys-för brottsutvecklingen åtgärderbetydelse röränär större somav
sådant.temet som

således innefatta åtgärderkriminalpolitiskt handlingsprogram måsteEtt
avsnittbrottsförebyggande i vidsträckt meningbenämnas sekan ensom

förändringar inomåtskilliga sammanhangSåsom framhållits i är4.
fritids-utbildningsväsendet, arbetslivet,familjepolitiken,exempelvis

betydelse.hälsovården härvidsocialtjänsten ochverksamheten storsamt av
brottsförebyggandefamiljens betydelsedå särskilt peka påVi vill som
Som framgått hartillvara.viktigt dennaDet är att tasresursresurs.

inneburit föräldrar ochdecennierna bl.a.utvecklingen under de attsenaste
Vitidigare.tillbringar lika mycket tid tillsammansintebam attvetsom

del utövadestidigare tillinformella sociala kontroll,den stor avsom
inte har kunnatden krets,föräldrar och andra i närmastevuxna unges
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den formellaersättas kontroll utövas institutionerav som nu genom som
barnomsorgen, skolan och den offentliga fritidsverksamheten. Det bl.a.är

bakgrund härav samhället bör stödjamot föräldrarna i deras rollsom som
just föräldrar. Det viktär föräldrarna har insynstor i sinaattav ung-
domars aktiviteter utanför hemmet. Härmed naturligtvisär inte sagt att

bör återgå till forna tiders auktoritära uppfostran och kontroll. Viman vill
endast framhålla vikten föräldrarna på olika sättattav uppmuntras att ta
del i sina barns liv samtidigt bör framhålla för dem de självasom man att
har huvudansvaret för sina bam.

Forskningen har visat det finns klart samband mellan deatt ett ungas
fritidsaktiviteter och deras brottslighet. Ungdomar uppvisar olikasom

sociala problem tillbringar oftare sin fritidtyper utanför hemmet ochav
tillsammans med kamrater. Dessa ungdomar deltar också oftare i
kommersiella fritidsaktiviteter och verksamhet vid fritidsgårdar andraän
ungdomar. Däremot de sig i liten utsträckning i förenings-engagerar
verksamhet. Den offentliga fritidsverksamheten och förcningsväsendet bör

efter fångasträva dessaäven ungdomar.att upp
Dålig kontakt med föräldrarna i barndomen riskfaktorär för tidigten

brottsligt beteende. Det därför betydelsefulltär samhället erbjuder stödatt
och hjälp familjer kan i riskzonen. I detta hänseendeantas görsom vara
socialtjänsten viktiga insatser. Det ocksåår betydelsefullt socialtjänstenatt
griper in och värnar lever under svåra uppväxtförhâllandenom unga som

ordna med lämplig fosterhemsplacering.att t.ex. Vi har i avsnittgenom
4 framhållit också skolan har viktig uppgift i dettaatt sammanhang.en
Den den samhällsinstitutionär alla föräldrar kommer i kontakt med.som
Skolpersonalen har goda förutsättningar följa den utveckling ochatt unges
observera sådana förändringar exempelvis skolk i hans beteende som- -
kan signal på utveckling. Det därför ocksåärvara en en ogynnsam
självklart skolan är naturlig plats för såväl individuellaatt en som
kollektiva brottsförebyggande åtgärder. Skolan har given roll i deten
nätverk vuxenkontakter bör finnas i människas liv. Skolanav som en ung
bör också kunna initiera och etablera förtroendefull kontakt med denen

föräldrar och i de situationer, då det finns behov därav, medverkaunges
till kontakt etableras med socialtjänsten eller andraatt myndigheter som
arbetar med ungdomar.

Den omständigheten brottsförebyggande verksamhet i vid bemärkelseatt
spelar den viktigaste rollen i kampen ungdomsbrottslighet skallmot
emellertid inte uppfattas så straffsystemet och dess handhavande saknaratt
betydelse för brottsligheten och för dess utveckling. Allmänt detärsett
naturligtvis så straffsystemet har betydelse för brottsnivån i samhället.att
Om antal handlingar, exempelvis stöldett och misshandel,som av-
kriminaliserades skulle detta med all säkerhet leda till sådana hand-att
lingar ökade. Vidare kan antalet brott skulle öka riskenanta attman om
för upptäckt och straff skulle uppfattas eller mindre obefintlig.som mer
Det därför självklartär risken för upptäckt och lagföring måsteatt vara
hög och det rättsliga förfarandet bör snabbt. Snabbhetenatt ivara
förfarandet särskiltär viktig det gällernär brott ungdomar. Menav
samtidigt får naturligtvis inte ambitionen åstadkomma snabbareatt ett
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förfarande medföra sådana viktiga intressen rättssäkerhet ochatt som
integritet åsidosätts.

också givet påföljdernas stränghet och utformning allmäntDet är att sett
för brottsligheten och utveckling. Vi vill dock fram-betydelse dessär av

förändringar straffsystemet sådant slag och i sådanhålla att av av en
omfattning, från bl.a. rättssäkerhets- integritets- och humanitetsaspek-som

genomföra, inte kan förväntas någon nämnvärdmöjligaär attter
straffsystemetsbetydelse för brottsnivån. Det kan däremot antas att
för tilltron tillutformning tillämpning allmänt betydelseoch ärsett av

laglydnaden. denrättsväsendet och därmed på sikt för den allmänna För att
rättvist samhälle det viktigtenskilde skall känna han lever i är attatt ett

begår brott dömsbrottsligheten desamhället attmot genom somreagerar
verkställsför och de påföljder dömsdessa sättatt ut ettsom som

föreställer Värdenmänniskor i allmänhet sig eller kan acceptera. som
likabehandling i dessa sammanhangrättvisa, förutsägbarhet och är av av-

betydelse.görande

pâföljdssystemetför6.2 Grunden

enligt vår mening börvi redovisa de principerföljande avsnitt skalll som
för lagöveträdare skallför hur pâföljdssystemetgrundläggande ungavara
skall vi i korthet berörabakgrund till vad därutformas. Som sägs nuen

detgrundval för straffsystemet. Närpreventionsteoriernas betydelse som
hänvisar vi tillbeskrivningar straffteoriernagäller definitioner och av

avsnitt 2.3.
allmänpreventiva och individualpre-diskussionerde årensl senare om

för straffsystemets utformning harteoriers betydelseventiva man
nivåer i straffsyste-skilda betydelser olikaunderstrukit teorierna haratt

straffbeläggaderas betydelse vid beslutskiljer såledesMan attmet. om
verkställighetpáföljdsbestämning och vidkriminalisering, vidgärningen

påföljden.av
preventionsteorier-i sammanhang inVi saknar anledning dettaatt

betydelse förkriminalisering. Vad angår derasbetydelse vid beslutnas om
startadeså i samband med det arbete,påföljdsbestämningen hyste somman

relativt förhoppningarledde fram till BrB,1930-talet och stora omsom
effektiva i den meningenolika straffrättsliga påföljdema skulledeatt vara

genomgåttefter hanför den dömde, detde skulle minska risken attattatt
välja denbegå brott.påföljden, fortsatte Man attantog attatt man genom

stödja ochpå olikaenskilde rätta påföljden och sättför den attgenom
individuella orsaker.undanröja brottslighetensskulle kunnahjälpa honom
lagöverträdare bordelåg principentankegång bakomBl.a. denna att unga

möjlig-ansågs ha bättrebamavården, vilkenbli föremål för åtgärder inom
behandlingsådan vård ochkriminalvården erbjuda denheter än att unge

således inte brottetrehabilitering. Detkunde leda till hans utanvarsom
påföljdensskullebehov vård och behandlingden tilltalades styrasomav

kriminalpolitiken brukarlinje inominnehåll och omfattning. Denna
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sammanfattande benämnas behandlingstanken. Som närmare utvecklar
i avsnitt 2.4 har den haft betydelse för samhällets ingripandestor mot unga
lagöveträdare.

Vad gäller de olika påföljdernas kriminalpolitiska verkningar har
forskningen under de decennierna lärt i högsenaste gradatt tonaoss ner
förväntningarna. Detta har lett till behandlingstanken för helatt utsatts en
del kritik. Kritiken har, närmare redovisas i avsnitt 2.5 och i detsom
följande, gått på behandlingstanken byggerut att orealistiska för-
väntningar den effekt straffrättsliga- eller andra samhällsingri-om som
panden har för dem för sådana.utsätts Men kritiken har riktatävensom
sig det prognostänkande förenatmot är med behandlingstanken. Mansom
har denna leder till mindre förutsägbarhetansett att och till sådanaatt
viktiga principer proportionalitet och legalitet riskerarsom sättasatt
sidan.

frågaI påföljdernas verkningar råder det betydandeom numera en
enighet knappast någon påföljd har positivaatt effekter för denom som

för den.utsätts Detta gäller sådanaäven tvångsåtgärder vidtas motsom
lagöverträdare inom för socialtjänstlagstiftningen.unga Det finnsramen

också många undersökningar visar ingripande påföljdattsom mer en
eller åtgärd destoär mindre sannolikt det denär lederannan till denatt att

för denutsätts slutar begå brott eller i övrigtsom att tillanpassas
samhället. Det finns de straffsystemet skall haattsom menar man, om
någon på detta individualpreventivsätt effekt, skall så smågöra in-
gripanden möjligt den begått brott. Självfalletmot det intesom ärsom
möjligt låta straffsystemets utformning frånatt denna utgångspunkt.styras
Det viktigtär vi har straffsystem i rimligatt grad verkarett avskräck-som
ande och moralförstärkande och tillgodoser allmänhetens uppfattningsom

vad ochär rättvist.rätt Men några generella förväntningarom som attom
med straffrättsliga påföljder skall nå rehabiliteringsresultat i detman en-

skilda fallet skall alltså inte ha. Det sist sagda äger sambandävenman
med forskningen under år lärtatt hålla förväntningarnaattsenare oss nere,

det gällernär möjligheten individuellagöraatt Det harprognoser.
nämligen visat sig det sannolikt går identifiera vissaatt inomatt grupper,
vilka det risk för fortsattär brottslighet,stor alla individuella be-attmen
dömningar detta slag förknippadeär med osäkerhet.av stor

Även kritiken behandlingstanken grund för påföljdsbe-motom som
stämningen varit omfattande och lett till förändringar bl.a. straffbe-av
stämningsreglema, spelar behandlingstanken fortfarande och enligt vår-
mening med rollrätta vid verkställigheten páföljderna.stor Somen av-
vi tidigare framhållit skall inte ha orealistiska förväntningar påman
socialtjänstens eller kriminalvårdens möjligheter komma till medrättaatt
ungdomsbrottsligheten. Detta hindrar inte det enligt vår uppfattningatt är

betydelsestörsta inom för verkställighetenatt stödav man ramen genom
och hjälp försöker underlätta de dömdas anpassning till samhället. Det är
då självfallet så åtgärderna måste kunna efter behovenatt i detanpassas
enskilda fallet. För meningsfullt arbete skall kunnaatt ett bedrivas på
verkställighetsplanet förutsätts har tillgång tillatt antalettman ston
åtgärder dessutom kan till hur förhållandena utvecklar sig försom anpassas
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sådana individuella hänsyn kanindivid. viktigtvarje Det är tasattytterst
undantagsfall, i vilka fängelsesärskilt angår debeträffande ungdomar. Vad

straff för ttngdotnar, det nödvändigtförekommakan tänkas år attsom
enligt vilkenFN-kçinventioneit barnets rättigheter.artikel 37 iiakttar om

fallfrån I defrihetsberövade barn åtskildaskall hålla ettvuxna.man
överhuvudtagetmåstefrihetsberövande äger rumung personav en

effekternade negativaför minskasärskilda åtgärder sättas att av
Fängelseutredttingeit. Storafrihetsberövandet. fråga ankommerDenna

till med denför kommamåste också rättaansträngningar göras att unges
för hanminska riskenfor såoch sociala problempersonliga sätt attatt

anpassning.i sin socialaövrigt misslyckasbegå brott eller ifortsätter att
innehållet iutformningen ochalltså viddetEnligt vår uppfattning är av

ochvard-verkställighetendärtill knutnapåföljderna och den som
betydelse.fortfarandebehandlingssynpunkter är av

vikt devi detSlutligen vill vi tillägga yttersta attatt organanser vara av
de kansådanaerhållerlagövertráidztrearbetar med attresurserungasom

förebyggandeochrehabiliteringsztrbetemeningsfulltbedriva satsaett
ungdomarhär ofta sigunderstrykas detskall röråtgärder. Det att somom

i samhället. Intesig gällandehar svårtochallmänt göraärsätt attsvaga
förriskeråtstramning finns detallmäni tiderminst attstora enav

någotungdomar,just dessadrabbakommernedskärning attresursernaav
samhället.föroch kostnadermedför skadorsikt storasom

beträffan-påföljdssystemetförPrinciperna6.3

lagöverträdarede unga

Behandlingstanken6.3.1

Sverigeidebattenkriminalpolitiskahar i dendecenniernaUnder de senaste
börpåföljdssystemgrunder vårtfrågan vilkaintresse ägnatsstort

idéerdeursprungligenpåföljderna byggeravdelningvila. BrB:s om
medkonktakthadeStrafflzigbcredningen. Den näraframfördes avsom

socialskydds-s.k.influerad densärskiltsociologiska skolan ochden avvar
dessvärldskriget. Enligtandrafram efter detrörelsen, växte upp-som

socialt fenomen,brottslighetensyfte bekämpastraffetsfattning att somvar
under-lagöverträdarenåtgärder, delsförebyggandedels attgenomgenom

för sådanförutsättningarelleri vårdbehandling, helstkastades öppen om-
i anstalt.saknades -

sighållabrottslingenfårehabilitering syftar tillBehandling attatt
former.socialt godtagbaraunderfungerakriminalitet ochfrånborta att

legitime-brottpå grundstraffrättsliga ingripandensyfte blirMed detta av
jämförelseliggerbehandling. Detbehovbrottslingensrade enavgenom

föreställning.sådanpatienter bakombotandetsjukvården ochmed enav
positivt,för brottslingennågotuppfattassålundaStraffet kommer att som

lagövertrådarnadeSärbehandlingenför dennes bästa.tillkommet ungaav
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liksom de psykiskt störda blir utmärkande drag i dennaett påsyn
påföljdssystemet.

Utmärkande för behandlingstanken vidareär domstolens uppgiftatt
reduceras till för påföljder, medanatt det blir de verkställandeange ramen
myndigheterna skall besluta innehållet, hur länge och under vilkasom om
former påföljd i det enskilda fallet skall verkställas. Det läggssom en

allteftersom behandlingen fortgårexperter att och beroende hur den-
lyckas bestämma olika åtgärder slutligen be-avgörasamt närom att-
handlingen kan slutförd.anses vara

Man måste emellertid behandlingstankennär diskuteras hålla isärnoga
den vård och behandling motivera det straffrättsliga ingripandetsom anses
och de behandlingsinsatser faktiskt sker under verkställighetensom av
påföljden. behandlingAtt i sistnämnda hänseende berättigadär och
nödvändig råder det ingen oenighet om.

6.3.2 Kritiken behandlingstankenmot

När kritiken behandlingstanken fram underväxte l960-l970-ta1etmot
grundades den framför allt på behandlingstanken leder till dåligatt
rättssäkerhet, till konflikter mellan lagbrytaren och offret elleratt
samhället döljs, till uppfattningen kriminalitetens orsaker bliratt om
felaktig och till uppnår dåliga behandlingsresultat. Enatt närmareman
beskrivning behandlingsideologin och kritiken däremot har lämnats iav
avsnitt 2.4-2.5. Här skall bara erinras kritiken fick officiellattom en mer
prägel den formnär i 1977:7 Nytt straffsystemtog rapporten av en

BRÅ.kriminalpolitisk arbetsgrupp inom Denna rapport, attsom var
betrakta idéskiss, fick övervägande positivt under denettsom en gensvar
remissbehandling följde. Det stod klart kriminalpolitiken skulleattsom

delvis inriktning tankarna i följdes.en rapportenny om
Uppgiften utarbeta förslag till lagstiftning skulleatt tillsom anpassas

den kriminalpolitiska anförtroddes Fängelsestraffkommittén,nya synen
år 1986 lämnade sitt huvudbetänkande SOU 1986: 13-15 Påföljd försom

brott. Detta betänkande lades sedan till grund för revidering BrB:sen av
påföljdskapitel, varvid bl.a. regler påföljdsval och straffmätningnya om
infördes. Därigenom blev den principiella inställningen till grunderna för
vårt påföljdssystem delvis Den tidigare så livligt debatteradeen annan.
frågan, det allmänpreventivaär eller individualpreventiva idéerom som
skall domstolarnas påföljdsval straffmätning,ochstyra anses nu vara
skäligen ointressant. I stället har intresset fokuserats till brotten och
brottens straffvärde. Det framhålls brott samhället ogilladäratt ett aven
handling och straffets uppgift markera och gradera detta ogillandeäratt att
med det övergripande syftet ofránkomligtmotverka brott. Det dåäratt att
straffet utformas obehag. Lagstiftaren får haett accepterat attsom anses
det falsk verklighetsbild, motiverar straffet med brotts-ger en om man
lingens behov vård och behandling. I den mån lagöverträdaren behöverav
sociala stöd- och hjälpåtgärder, det dock meningen sådana skallär att

insättas under verkställigheten de får alltså inte motivera detmen
straffrättsli ingripandet.ga
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samladeeller hos denbrottstraffvärdet hosgällerEnligt BrB ettattnu
påföljd. klartextIför bestämmandetgrundenskallbrottsligheten utgöra av
straffvärd ochdenbestraffas därförhandling ärinnebär detta attatt en

räkna medingripande kanallvarligarestraffvärdet destohögre är man
straff.och Den strängastemellan brottproportionalitetprincipenenligt om

särskilt högtbrottet harFängelse kanfängelse. utmätaspåföljden är ettom
Vidareskyldig till brott.sigtidigare gjortbrottslingenellerstraffvärde om

rattfyllerimisshandel ellerbrottfråga vissa t.ex. ettikan grovtom
straffvärdet.oberoendebrottetsmotiveratfängelsestraff art avavvara

nuvarande reglernadevilkaprinciper,uppfattning devårEnligt är
legali-liggaoch börgrunden liggerriktiga. Ipäföljdsbestämning vilar,om

sig bl.a.rättvisa. Dettaochrättssäkerhetkravettetsprincipen med tar
likvärdig be-någorlundaleda tillbörlikvärdiga brottuttryck i att en

straffning.
skallstraffsystemetanspråkocksåemellertidfinnsDet varaatt

påföljderdeinnebärlinje. Dettakonsekventföljatrovärdigt och att somen
tidbestämda tillochdefinieradeentydigtklara,böringår i systemet vara

med vilkainförståddfulltdömde blirdenviktigtinnehåll. Det äroch att
Även intressebefogatharallmänhetenbrott.blirkonsekvenserna ettettav

förtalarbegår Dettabrott.denhänder attvadveta somatt somav
intressedettaövrigt bl.a.förförutsebara. Detpåföljderna bör varvara

ochungdomsfängelsepåföljdernatidsobestämdadetillledde attsom
avfördesinternering systemet.ur

lagöverträdarnadeBehandlingstanken och6.3.3 unga

börprincipervilkaavsnitti detta ärbehandlasskallfråga somDen som
lag-desiktepåföljdssystemförvägledande tar ungaett somvara

delssärreglering,dagfinns iBeträffande dessaöverträdarna. genomen
påföljdendelsfängelse,utdömandevidbegränsningarvissa genomav

förställetitillämpasvilkensocialtjänsten,vård inom attöverlämnande till
ankommerdetinnebäröverlämnandesådantstraff. Etttill attdöma

sedanvidtasskallåtgärdervilkabeslutasjälvsocialnämnden somatt
till denheltåtgärderDessaöverlämnandet väl ägt ungesanpassasrum.

behov.
föreställagrund i allmänsinharsärreglcringen i BrBnämndaDen en

brukarbehandling. Detsärskildmänniskor kräverning att ungaom
utvecklings-ioch innemänniska ärbl.a.framhållas enatt omogenungen

denomognad ochdennautslagbetraktasBrottslighetenfas. avett avsom
Detungdomar.vissautmärkeridentitetsproblemoch deosäkerhet som

lagöverträdarestraffaförställetiangelägetdärför att ungaatt mananses
de bakom-förlämpade mötabedömsåtgärdertillsig fram attsöker som

tillwkonsekventVidarebrottsligheten.tillliggande orsakerna enanses
möjliginteproportionalitetsprincipernaochrättvise-lämpning varaav
enskiltvarjeskiftar iåtgärdernaolikaför deförutsättningarnadärför att

fall.
lagöverträda-det gällerbehandlingstankenvid närfasthållandeEtt unga

möjligrikaerbjudakunnasocialtjänstenocksåmotiveras att ansesavre
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heter för finna den för den enskildeatt lämpligaste formen för ingripande
grund brott. För den räcker det kanske medav varning ellerene en

med utseende kontaktperson, för den andre kanskeav en placeringpassar
i familjehem medan det för den tredje kan nödvändigt med placeringvara
på särskilt ungdomshem. En individualisering detta slag vid be-av
stämmande lämpliga åtgärder får till följd ungdomarav begåttatt som

brott kan behandlas olika och skillnadernasamma i vissa fall kan bliatt
avsevärda. En sådan ordning kan naturligtvis ifrågasättas. Det framhålls
emellertid de åtgärder inomatt överlämnande till vård inteettsom ryms
kan straffmätas sätt fängelse. Det går därför intesamma t.ex.som att
uppnå någon rättvis proportion mellan brott och reaktion.

Brottets och omfattning har alltså inteart någon betydelse förstörre
socialnämndens åtgärder de och det från behandlingssynpunktärmot unga
i och för sig ointressant, överlämnande till socialtjänstenett sker påom
grund mycket svårt eller mindreett allvarligt brott. Det iav ett ställetär
främst den beteendestöming, anpassningssvårigheter och karaktärs-unges
defekter skall diktera omfattningen och längden socialnämndenssom av
ingripanden. Ett mycket allvarligt brott behöver alltså inte med nödvändig-
het följas kraftig reaktion. Detta gäller sådan åtgärdav en t.ex. om en
skulle komma i konflikt med rehabiliteringsprogram.ett

Det vår uppgiftär överväga den straffrättsliga särregleringatt om som
sålunda förekommer beträffande de lagöverträdama berättigad iärunga
sin nuvarande form. Härvid gäller det särskilt det möjligtäratt attse, om

reaktionerna de till de principer bör gälla förmotanpassa unga som
straffsystemet i allmänhet. Den övergripande frågan naturligtvisär om
behandlingstanken liksom hittills skall påföljdema detta område.styra

Generellt kan sägas de talar för fasthållandeatt vidargument ettsom
behandlingstanken inte särskiltär hållbara. Den omständigheten det röratt
sig lagöverträdare enligt vårär uppfattning inte tillräcklig förom unga att

straffrättsligt ingripande skall kunnaett motiveras med behandlingsbehov.
Man kan tycka det, det gällernär denna kategoriatt brottslingar, finnsav

särskilt skäl framhålla sambandetett mellan brottatt och reaktion. Om den
verkliga grunden för det straffrättsliga ingripandet inte tydligt skulleanges
nämligen den kunna den felaktiga uppfattningen brottetunge att
egentligen saknar betydelse för ingripandet honom. Intressekonfliktenmot
mellan samhället och brottsoffret, å den sidan, och den å denena unge
andra, skulle därmed inte komma tillräckligt tydligt i dagen. Det finns
också påtaglig risk för den detta skulle kunna berövassättatten unge

för sina handlingar. Detta gäller särskilt han skulle uppfattaansvaret om
situationen så han inte förövat brottet fri vilja brottetatt utan attav
förklaras han inte rått över omständigheterna. En sådan determinis-attav
tisk skulle inte den fortsatta utveckling.syn gagna unges

6.3.4 Principerna

Till förgrund våra fortsatta överväganden hur påföljdema för deav unga
lagöverträdama bör utformas vill vi i detta avsnitt föra fram de principer

enligt vår uppfattning bör påföljdssystemet. Vår utgångspunktsom styra
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utstakadeslinjerfölja deungdomspåföljdema bördärvid ävenär somatt
framhållasdockbörår 1988. Detpåföljdssystemrevideringen BrB:svid av

Mani varandra.delvis flyter inrenodladeinteprinciperna är utanatt
för-särskildaungdomarstillsådan hänsyndel fallockså imåste taen

förtillämpasprinciperfrån defårhållanden göras vuxnasomatt avsteg
lagöverträdare.

Humanitet

självklart detsågrundhumanitär ärmåste vila attstraffsystemAtt ett
inskrivetregeringsformen ärdet. lorda attfinns skälinte närmareatt om

påtvingatkroppsstraff ochskyddad annatmedborgare ärvarje mot
före-innefattarstraff i sigsakingrepp. En ärkroppsligt att ettannan

enskildespå deninskränkandeverkarolikatvång sättochskrifter som
ökarobehagpsykisktochfysisktStraffetfrihet. är mersomett

gradi höginkräktarfängelse,straffet,allvarligastedet Detingripande är.
integriteten.på

tvângsátgärderformergäller allastraffethärVad sagts avomsom
dock intemed obehag motsägerförenade attsådanabrott. Att ärgrund av

föroch den utsättsformerkontrolleradeinommåste ske atttvånget som
till hanshänsynpåkallasstöddeterbjudasskall person.det avsom

Detupprätthållas.reaktionenochbrottetmellansambandetskallSamtidigt
ochklargörssambanddettaangeläget attsynpunktdömdesdenfrån attär
för denbli lättaredåkanbehandlingsfall. Detbetraktasintehan ettsom

tvånget.dömde accepteraatt
1974:203i lagenmålsättningsstadgandetallmännadetEnligt om

för sittaktningmedbehandlasdömdeskall denanstaltkriminalvård i
särskildadeförförståelsemedskall bemötasmänniskovärde. Han

följeranstalt. Häravvistelse imedförenade attsvårigheter är mansom
besitterdömdedendeskallverkställighetenunder ta somresurservara

denslutna öppnaSåväl denutveckla dem.möjlighetoch honom somattge
detförinompåföljdema,förkriminalvården har att ramenett ansvar

uppfattasinslagpositivahardömda,denödvändiga tvånget somsommot
dendet faktumfrånbortsemöjligtinte attdetmeningsfulla. Men är att

straff.underkastasdömde ett
humanitet iprincipenfårlagöverträdamagäller dedetNär omunga

situationför deförståelsegäller härtyngd. Detsärskildtvånget ungasen
innebärochtidendrarbrottmålsförfarande, attEttoch behov. utsom

förmedförakommakanvad brottetovisshetleva i attmåsteden omunge
gällerdetförfarandesnabbt närförtalarDettainhumant.reaktion, är ett

därmedstraffet och deocksåGenerellt kan sägaslagöverträdare. attunga
för denivålägre änliggaför börtvångsåtgärdemaförenade enunga

lång tidunderfrihetenmänniskaberövalagöverträdama. Att en ungvuxna
upplevelsernanegativadetillsärskilt med hänsyninhumant, attkan vara

nedbrytande hosochstarkaremycketfår bedömasinlåsning mervaraav
straffnedsätt-ochstraffmätnings-äldre. Dehosmänniska än enungen

30 kap. 5 §ochkap. 7 §år 29under 21ungdomarningsregler som avser
detta.medmotiverats justharBrB
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Det kan ifrågasättas inte humanitetsprincipen leder till frihetsbe-om att
rövande reaktioner de lagöverträdama helt borde förbjudas.mot yngsta
Tidigare har i olika kriminalpolitiska sammanhang förts diskussioner om

för fängelsestraff bordegränsen år.vid 18 Någonsättas enighetatt ettom
sådant beslut har dock aldrig nåtts.

Har den uppfattningen människor inte bör låsas in iattman unga
fängelse, kan konsekvensen därav bli också andra former frihetsbe-att av

förrövande i samband med överlämnande till vård inomt.ex.unga,
socialtjänsten, förbjudas.bör sådanEn ordning skulle i sin medföratur ett
behov kunna hänvisa till tillräckligt ingripande alternativa reaktions-attav
former för de svårast belastade ungdomsbrottslingama. Intresset av
humanitet vid påföljdsvalet måste samhällets behovvägas skyddmot av

farliga och återfallsbenägna lagöverträdare.mot unga
vikt iAv detta sammanhang i vilken utsträckningär sådanaprövaatt

reaktioner innebär tvång i frihet bör kunna särskilt till desom anpassas
lagöverträdama. Man kan i och för sig föreskriftertänka sig vidunga

skyddstillsyn eller särskilda tvångsåtgärder vid överlämnande tillöppna
vård inom socialtjänsten så ingripande de kanär näraattsom nog
jämställas med fängelse. Någonstans måste dock för sådangränsen
intensiv kontroll för inte skall komma i konflikt med FN:satt man
barnkonventions krav och hänsynen till de mänskliga rättigheterna, även

målsättningen med kontrollen i frihet minimera frihetsbe-antaletär attom
rövanden och, i fall sådana ändå måste tillgripas, dem kortare. Detgöra
finns dock skäl talar för tiden för i frihetkontrollen begränsas förattsom
de samtidigt kontrollen intensifieras så länge pågår.denunga som

En reglering den livssituation föreskrifter och förbudav unges genom
får alltså inte så långtgående och ingripande den livetgörattvara
outhärdligt. så fall tvångetI kan komma i konflikt med humanitetsprin-
cipen. Frågan skall dras för kontrollen kan naturligtvisgränsenvar
diskuteras. Det humana intresset inte driva kontrollen i frihet så långtatt

förden den dömde blir svår måste intressetvägasatt att acceptera mot att
begränsa antalet frihetsberövanden. införStälls de valet kunnaattunga
vistas frihet,i med betydande inskränkningar i livsföringen, elleränom

hållas inlåsta på institution så kan frånutgå många äratt atten man nog
beredda med långt gående kontroll i frihet.att en

Förutsebarhet

kritik förtsDen behandlingstanken grundas bl.a. den ledermot attsom
till osäkerhet påföljdemas innehåll och varaktighet. grundläggandeDenom
avsikten med behandlingstanken den dömde skall rehabiliterasär att

straffverkställigheten. Driver behandlingstanken långt, innebärgenom man
den de åtgärder lämpliga individuella fallet ii det principatt som anses
inte skall förränavslutas det önskade uppnåtts.resultatet Att ett system

bygger sådant lätt kan leda till långvariga ingripandensynsättettsom
dem begått brott uppenbart. detta harMot Iärmot reagerat.som man

stället krävs den dömde redan i skalldomen möjlighetatt attnu ges
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överblicka innebörden och omfattningen reaktionden följer påav som
brottet.

Enligt rådandeden kriminalpolitiska på påföljdssystemet ärnu synen
fängelse renodlat och i huvudsak tidsbestämt frihetsberövande. Längdenett

detta frihetsberövande, relateras till brottet, bestäms i domen så attav som
den dömde vad han har utstå därefter.och kan planera sitt liv Devet att
möjligheter finns till förtida frisläppande frigivningVillkorligsom genom

någorlunda klart reglerade i lagen. Principen har sålunda hittills varitär
den frigivning skall obligatorisk viss tid straffet avtjänats.näratt vara av
Utvecklingen går emellertid här återinföra regler fakultativmot att om
frigivning. Det finns vissa möjligheter under straffverkställighetenatt

frihetsberövandet,lindra fripermissioner, gång eller placeringt.ex. genom
utanför anstalt, främst behandlingshem,i enligt 34 § lagen kriminal-om
vård i anstalt. Beslut härom meddelas efter prövning i det enskilda fallet
och förutses.kan inte

Även vid skyddstillsyn gäller påföljden bestämd till tid ochäratt
Övervakningstideninnehåll i lagen. i de allra flesta fall år och deär ett

föreskrifter kan skall klart definierade. Förbinds skyddstillsy-som ges vara
med kontraktsvård eller samhällstjänst, får den dömde redan i domennen

klart för sig vad fullgörahan har och vilka konsekvenserna kan bliatt om
han inte följer föreskrifterna.

Det sagda har påföljdssystemet allmänt. enligt vårMenavsett rent upp-
fattning finns det, det gäller egentligen ingade lagöverträdama,när unga
skäl talar för förutsebarheten skallbrottsreaktionattsom en varaav
mindre än gäller normalt. Kritiken behandlingstanken har,motsom som
tidigare framhållits, styrka här. Vi därför bör strävaattsamma anser man
efter anpassning de påföljder används för till de principeren av som unga

straffsystemet i övrigt. förändrarDetta skulle innebärastyrsom att man
påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten så desssätt att
innehåll kan förutses. Detsamma skulle gälla omfattningen deocharten av
frihetsberövanden följer den hand 12§att etttassom av unge om -
hem.

Principen förutsebarhet frågan det domstolen ellerärom reser somom
socialnämnden skall bestämma omfattning. Såreaktionens närmarenu som

påföljden överlämnande till vård inom uppbyggd harsocialtjänsten ärsom
domstolennämnts inget inflytande denvad skall ske medöversom som

dömde och inte heller ingripandetsöver varaktighet. överlämnandetOm
innefattar tvångsomhändertagande påföljden bliungdomshem, kan
mycket kännbar, särskilt med hänsyn till tidsobestämdheten. Vi motanser
denna bakgrund överlämnande till vård inom socialtjänsten skallatt, om
ingå i påföljdssystemet, det rimligtär kräva domstolen störreatt att ges en
beslutanderätt beträffande denna påföljd och alltså skall kunnarättenatt

tvånget.tidsbestämma
Vår allmänna inställning sålundaär det inte finns skäl särbehandlaatt att

frågalagöverträdama i förutsebarheten.de Principen bör överunga om
den dömshela linjen till påföljd redan domen blirattvara som genom

påföljden innehåller och omfattandeupplyst vad hur tvånget tiden.iärom
tidigare fördes påföljdemakritik ungdomsfängelse ochDen motsom
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intemering och ledde till dessa påföljder utmönstradesattsom ur
systemet har i detta hänseende lika bärkraft på den nuvarandestor
ungdomspåföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten.

Klarhet

Ett straffsystem skall utmärkas klarhet och Både påföljdernaav pregnans.
och reglerna påföljdsbestämning skall väl definierade ochom vara
bestämda till sitt innehåll.

Klarhetsprincipen innebär också verkligheten skall beskrivas denatt som
fakta döljs. En reaktionär grund brott straff ochärutan att ettav

uppfattas också sådant dem döms, reaktionenoavsettsom av som om
kallas fängelse eller vård. Alla påföljder möjligen med undantag för-
villkorlig dom innehåller tvång.moment av-

Det bör inte heller förnekas behandling påtvingas någon oftaatt som
med misstro. Om det inte klart vad reaktionenmöts innebär ochgörs att

den följd brottet, kan den dömde råka i tvivelär vad tvångeten av om
egentligen tjänar för syfte. Detta gäller särskilt påföljden överlämnande till
vård inom socialtjänsten; tvånget maskeras lätt till något positivt som man

vill den dömde ställer på. Tvång och frivillighetgärna in ivävsatt upp
varandra på påföljden blir diffus och tvångetsätt gör blir svårtett attsom

motivera.att
det från den sociala sidan finnsAtt vilja framhålla denatten unges

behov behandling grund brottet och undvika taletattav av om
straffreaktion, i och för sig förståeligt. Man upplever det frånär terapeu-
tisk synpunkt angeläget det från början skapas positivt ochatt ettsom

förhållande mellan socialtjänsten denöppet och Denna relationunge. anses
del håll kunna försvåras, samtalet leds in brottet ochen om man

klargör vad det fråga den grund brottetär äratt attom unge av
förtjänar straff. enligt vårMen uppfattning ligger det fara iett etten
sådant bör inte försökaMan lägga dimridå påföljden.synsätt. Denöver

avslöjar lätt sådana manipulationer med verkligheten. l stället börunge
från början klarlägga brottet har lett till straff. Härigenom haratt ettman

naturlig grund för de vård- och stödinsatsersättaattman en som
behövs.

Vad innebär naturligtvis inte inställningen till densagts attnu unge
lagöverträdaren skall hårdna och finna förståelseskall mindre föratt man
hans speciella situation. Syftet med klarhetsprincipen endastär att man
skall spela med kort.öppna

Proportional itet

En grundläggande princip i vårt straffsystem omfattningenär att enav
reaktion brott skall stå i proportion till brottet. Proportionalitetsprin-mot
cipen förutsätter varje brott tillmäts straffvärdeatt ett motsom svarar
påföljdens stränghet. Innebär påföljden frihetsberövande, kan straffetett

Äri tid brottets svårhetsgrad. påföljden böter, kanutmätas motsom svarar
brottets straffvärde uttryckas i visst antal dagsböter eller det gällerett om-
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penningböter visst belopp. Om påföljden såsom vid skyddstillsyn ärett-
uppbyggd med kontroll i frihet olika eller mindre ingripandegenom mer

efterföreskrifter, skulle det också finnas möjligheter gradera tvångetatt
straffmätning emellertid möjlig förbrottets svårhet. Någon sådan inteär

närvarande.
går inte förena med tidsobestämdaProportionalitetsprincipen att

påföljd blir och längdenfrihetsberövanden. Utdöms sådan arten aven
förstafaktorer brottet. Det istraffrättsingripandet beroende andra än ärav

bedömninghand den dömdes personliga förhållanden och den görman av
behandlingsviljaåterfallsbenägenhet, anpassningsförmåga,hans farlighet,
upphörande blirpåföljden. Tiden för behandlingensbestämmerosv. som

sedan beroende resultatet.av
socialtjän-påföljden överlämnande till vård inomdet sagda följerAv att

lagöverträdareproportionalitetsprincipen. Eninte förenlig medärsten ung
till vård påförövat allvarligt brott kan överlämnasmycketett sammasom

allvarlig brottslighet.gjort sig skyldig till mindrevillkor någonsom som
för båda12 hem ochpåföljden innebära placering §För båda kan -

för utskrivning.gäller vården först denupphör näratt mogenunge anses
folk ibehandlingshem liksomde påDet rimligtär ettatt antaga att unga

påföljdermellan brotten och deproportionalitetallmänhet ofta efterlyser
utstå.den dömde fårsom

vi skall tillämpas närOm proportionalitetsprincipen, ävensom anser,
domstolen fårdet detgäller lagöverträdare, måste krävas ett annatattunga

Vadinflytande för den har i dag.påföljdema närmastänöver somunga
för domstolen bestämmakommer i blickpunkten möjlighetenär att

svårhetsgrad. Denverkställighetens till brottensomfattning med hänsyn
meningfängelsestraff bör enligt vårallvarligast påföljden efternäst --

i tillfrihetsberövande Och sådant börenligt 12 § LVU. motsatsettettvara
vad till svårhet.gäller för i relation brottetsnärvarande utmätassom

Rättvisa

medKravet rättvist hängerstraffsystem skallatt ett sammanvara
uppfattasprinciperna Vadhumanitet och proportionalitet. somsomom

finns ingenrättvisa beror värderingar.på människors känslor och Det
absolut i vilkenpå variera beroendemätare rättvisa. Uppfattningen kan

Även männi-tid och i vilket betingelsersamhälle sådanalever. somman
förskors olika bakgrund, ha betydelsekultur rättsuppfattning kanoch

avgörandet vad rättvisa.som anses vara
Ofta förknippas rättvis domSomrättvisa med straffmätning. en

straffetuppfattas den skuld och därdom brottslingensövertygarsom om
straffvärde börmed hänsyn till brottsrätt avvägt denna. Ettanses

ocksåoberoende Rättvisabrottsförövarensbestämmas ansesav person.
principstraff.likvärdiga brott i princip medför likvärdiga Dennakräva att

fått särskild tillämpning vissa brott,praxis det gällerihar när typer aven
fängelsestraff ofta till mängden dennarkotikabrott där relaterasett avt.ex.

alla.slår lika förhanterats enligt särskild taxa. Taxannarkotika ensom
den intekan uppfattas orättvis därförintehindrarDetta taxa attatt en som
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hänsyn till faktorertar betydelse för bedöm-som annars anses vara av
ningen hur allvarligt brott skallettav anses vara.

Rättvisa förbinds med likhet inför lagen. Om flera begåttpersoner
brott, det frånär rättvisesynpunkt rimligt de också bedömssamma likaatt

påföljden skallnär bestämmas. Det emellertidär därför inte givet att
påföljden och straffmätningen i slutändan blir desamma för alla in-
blandade. Det finns rad omständigheter, hänförliga till den dömdesen
personliga förhållanden, kan och också bör påverka påföljden,som t.ex.
tidigare brottslighet, missbruksproblem och brottsmotiv. Men också de
särskilda straffnedsättningsgrundema och förekomsten förmildrandeav
eller försvarande omständigheter vid brottet, stadgas i BrB, kanvarom
verka särskiljande i påföjdshänseende.

Vad vill framhålla med rättviseprincipen de skillnaderärman att som
finns mellan olika gärningsmän i fråga social ställning, börd ochom
ekonomi inte skall tillåtas påverka straffmätningen och påföljdsvalet.
Påföljden skall alltså bestämmas efter vad den tilltalade gjort och inte efter
vad han Samma reglerär. skall förgälla alla. Det sagda intemotsäger att
sådana omständigheter skillnader i utveckling, erfarenhet ellert.ex.som
omdömesförmåga kan påverka straffmätningen jfr 29 kap. 3 § BrB.

Även det gäller denär lagöverträdarna måste rättvistunga systemet vara
och också de dömda uppfattas rättvist. Det inte rimligtärav attsom
ungdomar lever under socialt svåra förhållanden och har farit illasom som
under uppväxtåren skall på grund härav dömas till ingripandemer
påföljder andra ungdomarän begått brott. De grundläggandesom samma
regler för påföljdsval och straffmätning BrB anvisar måste ha generellsom
räckvidd. Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten kommer då
särskilt i blickpunkten. Eftersom utformningen denna andrastyrsav av
principer de gäller iän övrigt inom påföljdssystemet, finns detsom
anledning de åtgärder socialnänmden beslutar, sedanatt tro att som ett
överlämnande skett, lägger grunden till differentiering och kategoriklyv-en
ning de lagöverträdarna dessa uppfattar orättvis ochav unga som som
också enligt vår uppfattning det.är Det främst de socialtsynes vara
utslagna och störda ungdomarna hamnar § 12 hem ellersom som-
döms till fängelse medan ungdomar kan hänvisa till bättre socialsom
ställning förutsätts andra, mindre ingripande åtgärder. Detta gäller i
huvudsak oberoende vilket brott föranlett överlämnandet till vårdav som
inom socialtjänsten.

För straffsystem skall uppfattas rättvist bör de olika påföljderatt ett som
och åtgärder inom kunna värderas och jämföras medsystemetsom ryms
varandra. Det inte givet fängelsestraffär uppfattas hårdareatt änett som

överlämnande till vård inom socialtjänsten.ett Det huvudär över taget
svårt jämföra sådant överlämnande med övriga påföljder, eftersomatt ett
överlämnandet oklart till sinär innebörd och tidsobestämt. Från rättvise-
synpunkter det därför önskvärtär denna påföljd påföljderersättsatt av

bättre anpassadeär till straffsystemet i övrigt.som
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Konsekvens

uppfattas trovärdigtför straffsystem skallförutsättning ärEn att ett som
viktigtlinje. Detpåföljderna följer konsekventtillämpningen äratt av en

påföljd kan lita på dedöms tillallmänheten och denbåde attatt ensom
ocksådömde skallför verkställigheten följs. Dengällerregler vetasom

föreskrifter elleröverträder givnablir hankonsekvensernavilka om
förbud.

begår brott fårdenallmänhet det viktigtfolk iFör år taatt ansvarsom
former. Särskiltbeivras i kontrolleradeoch brottenhandlandeför sitt att

framhålla viktenlagöverträdarna brukargäller dedetnär attavmanunga
pedagogisk tanke ireaktion. liggerföljs snabb Detbrott attett enav en

straff upprätthålls strikt.ochmellan brottsambandet
i dag i utsträckninglederlagöverträdareförövasBrott storav ungasom
särskilda bestämmelsermedlagen 1964:167åtalsunderlåtelse enligttill

blirmindre brott,sigOm detlagöverträdare. änrör ettannatomungaom
socialnämn-beroendei allmänhetåtalsunderlåtelsebeslutsådant attavom

grund brottet.denvidta åtgärderförklarat sig skoladen mot avunge
fallövervägande antaletmeddelas iåtalsunderlåtelseBeslutet avom

får dåföräldrar.och Detden dennesimuntligenåklagare närvaro ungeav
detockså mångasäkerligenoch uppfattasvarningkaraktären avav en
vårdärför enligtåtalsunderlåtelseInstitutetobehag. ärochsättet ettsom
tillbör ledakonsekventprincipen brottförenligt meduppfattning ettatt

sanktion.kännbarformnågon av
samhälletsmarkerarhändernågontingalltså viktigtDet är att som
reaktionenså ordnatocksåmåsteSystemetogillande brottet. attvaraav
tillämplig-försvårare Detta gränsbrottet sätterblir allvarligare är. en
åtal väcksomständighetendenåtalsunderlåtelse. Men redanheten attav

markeringdomstolsprövning innebärföremål förbliroch brottet avenatt
alltsåhänförsbrottKonsekvensernabrottet.attitydsamhällets ettmot av

och verkställighetenpåföljdenligger i självaobehagtill detinte bara som
kringomständigheternasådan ochlagföringenockså tilldenna utan somav

denna.
fasthållamedför börstraffsystemetkonsekvens iPrincipen att manom

bekvämlighetsskäl ellerinteförfarandet ochrutiner ivissa bestämdavid av
verkstäl-särskilt underfrån reglerna. Detvälvilja avvika ärmissriktadav

handlande.konsekventställs kravdetpåföljdernaligheten ettsomav
samhällstjänstvidexempelvisbehandlingsplan,detOm görs somupp en

dessaviktigtföreskrifter, detochmed villkor ärkontraktsvård,och att
Också irektioner.omedelbaraleder tillplanenoch brottföljs motatt

Villkorligskyddstillsyn ellervidmeddelasföreskrifterfall därandra
föröverträdelseringripandensnabba göras attfrigivning måste mot

trovärdighet.behålla sinkunnaskallpåföljdssystemet
vård inomtillöverlämnandepåföljdensärskiltsagda gällerDet

beslutasbehandlingkan denframgåttSomsocialtjänsten. avsom
kravdärförställstvångsåtgärder. Detinnefatta radsocialnämnden storaen

reglernakontrollpåföljden ochtillämpningenkonsekvens ipå attavav
alltsåallvar. Det ärskall kunnabehandlingenefterföljs, tasom
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ofrånkomligt inom socialtjänsten ställer kravatt på den och likaman unge
ofrånkomligt dessa krav âsidosätts.att man reagerar om

Andra principer

grundläggandeDe principer för straffsystemet vi redovisat finnssom nu
inskrivna i bl.a.BrB, i reglerna påföljdsval och straffmätning i 29 ochom
30 kap. BrB. Om inte särskilda undantag finns skall dessa principer alltså
tillämpas beträffande deäven lagöverträdama.unga

allmänEn princip i 30 kap. 4 § BrB är vid valetsom attanges man av
påföljd i första hand skall undersöka, mindre ingripande påföljd kanom en
komma i fråga framför allvarligare. Andra principer hänförs tillen
verkställigheten pâföljdema. De har fått plats i lagen kriminalvårdav om
i anstalt KvaL eller i frivârdsförordningen och sikte på behandlingentar

de dömda. Till del det sigrör praktiska handlingsregler.storav om
Vidare bör det inämnas RB finns principer för förfarandet. Mångaatt
dessa har tillkommit rättssäkerhetsskäl och alltså till skydd för denav av

enskilde. En del kan hänföras till mycket gammal lagstiftning och återfinns
i domarreglema. Andra har utvecklats under tidernas gång filosofer ochav
rättsvetenskapmän präglat regelsystemet. Ett utmärkande drag isom
modern rättsuppfattning principen deär lagöverträdama skall haatt unga

till juridiskt biträderätt offentligt försvar och de inte skall behövaatt
för onödigutsättas uppmärksamhet under rättegången. Vidare gäller att

ungdomsmålen skall handläggas snabbt.

6.3.5 Slutord

De principer enligt vår uppfattning bör straffsystem istyra ettsom
allmänhet och då föräven påföljder lagöverträdare,systemet mot unga
innebär delvis ändrad på ungdomspåföljdema. Påföljden överläm-en syn
nande till vård inom socialtjänsten skiljer sig från de andra brottspåföljder-

den starkt präglad behandlingstanken.är Grunden förattna genom attav
tillämpa denna påföljd främst denär behov vård och behandlingunges av
medan däremot den omständigheten, han begått brott, skjuts iatt ett
bakgrunden. Enligt vår uppfattning finns det inte anledning på detta sättatt
särskilja de lagöverträdama. I stället bör målsättningenunga attvara
straffsystemet skall vila på grund och ha principiellasamma samma
inriktning för alla kategorier.

reformEn i den anda förespråkats kan uppfattassom nu som en upp-
stramning påföljdema de Vad sker kravenärmotav attunga. som
rättvisa, klarhet, förutsebarhet, snabbhet, konsekvens och proportionalitet
präglar påföljdema i utsträckning förstörre närvarandeän och att

trovärdighet därmed ökar. Det emellertid viktigtär framhållasystemets att
avsikten inte uppstrarrmingär påföljdema skall medföraatt att en av en

hårdare attityd de lagöverträdama. Det måste förutsättasmot unga att
påföljdema får innehåll meningsfulltär och verkställighetenett attsom
inom de domstolen speciellt sikte de behovangettramar tarsom ungas
i individuella fall. Bestämmandet påföljden sak, verkställighetenärav en
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första hand väljer påföljds-angeläget iocksåDet är att manannan.en
frihetsberövandefrihetsberövande. Ominnebärinteformer ansessom

med olikaunder sådana formerverkställasoundvikligt, bör det att man
sådant medför.effektermotverka de skadligamedel kan ettsom
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Utredningsförfarandet7 och sam-

arbetsfrâgor

Inledning7. 1

frågoruppgift för indirektiv det ingen primärEnligt våra är attoss
framhållsdirektivenförfarandet vid brottsutredning. Igällersom

lagöverträ-ifrågaemellertid den brottsutredande verksamhetenatt om unga
mångapå så densannolikt har särskild betydelsedare sätt att ungaav

samhället på lag-allvar med vilketmarkering detupplevs seravsom en
medsynpunkt angelägetdet inte minst från dennaöverträdelser och äratt

samarbetsformer.ändamålsenliga handläggnings- och
brotttiden mellanbehandla frågan huri detta kapitelVi kommer att om
vioch förslag kommervåra övervägandenreaktion kan förkortas. Ioch att

mellanbeskriva hur samarbetetsamarbetsfrågorinledande avsnitti ett om
kan förbättras.lagöverträdarearbetar medmyndigheterde ungasom

förslag till åtgärderbrottsutredningen medDärefter följer avsnittett om
handläggningenförbättraförundersökningstidema ochförkortaför att
och densocialtjänstenutsträckningi störreatt ungesengageragenom

våralämnakommer vibrottsutredningen ävenföräldrar. I avsnittet attom
Åklagarutredningens 1992:61 Ettbetänkande SOUsynpunkter

förundersökningsfrå-behandlari de delar detåklagarväsendereformerat
vilketpersonutredningen, imed avsnittkapitel avslutasDetta ett omgor.

vad skersnabbaretill hur den kan avslutaslägger fram förslag änvi som
i dag.

Gällande7.2 rätt

Brottsutredningen7.2. 1

företasbrottsutredningpå denFörundersökning lagens benämningär som
förundersökning finns i 23åklagarmyndighet. Reglernapolis- och omav

FUK.förundersökningskungörelsen 1947:948,ikap. RB och
brotttvå huvudsyften. Detförundersökning har är utrönaEn att omena

förmisstänkaskan skäligenså fall klarläggaoch iföreligger att somvem
huvudsyftetandraför åtal föreligger. Dettillräckliga skälbrottet och om

sammanhangförebringas iså bevisningen kanbereda måletär ettattatt
Under förunder-2 § RB.huvudförhandlingen 23 kap.vid kommandeden
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sökningen skall också eventuella enskilda anspråk utredas och den
misstänkte får förundersökningen möjlighet förbereda sittattgenom
försvar.

För förundersökningens bedrivande gäller två huvudprinciper, objektivi
tetsprincipen och hänsynsprincipen. Objektivitetsprincipen innebär inteatt
bara omständigheter och bevisning till nackdel för den misstänkteärsom
skall tillvara sådant talar till hans förmån.även Hänsynsprin-tas utan som
cipen innebär bl.a. förundersökningen skall bedrivas så inte någonatt att
i onödan för misstanke fårutsätts eller vidkännas kostnader eller andra
olägenheter 23 kap. första4 § stycket RB.

Förundersökning skall inledas så det finns anledningsnart anta att ett
brott ligger under allmänt åtal har förövats 23 kap. l § RB. Frånsom
denna principi absoluta förundersökningsplikt finns det dock några
undantag.

I 23 kap. 4 § RB finns bestämmelser s.k. förundersökningsbe-a om
Åklagaregränsning. kan besluta inte inleda eller lägga nedatt att en

förundersökning dels fortsatt utredning skulle kräva kostnader inteom som
står i rimlig proportion till sakens betydelse och eventuell påföljd kanen

vid böter, dels kan åtal inte kommerantas stanna attom man presumera
följdväckas till bestämmelser åtalsunderlåtelse eller särskildatt av om om

åtalsprövning. sistnämndal hänseende förutsätts dock något väsentligtatt
allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts förundersökning inteattgenom
inleds eller läggs ned. Det bör förundersökning obligatoriskärnoteras att

åtalsunderlåtelse kommer ske med stöd § LUL. deäven l Förattom av
lagöverträdama nämligen förundersökningen ha visstettunga anses

kriminalpolitiskt Enligt fâregenvärde. 5 a§ LUL dock åklagare, om
åtalsunderlåtelse beslutats och den misstänks ha begått brottannatunge
dessförinnan, besluta inte inleda förundersökning eller lägga nedatt att en
påbörjad förundersökning beträffande detta brott. gäller emellertidDetta
inte något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts attom genom
förundersökning inte äger rum.

Förundersökning får också underlåtas beträffande brott för vilket inte
stadgat svårare påföljd ändåböter, under förutsättning detär än att

föreligger tillräckliga skäl för åtal Undantaget gäller23 kap. 22 § RB.
för förseelse målunder rättegång och beträffande vissaäven upptassom

direkt högre det inte finns anledning döma tillrätt, änatt annatav om
böter. Bestämmelsen innebär emellertid inget frånundantag kravet
utredning. Den utredning finns måste förtillräckligt underlagettsom ge
prövningen påföljdsfrågan.och Vad i praktiken skiljer ärav ansvars- som
främst förundersökningsprotokoll inte behöver denupprättas,att att
misstänkte inte behöver delges misstanke och den misstänkte inte helleratt
behöver få del utredningen enligt bestämmelserna i 23 18 §kap. RB.av
Beträffande dokumentationen stadgas endast det polisrapport elleratt av

handling bör framgå huruvida misstänkteden erkänner ellerannan
förnekar gärningen hörd inte behöver redovisassamt att utsaga av person

förredogörelse väsentliga innehåll 24 § ochänannat utsaganssom en
förenklade25 § FUK. Detta förfarande tillämpas i mycket utsträck-stor

ning, i trañkmål.särskilt
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Även reglerna rapporteftergift enligt 9 § andra stycket polislagenom
1984:387 och 5 kap. 5 § polisförordningen 1984:730 kan ochsätt
vis betraktas undantag från förundersökningsplikten.som

Beslut inleda förundersökning fattas polismyndighet ellerattom av
åklagare. Det kan formlöstske utredningsarbetet påbörjas ellerattgenom

formellt beslut. Det normalt polismyndighetenärettgenom sett som
inleder förundersökning och behåller undersökningsledningen så längeen

befinner sig på spaningsstadiet.man
När förundersökningen har fortskridit så långt någon skäligen kanatt

misstänkas för brottet, skall åklagaren normalt ledningen,överta s.k.
åklagarinträde. Om saken enkel beskaffenhet,är kan dock under-av
sökningsledningen ligga kvar hos polismyndigheten 23 kap. 3 första§

Åklagarenstycket RB. skall också i andra fall, alltså det ännutrots att
föreliggerinte skälig misstanke viss ledningenövermot taen person, av

förundersökningen, det påkallatnär särskilda skäl 23är kap. 3 § förstaav
stycket RB. Detta ilär praktiken ovanligt kan förekomma vidvara men
mycket brott. l speciella fall ankommer det grund särskildagrova av
bestämmelser alltid på åklagaren leda förundersökningen, vidatt t.ex.
misstanke brott tjänstemän inom polisväsendet.om av

Vid meningsskiljaktighet mellan åklagaren och polismyndigheten om
skall leda förundersökningen det åklagarenär harvem som som av-

Åklagarensgörandet i sin hand. Övertagande sker alltid formlöst,nästan
regel ärendet diarieförs på åklagarmyndigheten. Harattsom genom

åklagaren tagit ledningen krävsöver särskilt beslut för ledningenett att
återgåskall till polismyndigheten.

Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har i samråd utfärdat föreskrifter
och allmänna råd ledningen förundersökning det s.k. för-om av m.m.,
delningscirkuläret Föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet FAP

RÅFS RÅC403-5 och Riksåklagarens författningssamling 1979:1, l:C
95. I bilaga räknas antal brott vilka regeletten upp som anses vara av
enkel beskaffenhet. Förundersökning beträffande brott räknas isom upp
bilagan kan normalt ledas polismyndighet både under spanings- ochav
utredningsskedet. Det kan naturligtvis olika anledningar finnas skäl förav
åklagaren träda undersökningsledare, brottets beskaffen-att oavsettsom

Åklagarenhet. kan dessutom alltid, med stöd 23 kap. 3 första§ stycketav
RB, undersökningsledningenöver därför finnsdet särskilda skäl tillta att
det.

fördelningscirkuläretl vidare antal fall i vilka polismyndighetettanges
undersökningsledare skall underrättaär åklagaren. När för-som en

undersökning brott särskilt allvarlig beskaffenhet skall polismyn-avser av
digheten lämna meddelande brottet till åklagaren fortlöpan-ochgenast om
de hålla denne underrättad förundersökningens gång. Härigenom harom
åklagaren möjlighet helstnär träda in undersökningsledare.att som som

undersökningsledarenDet är för undersökningen bedrivsattsom svarar
effektivtsnabbt och och kravet objektivitet iakttas. Han föratt ansvarar

förundersökningen komplett,är också för inte läggsarbete nedatt attmen
i onödan på sådant inte relevant. Allteftersomär utredningensom
fortskrider bör det fortlöpandeske kontakter mellan utredningspersonalen
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och undersökningsledaren så denne kan ytterligare utrednings-övervägaatt
åtgärder, behovet tvångsåtgärder, möjligheten avsluta utrednings-attav
arbetet påDet ankommer undersökningsledaren till till-etc. att attse
räckligt kontakter kommer till stånd. l vissa fall kontaktskyldighetentäta är
författningsreglerad.

2 § FUK föreskriver undersökningsledaren, denne är änatt om annan
åklagare, skall åklagarenhålla underrättad förundersökningens gångom
vid förundersökning någon fylltinte 18 år, det inte ärmot som om
obehövligt. Vid förundersökning behöver sådan underrättelsemot annan
ske endast det krävs beskaffenhetmed hänsyn till brottets ellerom
omständigheterna Påi övrigt. detta skapas möjlighet för åklagarensätt en

faktiskt sin enligt 23 kap. 3 § första stycket RButöva rättatt rent att ta
förundersökningsledningen, det finns särskilda skäl för det. Denöver om
samtidigt praktisk grundval för åklagaren sinutgör utöva rätt attatten

meddela anvisningar nedan.se
vidare åklagarna polisen regelbundet skallI 2 § FUK stadgas ochatt

samråda för motverka dröjsmål i förundersökningar dem inteatt mot som
fyllt 18 år.

förundersökning åklagaren enligtNär leds polismyndigheten haren av
anvisningar för hur23 kap. 3 § andra stycket RB meddelarätt att

anvisningförundersökningen skall bedrivas. Om åklagaren meddelar en
ledningen förundersökningen,innebär det inte han över utanatt tar av

polismyndigheten alltjämt självständig ledare denna. Inomär av an-
polismyndighetensvisningsinstitutets kan utredningspersonalen, ellerram

eller rättsför-undersökningsledare, åklagarens bedömning sak-ettav
på åklaga-hållande, förundersökningsledningen behöver överutan att

ren.
vilka hänseendenarbetet processreformen diskuterades iUnder med

dåframhöllsskulle lagreglera förundersökningsverksamheten. Det attman
naturliga skälförundersökningar så olika regleringensinsemellan är att av

för bli praktisktmåste alltför många detaljföreskriftergöras utan att
fri- ochinskränkningar i enskildastillämpbar. Bara det gälldenär

ansågsrättigheter och andra frågor utpräglad rättssäkerhetsnatur enav
reglering Användningen straffprocessuella tvångsme-böra ske.närmare av

material,sålunda enskildes deldel reglerad. Denär rätt attatt ta avnoga
ocksåkompletteringar utredningen och till försvarare hörbegära rättenav

till de frågor reglerats.som
fullständig redogörel-Avsikten inte i sammanhang lämnadettaär att en

detta.för förundersökningsförfarandet och för de regler styrsomse
bestämmelser kanRedogörelsen nedan i stället sikte detar antassom

för vårtha intresse arbete.
förundersökningen. 23 kap. §ingen tidsfrist för Enligt 4Lagen anger

förundersökningen bedrivas så skyndsamtandra stycket RB skall emellertid
medger. vissa fall måste förundersökningenomständigheterna Isom

skyndsamhet, den misstänkte häktad.bedrivas med särskilt ärstor t.ex. om
inom åtal skallkap. 18 skall den tid vilkenEnligt 24 § RB rätten sätta ut

Tiden får inte bestämmas vad ound-väckas. därvid längre än ärsom
gängligen nödvändigt.
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Enligt 6 § LUL skall vårdnadshavaren omedelbart underrättas,c om
någon under 18 år skäligen misstänktär för brott. Underrättelse behöver
dock inte ske det finns särskilda skäl se avsnitt 7.3.1.om

Den inte anhållenär eller häktad, och kan misstänkas försom som
brottet, skyldigär kvar för förhör underatt tolv timmarstanna mestsom
23 kap. 9 § första stycket RB. Vad särskilt gäller förhör med sägsunga
i 16 § FUK bl.a. socialnämnden i god tid skall underrättasatt tid ochom
plats för förhör med barn under 20 år, det finns skäl till antagande attom
vad förekommit bör föranleda ingripande från socialnämnden. Skallsom
förhör hållas med den intagen i sådantär hem i 12 § LVUsom som avses
i anledning brott eller lagstridig gärning, skall den förestårävenav som
hemmet underrättas.

Förhör under förundersökningen givetvis inte offentliga.är 23 kap. lO §
RB innehåller regler vilka får vid sådana förhör.närvara Avom som
rättssäkerhetsskäl och hänsyn till angelägenheten kunna styrka vadattav

förekommit vid förhöret bör enligt 23 kap. 10 § RB möjligtsom ettom av
undersökningsledaren anmodat trovärdigt vittne Undersöknings-närvara.
ledaren får bestämma någon vittne fårän förhör.övervaraett ettom annan
Vid förhör hålls den misstänktes begäran har han och hanssom

Ävenförsvarare vid förhörrätt får försvararenärvara.att närvara,annat
det kan ske för utredningen. Om den skall höras begärutanom men som

någon skall få närvarande vid förhöret, får detta enligt § tredje7att vara
stycket FUK beviljas, det kan ske för utredningen. Vidutanom men
förhör med den under år börär 15 enligt 23 kap. 10 § denRBsom som
har vårdnaden honom närvarande. förutsättningEn härär ävenom vara

det kan ske för utredningen. Som före-kanatt utan nämntsmen ovan
trädare för socialnämnden närvarande förhörvid med barn.vara

Då förundersökningen kommit så långt någon skäligen misstänks föratt
brottet, skall han, då han hörs, underrättas misstanken. misstänkteDenom
och hans försvarare har fortlöpande,rätt i den mån det kan skeatt utan

för utredningen, del vad förekommit vid undersökningen.tamen av som
De har därvid den utredningrätt de önskvärd och i övrigtatt ange anser
anföra vad de nödvändigt. Underrättelse detta skall lämnas elleranser om
sändas till den misstänkte och hans försvarare, varvid skäligt rådrum skall

Åtalberedas dem. får inte beslutas innan detta har skett. Enligt 23 kap.
18 § har misstänktRB och hans försvarare i princip ovillkorlig rätten en

del utredningsmaterialet innan åtal beslutas. I 12 § FUKatt ta av a
föreskrivs hur underrättelse enligt 23 kap. l8§ RB skall ske. Härav
framgår underrättelse kan lämnas muntligen. Det skall dåatt av en
tjänsteanteckning framgå fått del underrättelsen.att mottagaren av
Underrättelsen kan också sändas med i lösbrev, det inteposten om av

skälsärskilda kan underrättelsen inte skulle nå adressaten.antas att
Underrättelsen till förden misstänkte skall dock delges denne, detom
brottet föreskrivet svårare straff fängelse månader. denSedan lär än sex
januari 1993 SFS 1992: 1066 får delgivningen underrättelsen ske ävenav

förenklad delgivning enligt delgivningslagen. Tidigare gällde attgenom
underrättelsen alltid skulle sändas med mottagningsbevis eller motsvarande
skriftligt erkännande svårare straff fängelse månaderänom sex var
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delgivningslagenenligt 3 §Förenklad delgivningför brottet.föreskrivet a
med hänsyn tillinte olämpligtinnebär det1970:428 äratt, omom

handmyndigheten sänderfår skedelgivningständighetema, attgenom
kända adress och minstunder hanstill söktemed denlingen senastpost
handlingen harmeddelande sänts.skickardag ett attomsenareen

meddelandetefter detskett två veckorskall haDelgivning attanses
framståromständigheternatillmed hänsyndet inteskickats, somom

den sökteskommit fram tillhardelgivningshandlingarnaosannolikt att
adress.

underrättelsensamband medmisstänkte, iskall den12 § FUKEnligt
förundersökningenundersinunderrättasmisstanke, rättskälig attomom

vissa fall kanförsvarare ioffentligochförsvararebiträdas attomav
undersökningledarenåliggande förinnehåller23 kap. 5 § RBförordnas. ett

för denoffentlig försvararedet skalltillanmälan rätten,göra utsesatt om
RB.i 21 kap. 3 §bestämmelsernamisstänkte enligt a
två olikaupphöraenligt RB sättförundersökning kanEn genom-

avslutande.ellernedläggande
ned detskall läggasförundersökning närRB stadgaskap. 4 §l 23 att

omständigheter kanfullfölja den. Sådanaanledningfinnslängreinte att
år,under 15misstänktestraffbart, den ärförfarandet inte attär attattvara
vilketåtervända eller,och inte kanlandetmisstänkte lämnatden antas

Nedläggningsbe-inte har klaratsbrottetvanligaste,dettorde att upp.vara
gång.undersökningenshelst underfattasslutet kan när som

beslutförundersökningen avslutats,dåskall,20 § RBEnligt 23 kap.
väckas.åtal skallmeddelas om

föras protokollförundersökningen överskall vidkap. 2l § RBEnligt 23
Protokollet bildarför utredningen.betydelseförekommitvad avsom
huvudförhandlinganordnandetochbedömandeåtalsfrågansunderlag för av

skallföreskrifter vaddetaljeradeinnehållerFUK,vid rätten. somomsom
protokollet skallförsta stycket22stadgar i §protokollet,i attupptas

förekommit vid för-vadbildså detavfattas trogenatt somavger en
protokolletsBestämmelsernaför målet.betydelseundersökningen omav

Särskiltomfattande.mycketsällan blirprotokollet intemedförinnehåll att
förundersökningsprotokollet.deloftaförhörsutsagorna utgör stor aven

skallavslutatsinnan förhöretupptecknatsSedan utsaganutsagaen --
granskahörde sättdentillfälle lämnasellerläsas annatattupp

erinranågothan hartillfrågasvarefter hanuppteckningen motattom
Närmareskall antecknas.föranleder ändringErinran inteinnehållet. som

tredjeandra ochfinns i 22 §uppteckningföreskrifter utsagoravom
avfattning innanslutligerhållitskall haProtokolletFUK.styckena

åtalsfrågan 23 § FUK.ifattar beslutåklagaren
mål förasi mindre§ RBenligt 23 kap. 21protokoll kanförställetI

förförekommit vidväsentliga,anteckningar detkortfattade över som
FUKenligt 24§kanförfarandeförenklatsådantundersökningen. Ett

intekanförundersökningende brott antastillämpas, avsersomom
mindreförundersökningen ärböterpåföljdföranleda än samt avannan

frågaerkända brott. Ifrågafall torde detde flestaomfattning. I omvara
dettaföreskrivet därprotokollbeträffandegäller vad äranteckningarnaom
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lämpligt.är En behöver dock inte återges påutsaga sätt änannat som en
förhörsledaren lämnad redogörelse för väsentliga innehåll.av utsagans

Redogörelsen behöver inte granskad den hörde.vara av
Så åtal har beslutats, har den misstänktesnart på begäranrätt att en

avskrift protokoll eller anteckningar från förundersökningen. Har denav
misstänkte offentlig försvarare skall avskrift lämnas eller sändas tillen en
denne han särskilt behöver begära det kap.23 21 §utan att RB.

7.2.2 Personutredningen

Den misstänktes personliga förhållanden kan i många fall vara av
avgörande betydelse för domstolens ställningstagande påföljdsfrågan.i
Enligt 46 kap. 9 § RB skall domstolen, det fråganär ådömaär attom

påföljd böter ellerän det finns särskild anledning, tillannan attarmars se
det finns utredning de straff den tilltalade tidigare dömts till ochom som
andra personliga förhållanden kan betydelse. Förantas attsom vara av
tillgodose detta behov har domstolen möjlighet inhämta olika formeratt av
utredning den tilltalades De olika former personutredningarom person. av

torde kunna komma i fråga det gäller lagöverträdarenär ärsom en ung
följande.

Yttrande från frivårdsmyndighet enligt 1 § lagen 1991:2041 om
särskild personutredning i brottmål, LSPU,m.m.

läkarintyg enligt 7 § LSPU,

frånyttrande socialnämnd angående underârig 3 § LUL samt

rättspsykiatrisk undersökning lag 1991 137 rättspsykiatriskl under-: om
sökning.

dettal avsnitt vill vi redogöra för de förstnämnda formernatre av
personutredningar.

kanHärutöver domstolen få tillgång till kriminalvårdens beträffandeakt
tidigare dömd. Vidare skall personbevis och kriminalregisterutdragen

finnas tillgängliga måletnär avgörs.

från frivårdsmyndigheten7.2.2.1 läkarintygYttrande och

frånformer personutredning: yttrandeLSPU regleras två olikaI av
frivårdsmyndighet läkarintyg.och

199192:2, bet. 1991:92:trädde i kraft juli 1992LSPU den 1 prop.
då lagen 1964:542JuU4, rskr. 199192:24 och ersatte person-om

lagstiftningen liggerundersökning i brottmål Till grund förLPU. en
lagpromemoria 1990:88 Nyinom Justitiedepartementet upprättad Ds om

åstadkommapersonutredning i brottmål. Syftet med LSPU är att ett mer
finnsflexibelt förfarande för i brottmål.inhämta personutredning Detatt
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förordning 1992:289 särskild personutredning iäven brottmål,en om
FSPU.m.m.

Domstolen skall inhämta yttrande från frivårdsmyndigheten, det iom
brottmål behövs särskild utredning den misstänktes personligaett en om

förhållanden eller åtgärder kan bidra till den misstänkteattantasom som
frånavhåller sig fortsatt brottslighet. Något behövs inte,yttrande dock om

domstolen redan har tillräcklig utredning eller inhämtar sådan sättannat
LSPU.l

således inte i något fall obligatoriskt förDet domstolen inhämtaär att
yttrande från frivårdsmyndigheten. i domstolensDet stället behovär av
sådan utredning för besluta i påföljdsfrågan detavgör,att m.m. som om
skall genomföras någon utredning. jämförasDetta kan med vad gälldesom
enligt personundersökning obligatorisk,LPU, där skullerättenvar om
döma till skyddstillsyn, fängelse i månader eller överläm-ellersex mer
nande till särskild vård. dessa fall kunde underlåtaI inrätten att ta
personundersökning ändå fannsbara motsvarande utredning tillgängligom
för praktiken emellertid skillnaden mellan och iI LPU LSPUrätten. är
detta avseende inte särskilt I förarbetena till LSPU 19919222prop.stor.

16 uttalade departementsehefen domstolen normalt bör inhämtaatt etts.
före dom på skyddstillsyn. Avskaffandet det formellayttrande en av

obligatoriet innebär dock domstolen kan handlägga vissa mål, där valetatt
påföljd framstår uppenbart, enkelt och smidigt sätt.ettav som

beslut inhämta särskild personutredning skall meddelas såEtt att snart
lämpligen kan ske. Om allmänt åtal inte har väckts, får beslutdet

meddelas under förutsättning misstänkte har erkäntendast denatt
gärningen eller det finns sannolika skäl för misstanken han harattannars
begått brottet 2 § LSPU.

finns inget krav domstolen i inhämtaDet beslutetatt att ettom
yttrande från frivårdsmyndigheten syfte begärs.skall i vilket yttrandetange
Skälet till detta det förmodligen domstolen redan isällanär äratt som
samband med beslutet inhämta yttrande har tillräcklig grund föratt ettom

in personutredningen förutsättningarna för någon vissatt styra typ av
åtgärd. Enligt förarbetena 199192:2 20 bör emellertid dom-prop. s.
stolen, åklagaren eller tilltalade fråganden väcker exempelvisom om
kontraktsvård eller andra föreskrifter inom för skyddstillsyn,ramen en
upplysa detta i beslutet inhämta yttrande. Samma sak bör ocksåattom
gälla, det exempelvis finns anledning det föreligger personligaanta attom
förhållanden det slag i 29 kap. 5 § BrB eller yttrandetav som avses om

förbegärs enbart underlag i viss fråga. kan exempelvisDettautgöraatt en
gälla beslut utvisning förutsatt sådanpersonutredningen iett attom en
fråga inte bättre inhämtas invandrarverket.genom

förarbetena vidareI domstolen i sitt beslut bör inom vilkensägs att ange
tid yttrandet skall lämnas. därvid frivårdsmyndigheten, förDet sägs att att
den skall ha rimlig tid för genomföra utredningen och lämnaatt ett

Äryttrande, normalt bör få fyra veckor till sitt förfogande. den misstänkte
häktad kan naturligtvis förtiden yttrande väsentligt kortare. I 1 §sättasett
andra stycket FSPU har detta reglerats så det därsätt att attanges

i sitt beslut skall inom vilken tid skall tillyttrandet lämnasrätten ange
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och, yttrandet skall lämnas inom kortare tidrätten månad,än rättenom en
skall samråda frivårdsmyndigheten.med

Det ankommer på frivårdsmyndigheten yttrandet. I normalfalletatt avge
frivårdsmyndighetensbör personal genomföra utredningen ochegen svara

för yttrandet till domstolen. Om det förbehövs yttrandet, får frivårdsmyn-
digheten förordna särskild personutredare bistå med utredning 3 §atten
LSPU. Detta gäller särskilt inom frivårdsmyndigheten verksamhets-vars
område omfattar geografiskt så områden det svårt för fastdenärstora att
anställda personalen hos myndigheten alltför insatseratt utan stora
genomföra utredningen. Det alltså endast undantagsvisär särskildsom en
personutredare skall förordnas. Före LSPU:s ikraftträdande den julil
1992 rådde det förhållandet. de 15 380Av personundersökningarmotsatta

utfördes under budgetåret 198990 utfördes endast 57 handläggaresom av
frivården.inom

Frivårdsmyndigheten skall förunderlag sitt yttrande in dentasom
utredning bedöms nödvändig i det särskilda fallet. Utgångspunktensom
skall domstolens behov underlag för sin påföljdsbestämning. l sittvara av

frivårdsmyndighetenyttrande skall lämna sammanfattning ut-en av
Utredningsförfarandetredningen. skall flexibelt och utredningenvara

betydligt till förhållandenaanpassad i det enskilda fallet vadänmer
personundersökningama tidigare Det kan ibland tillräckligt attvar. vara
frivårdsmyndigheten konstaterar det inte behövs någon ytterligareatt

eftersomutredning det i det enskilda fallet står klart det inte finnsatt
för fortsattnågon risk brottslighet, medan det andra gånger kan behövas

förhållandevis omfattande utredning och planering behandlingsinsat-en av
det gäller kontraktsvård.närt.ex.ser,

i förarbetena tillDet betonas LSPU 199192:2 22 välprop. att etts.
fungerande personutredningsförfarande förutsätter det finns välatt
utvecklade och regelbundna kontakter mellan framför allt domstolar och
frivårdsmyndigheter såväl det gäller inriktningen enskilda yttranden,när av
vilka bör diskuteras med den misstänkte hans försvarare,ochäven närsom
det gäller uppläggningen och underlaget för yttrandena i olika typerav av
situationer. Det vidare i förarbetena de främsta syftena medsägs att ett av

skapa förutsättningar för flexibeltLSPU och till domstolensär att ett mer
behov personutredningsförfarande föroch det detta syfteavpassat att att
skall kunna uppnås nödvändigt berörda myndigheter ochår att gemensamt

samråd verkar föri tillgängliga utnyttjas så ändamålsen-att ettresurser
ligt effektivtoch möjligt. Som exempel härpå det frånsätt attsom anges
effektivitetssynpunkt viktigt alla möjligheter tillvara utnyttjaär att tas att
redan existerande utredning, kriminalvårdens och socialtjänstenst.ex.
akter. 2 FSPU föreskrivs finnsI § det personutredningatt, om annan om
den misstänkte, frivårdsmyndigheten skall, bedömermyndigheten denom
utredningen tillräcklig, underrätta detta. I sådana fall beslutarrätten om

utredningen fullföljasskall eller begränsas.rätten om
Enligt § får7 LSPU det finns skäl till det, förordnarätten, när en

läkare läkarintyg misstänkt under förutsättning denatt attavge om en
misstänkte, åtal inte väckt, erkänt gärningen eller det finnsärom annars
sannolika skäl för misstanken han har begått brottet. Om särskilträttenatt
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det i förordnandet skall intyget omfatta de medicinska förut-anger
för överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vårdsättningarna utanatt

utskrivningsprövning.särskild

underårigfrån angåendesocialnämnden7.2.2.2 Yttrande

åtalsunderlåtelsedet finns skälig anledning tillOm åklagaren attanser
i ärendet, inhämta yttrande frånskall han, innan han beslutarenligt LUL

förenligt socialtjänstlagen harsocialnämnden i den kommun ansvaretsom
dock inte inhämtas brottet ringa ellerYttrande behöverden äromunge.

föreliggerförutsättningar för åtalsunderlåtelse 3 §det uppenbartär attom
Åklagaren fallföljaktligen heller inhämta yttrande i debehöver inteLUL.

åtalsunderlåtelse inte kan komma ifråga.från början bedömerhan redan att
åklagaren inte bundenbrottet ringaVid bedömningen är är avav om

straffbestämmelser.finns i flertal Attgradindelning brottden ettav som
brottet i det konkretastraffskalan utesluter inte hellerfängelse ingår i att

År infördes möjligheten underlåta1981kan ringa.fallet attsomanses
förutsättningar föri fall det uppenbarttill socialnämnden deremiss är att

skyldighet för social-Samtidigt infördesåtalsunderlåtelse föreligger. en
upplysningaryttrande lämna åklagaren desamband mednämnden utanatt
bestämmelseden underårige. Genom dennabegär i frågadenne om

för informellainte lägger hinder iklargjordes sekretesslagen vägenatt
och socialnämnden.kontakter mellan åklagaren

hardet i vissa fall domstolentredje stycket LUL krävsEnligt 9 § att
framgårsocialnämnden. bestämmelsenyttrande från Avtillgång till attett

för domstolen skall kunnayttrande förutsättningsådant är attett en
det inte finnssocialtjänsten eller,till vård inomöverlämna den omunge

år skall kunna dömas tillför den under 21särskilda skäl, äratt som
inte domstolenmånader. Bestämmelsen innebärifängelse än atttremer

domstolen iyttrande, tankenalltid behöver inhämta ärsjälv ett utan att
yttrande åklagaren inhämtat vidanvända sig detfall skall kunnavissa av

förutsätter i allmänhet det inteåtalsprövning. förfaringssättsin Detta att
från det yttrandet dettaförflutit någon längre tid att utan attavgavs,

informell kontakt medDomstolen börfortfarande aktuellt.är genom en
yttrandeför bedöma, detkunna skaffa sig underlagsocialnämnden att om

ikompletteras. domstolenfinns tillräckligt eller det bör Attär omsom
kan bidrainhämtats åklagarenfall utnyttja det yttrandevissa kan som av

bör ocksåförkortas. detta sammanhanghandläggningstidema Itill att
1964:10 162 och 165förarbetena till LULdet i prop.nämnas att s.

under 18 år dömsskall inhämtas innan denyttrande ärförutsätts att som
till sådanskyddstillsyn. det kan bli aktuellt dömafängelse eller Omtill att

yttrandet innan hanofta lämpligt åklagaren inhämtarpåföljd, detär att
skall ha positiv effekt tordeden beskrivna ordningenväcker åtal. För att

socialnämndens yttrandeåklagaren regelmässigt lämnar införutsättas att
i samband med åtal väcks.till domstolen att

vidtagit ellerfrågan nämndenSocialnämndens yttrande skall avse om
sådan åtgärdbeträffande ochvidta någon åtgärd denatt om enungeavser

naturliga skällämpligaste för honom.enligt nämndens mening den Avär
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beträffande vilkennämnden i förväg helt binder siginte krävaskan det att
vid tillfälleSocialnämnden har varjekommer vidtas.åtgärd attattsom

mindrebäst för Det dockvård bedöms dentillgripa den ansessom unge.
förändras frångår vadomständigheternalämpligt nämnden attatt utan som

det ellerjfr Om åklagaren begäryttrandet 1964: 10 162.iangetts prop. s.
innehållaerforderligt, skall yttrandetfinner det ävennämnden en

hans vandel ochpersonliga utvecklingför denredogörelse samtunges
formulärskall enligtlevnadsomständigheter i övrigt. Yttrandet avges som

RÅ KK 1964:634.utformas av
Även sammanhang.bör beaktas i dettasocialnämndens åligganden

dröjsmålsocialnämndensocialtjänstlagen åligger detEnligt 50 § att utan
kännedom och kantill nämndensvad kommitinleda utredning somav som

föreskrivs i 16 §vi tidigarenämnden. Somföranleda åtgärd nämntav
skall hållas medförhörsocialnämndenpolisen skall underrättaFUK att om

antagande vadfinns skäl tillfyllt 20 år, detintelagöverträdare attomsom
förarbetena tillingripande. Iföranleda nämndensförekommit börsom
socialnämndensangelägetframhålls detsocialtjänstlagen är attatt

till dessinte börmöjligt och väntapåbörjas såutredning attsnart mansom
Även andra sammanhangyttrande. imed begäraninkommitåklagaren om

bådeflesta fallpåpekats det i de36 har är198788:l35prop. atts.
medi sambandsocialutredningenlämpligt påbörjaochmöjligt attatt

inleds.denförundersökningen mot unge
tidOm inte längreyttrande skyndsamt. ärskall sittNämnden avge
inomskall yttrandetbeskaffenhettill ärendetsmed hänsynnödvändig avges

nämnden. Omin tillyttrande kombegäranfrån den dagtvå veckor om
skall åklagarenfyra veckor,yttrande inomintenämnden genastavgett

åklagaren inteväcks ochdröjsmålet. Om åtalorsaken tillunderrättas om
framgåttvilketdomstolen,socialnämnden, kanyttrande fråninhämtat av

ombesörja detta.självfallföregående, i vissadet atttvungenvara
skall nämndensocialnämnden,yttrande fråndomstolenlnhämtar yttraett

tidsfristerhuvudförhandling inom dehållatid kansig inom sådan rättenatt
inom två veckori tingsrätt:lagöverträdareför mål medgäller ungasom

får dockföranleder detbeskaffenhetOm ärendetsfrån åtal väckts.det att
medgivandeyttrandet med rättens senare.avges

i lagstift-ändringar1988 års7.3 Närmare om
SFSlagöverträdarerörandeningen unga

1988:822

kraft den juli 1988trädde i lbl.a. LULmed de ändringar iAvsikten som
till1987882403198788:JuU35, rskr.l98788:135, bet.prop. attvar

sida vid brottsamhälletsmarkerad reaktion frånsnabbare ochstånd meren
ilagöverträdareemellertid fortfarandeTanken att ungaunga. varav

åtalsunderlåtelseefter besluti ställetallmänhet inte skulle åtalas utan om
socialtjänsten.bli föremål för åtgärder inom
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Lagändringama avsåg åtalsunderlåtelse, vidgade möjligheter för
åklagaren utfärda strafföreläggande, krav på lagöverträdare iatt att unga
mån förmåga skall medverka till ställa till efter brott,rätta reglerattav om

vårdnadshavaren normalt omedelbart skall underrättas någonatt när som
i åldern 15-17 år misstänks för brott regler tidsfrist församt nya om en
socialnämndens yttrande till åklagare och domstol. dettaI avsnitt skall

Övrigaendast redogöras för de två sistnämnda ändringarna. ändringar
avhandlas plats i detta betänkande.annan

7.3.1 Underrättelse till vårdnadshavare

I 6 § LUL infördes bestämmelse med innebörd någonatt,c en om som
fylltinte 18 år skäligen misstänkt förär brott, vårdnadshavaren omedelbart

skall underrättas det inte finns särskilda skäl det. Av motivenmotom
198788:prop. 135 33 framgår de situationer då underrättelse inteatts.

skall ske dels sådana därär underrättelse uppenbarligen inte skulleen
kunna fylla någon funktion, dåexempelvis det sig förseelserör om en av
mycket bagatellartat slag och det framstår självklart att rapport-som
eftergift skall meddelas, dels det kan det skulle till störreattantasom vara
skada för denän vårdnadshavaren underrättas. Ett exempelnytta unge om
härpå det påär grund förhållandena i hemmet finns risk föratt attav
underrättelsen leder till kroppslig bestraffning eller kränkandeannan
behandling denav unge.

7.3.2 Snabbare handläggning mål motav unga

Departementschefen betonade i propositionen vikten samhälletsattav
reaktion lagöverträdare kommer snabbt, konstaterademot atten ung men

allt faktumdet det på sina håll dröjde oacceptabelt lång tidtrots ett attvar
efter brottet innan beslut vad skall ske med den fattades.ett om som unge

gällde enligt departementschefensDet mening förkorta tiden mellanatt
och den tidpunkt åklagaren kan fattabrottet beslut i åtalsfrågan.när Det

de utredningar förundersökningenansågs det och personutred-att var
föregick beslutet i åtalsfråganningen föranledde dröjsmålet. Närsom som

åklagaren väl fått in utredningen kunde han i allmänhet åtalsfråganavgöra
dröjsmål och åtal väcktes domstolen normalt målet inomutan togom upp

viss kortare tid.
Frågan införa tidfrister för brottsutredningenatt motom unga uppevar

till diskussion föri den promemoria låg till grund lagändringama Dssom
Ändrade1987: åtalsunderlåtelse för lagöverträdare,Ju ll regler om unga

Några sådana frister infördes emellertid inte intressetutanm.m. av
snabbare utredningar skulle beaktas förordning,ändringargenom av som
bl.a. skulle medverka till bättre polis och åklagare.samspel mellanett

fick till följdDetta bl.a. 2 § FUK fick ändrad lydelse, innebärandeatt att
förundersökningsledaren, vid förundersökning någon inte fyllt 18mot som
år, skall hålla åklagaren underrättad förundersökningens gång detom om
inte obehövligt åklagaren regelbundet samrådaoch polisen skallär samt att
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för motverka dröjsmål i förundersökningen dematt inte fyllt 18mot som
år. Förordningen trädde ikraft den julil 1988 SFS 1988:825.

Däremot infördes frist för socialnämndens yttrande till åklagare ochen
domstol. Tidigare gällde endast generellt krav yttrandet skulleett att

skyndsamt. När åklagare begär in yttrande från social-avges etten nu
nämnden skall yttrandet inom två veckor från den dag då begäranavges

yttrande kom in till nämnden. Denna tidfrist får överskridas med tvåom
veckor det påkallatär med hänsyn till förhållandena i det enskildaom
fallet. Om längre tid fyra veckorän behövs skall åklagaren genast
underrättas orsaken till dröjsmålet. Om åtal väcks, tingsrätten i vissaärom
fall nödsakad själv inhämta yttrande från socialnämnden, detta inteatt om
redan skett från åklagarens sida. Socialnämnden skall då sig inomyttra
sådan tid kan hålla huvudförhandlingrätten inom de tidfristeratt som

i LUL två veckor från åtalets väckande. Rätten kan dock medgeanges
yttrandetatt avges senare.

7.4 Försöksverksamhet med snabbare utred-

ningar rörande lagöverträdare SFSunga
1988:217

Vid sidan de lagändringar nämndes föregåendei avsnitt sattesav som en
försöksverksamhet i gång med syfte åstadkomma snabbare hand-att en
läggning mål lagöverträdare. Försöksverksamhetenmot styrsav unga av
förordningen 1988:217 försöksverksamhet med snabbare utredningarom
rörande lagöverträdare Föf. Vi har tagit in Föf bilaga 2.unga som

Försöksverksamheten pågår sedan den 1 juli 1988 och startades alltså
vid tidpunkt de tidigare nämnda lagändringama trädde i kraft.samma som
Detta ansågs lämplig ordning eftersom då samtidigt kundevara en man
utvärdera försöksverksamheten och den lagstiftningen.nya

Samtliga åklagarmyndigheten polismyndigheter och socialnämnder i åtta
åklagardistrikt berörs försöksverksamheten Handen, Norrköping,av
Värnamo, Malmö, Köping, Västerås, Borlänge och Luleå. Avsikten med
försöksverksamheten tillvaraär de idéer och uppslag kanatt ta som
komma fram under försöksverksamhetens gång och främjar ett gottsom
samarbete mellan myndigheterna ioch övrigt medverkar till snabbareen
handläggning.

7.4.1 Försöksverksamhetens reglering

Utöver den allmänna skyldigheten för polisen underrätta socialnämndenatt
bl.a. tid och för förhörplats med barn och fylltungdom inte 20om som
år har polisen i försöksdistrikten ålagts underrätta socialnämndenatt genast
redan någon fyllt 15 inte 18när år skäligen misstänkt förär ettsom men
brott vilket fängelse följakan 2 §.
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sådant bedrivas med särskildFörundersökning rörande brott skallett
veckor, utredningensskyndsamhet och avslutad inom två intevara om

omständigheter detta omöjligt. förordningenbeskaffenhet eller andra Igör
alltidunderrättelse i 23 kap. 18 § RBförskrivs vidare sådanatt avsessom

föri vanligt det kan åtalfår sändas till den misstänkte brev antas attom
väckas 3inte kommer §.brottet att

i första hand anlitas polispersonalVid förundersökningen bör som
erfarenhet frågorför har särskildsärskilt avdelats eller omavsom annars

brottden återkommer för utredninglagöverträdare. Om av nyaungeunga
förundersökningen. Vadhandlägga också denbör nya nusamma personer

väsentlighandläggning, det kan skegäller också åklagarens utansagts om
§.olägenhet 4

Åklagaren i samband medskall så möjligt och attsenastsnart som
LULställning till yttrande enligt 3 §förundersökningen avslutas ta om

vid behovyttrande begärs bör åklagareninhämtas eller inte. Ombehöver
dekan begränsas 5 §. Iupplysningar hur yttrandetsocialnämnden omge

någonhos nämnden ellersocialnämnden uppdragit någon tjänstemanfall
får yttrandetpå nämndensyttrandeledamöterna vägnar,att avgesavgeav

muntligen 6 §.
hinder inte meddelasåtalsunderlåtelse skall,beslut möter,Ett omom

efter detveckaSammanträffande med denpersonligtvid senastett unge en
Åklagaren denbör efteravslutats.förundersökningen sträva att ungesatt

för social-sammanträdet. Företrädarenärvarande vidvårdnadshavare är
Om det lämpligt kantillfälle 7 §.bör också ärnämnden närvaraattges

sammanträffande.sådanti anslutning tillsocialnämndens yttrande ettavges
särskilt höra efter i vilkenåklagarensammanträffandet börVid ut-

uppkommitavhjälpa skadaförsökt ellersträckning den gottgöra somunge
ochåtalsunderlåtelseinnebörden beslutetoch förklarabrottet omavgenom

följdernabelysa vilkaförenat medskötsamhetskrav dettadet är samtsom
fortsatta lagöverträdelser 8 §.blikan av

BRÅ:s ändringar1988utvärdering års7.5 av
försöksverksamhetenoch

BRÅ behand-uppdrag utvärdera deregeringensfick i juni 1988 att ovan
lagöverträdare.lagstiftningen rörande1988:822 ilade ändringarna unga

BRÅförsöksverksamheten.utvärderingomfattadeUppdraget även en av
brott slutrapportreaktion påSamhälletssin slutrapport, unga,avavgav

Utvärderingenjuli 1990.lagöverträdare den 2projektet Ungafrån avser, delsförsöksförordningenomfattasförsöksdistriktde åttadels avsom
Södertälje, Helsingborg,undersökningsdistriktmotsvarande antal

Örebro, Umeå.Sandviken ochAllingsås, Trollhättan,Göteborg,
jämförelsedistrikt och har dessutomUndersökningsdistriktenhar tjänat som

riket.lagen i helatillämpningenutvärderingenunderlag vidutgjort avav
hade kunnatmyndigheternabelysa,Utvärderingen skulle bl.a. om

försöksför-föreförhållandenajämfört medhandläggningstidemaförkorta
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ordningen och lagändringen, förbättrad samverkan mellan myndig-om en
heterna hade kunnat genomföras i vilken utsträckning vårdnadshavar-samt

hade medverkat i handläggningsprocessen.na
Vid utvärderingen genomfördes bl.a. två enkätundersökningar hand-av

läggning ärenden lagöverträdare. enkätundersök-rör Denav som unga ena
ningen omfattar polisen, åklagarmyndigheterna och domstolarna och den
andra undersökningen omfattar socialtjänsten.

Nedan följer kort sammanfattning vissa delar utvärderingen.en av av

Inledning7.5.1

deEtt huvudsakliga målen för både lagändringen och försöksverksameav
förkortaheten handläggningstidema. konstaterasDet iär att rapporten att

tiderdessa varierar mycket kraftigt, vilket delvis beror de olika
ärendenas beskaffenhet. del förklaringenEn måste emellertidstor av
tillskrivas faktorer inte relaterade till själva brottet eller tillär densom
individ misstänks för brottet. De har i stället med hur degöraattsom
myndigheter och enskilda tjänstemän handlägger ärendena arbetar.som
Troligen arbetets organisation förklaring till utredningarär såatt taren
olika lång tid i de undersökta distrikten. Förändringar syftar tillsom en

handläggningbättre ungdomsärendena behöver inte nödvändigtvisav
medföra tidsvinster.

7.5.2 Polisens handläggning

utvisar polisensRapporten genomsnittliga handläggningstider äratt
påtagligt längre i de polisdistrikt har ungdomsrotlar där sådanaänsom
rotlar inte finns. Förklaringen troligen söka i noggrannhetenär iatt att
utredningarna i distrikt med ungdomsrotlar. Distriktär större med längre
handläggningstider inom polisen tenderar ha längre handläggnings-även att
tider inom socialtjänsten. den förklaringen,Utöver nämnda och till att

distrikt har längre handläggningstider, det svårt finnastörre är att
förklaringar till variationen i handläggningstid.

Handläggningstiden betydligt kortare i försöksdistrikten i under-är än
sökningsdistrikten. Frågan emellertid de positiva resultaten skaär om
tillskrivas försöksverksarnheten. konstaterasI handläggnings-rapporten att
tidema i försöksdistrikten tenderade minska redan 1987, dvs. innanatt
försöksverksarnheten startade. För hela landet utvecklingen denvar

handläggningstiden ökade. fortsätterTendensen mellan åren 1987motsatta,
och 1989. Såväl i undersökningsdistrikten fortsätteri landet i övrigtsom
polisens handläggningstider öka i undersökningsdistrikten från 16att
dagar 1987 till dagar år 1989 och i hela landet från17 16 dagar 1987 till

under år18 dagar 1989. Detta den lagstiftningen trädde itrots att nya
kraft 1988. Undersökningsresultaten tyder alltså på syftet inte haratt
uppnåtts. försöksdistriktenI har emellertid handläggningstidema fortsatt

minska under frånmotsvarande tid 15 dagar år 1987 till 10 dagar åratt
1989. Mediantiden för polisens handläggning i försöksdistrikten ligger
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försöksför-ipå två veckor haralltså klart under den tidsgräns angettssom
handläggnings-minskningen isåledes inte uteslutaskanordningen. Det att

polismyndigheter efter årförsöksdistriktensUngdomsärenden hostider för
försöksverksamheten.1987 beror på

Åklagarens handläggning7.5.3

handläggningstidema iminskningskeråklagarmyndighetemaHos aven
1985 och 1987. Dennaundersökningsdistrikten mellanochförsöks-både

1987 tillUnder periodeni hela landet.utvecklingenutveckling motsvarar
åklagardistrikti dehandläggningstidema minska1989 fortsätter att som

mediantider iSCB-data dessaförsöksverksamheten. Enligtomfattas varav
undersöknings-något iutredningstidemaSamtidigt ökaråtta dagar.endast
landets övrigakonstant ioch liggerfrån till 16 dagardistrikten 14

poliseninomutredningstidemadet gällerdagar. Liksomdistrikt 15 när
förkortningenmedfört avseddalagstiftningen inte dendenhar avnya

åklagarmyndighetema.ungdomsärenden hosförhandläggningstidema
lett tillåklagardistrikten hai de åttaförsöksverksamhetentycksDäremot

förändring.positiven

handläggningSocialtjänstens7.5.4

tiden intejämförelsehar någonhandläggningstider översocialtjänstensFör
delbaseras i dennaför resultatengenomföras. Underlagetkunnat en

undersökningsdis-försöks- ochhandläggningstider imellanjämförelse
genomförts.harsocialenkätgrundvaltrikten somav en

försöksdistriktensocialtjänsten isocialenkäten visarUppgifterna i att
i under-tidigareaktuella brottende änunderrättad polisenblev omav

median.dagar irespektive 19sökningsdistrikten 12
den fickuppgiftersocialtjänstens närjämföraintresseDet är att omav

medsocialenkätenmisstänks för brottdeninformation att ungeom
socialtjäns-information tillsådanden har lämnatuppgifterpolisens närom

detuppgifter från polisenEnligtpolis-åklagar-domstolsenkäten. togten
misstänkt gämings-från hadetill fem dagar detgenomsnitti atttre man en

uppgifter frånEnligtsocialtjänsten.underrättadedesstill att manman
från det polisendagargenomsnitt 14det isocialförvaltningarna atttog

tilldärom komunderrättelsetill dessmisstänkt gärningsmanhade en
tillämpasrutiner näradministrativaDevederbörande tjänsteman. som

sociala myndigheternatill defrån poliseninformation lämnas över tar
försöks-något mindre iTidsförlustendrygt tio dagar. ärmediansåledes i

Undersökningendagar.respektive 15undersökningsdistrikten 9än ger
denorganisationernatvåbedöma vilken deimöjlighetingen somatt av

dock uppenbarti båda. Dettroligen ärtidsspillanadministrativa äger rum,
minska hand-förfinnsundersökta distrikteni de attstort utrymmeatt

mellan polisenför kontakterrutinereffektivareläggningstiderna genom
socialtjänsten.och
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resultaten från socialenkäten kan också konstateras viss skillnadI en
försöks- undersökningsdistrikten beträffandemellan och den tid det förtar

besvara åklagarmyndighetemas förfrågningar ochsocialtjänsten lämnaatt
enligt till arbetande åklagarmyndig-yttranden 3 § LUL dessa. De snabbt

i försöksdistrikten får och yttranden i genomsnitt femhetema svar ca
åklagarmyndighetema i undersökningsdistrikten.dagar tidigare Detän är

också denna skillnad beror pá försöksverksamheten, detroligt ävenatt om
längregenomsnittliga tiderna för socialtjänstens och yttranden är änsvar

föreskrivs i försöksförordningen. l försöksdistrikten detde tider tarsom
förfrågningarmånad för socialtjänsten besvara och lämnaattenca

till åklagaren.yttranden
omfattas försöksverk-Från det socialtjänsten, i de kommuneratt som av

till dess beslutblivit informerad det aktuella brottetsamheten, har attom
Motsvarande tid för under-fattas, det i genomsnitt 34 dagar.i ärendet tar

Skillnaden såledessocialförvaltningar 35 dagar.sökningsdistriktens ärär
har någonföga sannolikt försöksverksamhetenobetydlig. Det är att

socialtjänsten.för de totala handläggningstidema inombetydelse

socialtjänstenSamarbetet mellan rättsväsendet och7.5.5

begångna kräverför reaktioner på brottsvenskaDet ettsystemet ungaav
polis, åklagare, social-fyra olika myndigheter:intimt samarbete mellan

funktion ochhar olika organisation,domstol. myndighetertjänst och Dessa
myndighetskultur.

generellt små. Denmellan polis och åklagareRelationsstömingar är sett
gäller ledningendistrikt antyder svårigheterfråga i vissaenda avsom

tvistefråga mellan polis ochgammalförundersökningar, ärsom en
ha funnitdistrikten tycks dockflesta de studeradeåklagare. I de manav

detta problem.fungerande praktisk lösningen
rättsväsendetsgäller förhållandet mellanSituationen detär nären annan

kritikomfattande polisensoch socialtjänsten. Särskiltmyndigheter är mot
mindre etablerade ochKritiken starkaresocialtjänstens arbete. är

socialtjänsten ochformerna för samarbetet mellanutvecklade rättsväsen-är
utbredddock mindre hosKritiken socialtjänsten tycksdet. mot vara

försöksdistrikten hosåklagarmyndigheter iföreträdare för polis- och än
mellan socialtjänstenflera distrikt fungerar samarbetetövriga. l dessaav

förhållandevisrättsväsendet bra.och
socialtjänstenrättsväsendets kritikKonkret handlar att agerarom
rättsväsendet, vidtarföreträdare föroch den inte, enligtlångsamt att

hos företrädare för polisenKritiken särskilt utbreddåtgärder.adekvata är
saknar information vadpolisen regeloch beror troligen att omsom
ärenden polisen lämnareller skyldig i desocialtjänsten gör är göraatt som

socialnämnden.till
form återkoppling på desällsynt polisen får någonmycketDet är att av

framgårpolisenkäten iskickas till socialnämnden. Avuppgifter attsom
för socialtjänstenärenden företrädareallaendast ärprocent ensex av

låga siffraOrsakerna till dennavid förhör med den ärnärvarande unge.
och socialtjänsten.olika företrädare för polisenflera och uppfattas av
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Förhören hålls ofta direkti anslutning till brottet uppdagas eller kort tidatt
därefter, ofta med kort varsel och långt ifrån alltid ordinarie kontorstid.
Företrädare för polisen socialtjänstens sällsynta vidnärvaroattmenar
förhören till del orsakas bristande intresse. Vidare inomsägeren av man
polisen orsaken till socialtjänstens företrädare inte kan närvara äratt att att

isöka det stelbenta och byråkratiska socialtjänsten arbetarsätt på. Isom
flesta fallde informerar emellertid polisen socialtjänsten det aktuellaom

efterärendet först det förhöret med den hållits. Polisen påtalaratt unge
också svårigheterna telefon företrädarei för socialtjän-att t.ex. tagper
sten.

I de polisdistrikt där relationerna mellan polisen och socialtjänsten är
särskilt ansträngda polisen det inte heller någon medäratt nyttaanser
socialtjänstemännens vid förhöret.närvaro

Endast i några få de studerade distrikten har socialtjänsten alltidav
möjlighet vid polisförhör. sådana förutsättningarnärvara För skaatt att
finnas måste socialtjänsten ha jourpersonal i polishuset praktiskt taget
dygnet Exempel på polisdistrikt där samarbetet fungerar på dettaettom.

Västerås.sätt är
Vissa företrädare för socialtjänsten vid polisförhörnärvaroattanser

skulle kunna till vid handläggning ärenden inomstor nyttavara av
socialtjänsten. Flera handläggare också just möjligheten närvaraattanger
vid polisförhör åtgärd kan förkorta handläggningstiderna.som en som
Anledningen till inte närvarande vid polisförhör i de ärendenäratt man
där fått information förhöret i vissa fall personalbrist.man om uppges vara

viktig orsakEn dock också uppfattarär polisen elleratt attman mer-
mindre avsiktligt socialtjänstens omöjlig.gör närvaro-

inte alltidDet socialtjänstenär kontakt med polisen med anledningtar
anmälan brott kommit in. skerDetta enligt socialenkäten i endastattav om

ungefär 20 fallen. I de kommuner där kontakter ofta före-procent av
kommer mellan socialtjänsten och polisen, företrädare fört.ex. attgenom
socialtjänsten finns i polishuset, polisens misstro socialtjänstenär mot
mycket mindre i andra kommuner.än

Ett problem i kontakten mellan polis och socialtjänst bristandeär
ömsesidighet. Polisen i princip skyldigär lämna socialtjänsten allatt
relevant information den Socialtjänsten däremot behöverrörsom unge.
praktiskt inte lämna någon information alls till polisen. Kontaktemastaget
karaktär tycks variera kraftigt mellan de olika kommunerna och socialdi-
strikten. I vissa distrikt socialtjänsten med hänvisningär till sekretesslagen
mycket restriktiv med lämna information till polisen sina åtgärder.att om

också i dessaDet kommuner polisen oftastär socialtjänstensäger attsom
arbetar dåligt. Som problemen mindrenämnts socialtjänsten harär när en
jourgrupp eller liknande intimt arbetar med polisens ungdomsgruppsom
eller motsvarande. Samarbetet mellan sådana enheter är nästan utan
undantag god, vilket dock inte nödvändigtvis behöver kortareleda till
utredningstider. Polisen, åklagarna och i viss mån socialtjänstenäven anser
också den organisation bör byggasatt typen ut.av

problemEtt emellertid kan uppstå i kommuner med jourgrupp isom
polishuset svårigheter i kontakternaär mellan denna jourgrupp och
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socialtjänstens distriktsorganisation. Undersökningsresultaten tyder också
på del ärenden försvinner vägen mellan jourgruppema ochatt en
socialdistrikten.

Liksom polisen åklagarna lag kritiska tillär socialtjänstenöver i
allmänhet. gällerDet såväl socialtjänstens organisation dess arbets-som
rutiner och tillämpning lagar Vid flertal myndigheter efterlyserettav m.m.
åklagare bättre samarbete mellan polisen och socialtjänsten.ett

fråganVad gäller information har åklagarmyndighetema betydligtom
bättre möjligheter polisen få sådan från socialtjänsten. Socialtjänstenän att
har lagstadgad skyldighet på begäran informera åklagarmyndighetenatten

sina åtgärder den Det tycks del åklagaregentemotom unge. som om en
uppfattar den bild socialtjänsten den inklusive effekternasom ger av unge,

de tänkta eller genomförda sociala åtgärdernainsatsema, alldelesav som
för optimistisk. En viss förändring till realistiska bedömningar tycksmera
dock, enligt åklagarna, ha de åren.ägt senasterum

socialnämndensBegreppet åtgärderinsatser dock i viss månär
diffust. vissa fallI det endast de formella beslut fattasser man som som

anledningmed anmälan brott. De samtal socialtjänstenav en om som
genomför med den och hans föräldrar, visserligen delärunge som en av
den sociala utredningen samtidigt har behandlingskaraktär,men som
redovisas sällan åtgärderinsatser. Om sådana samtal resultatär ettsom av
formellt beslut från socialnämndens sida, redovisas de däremot som
åtgärderinsatser, stödkontakter liknande.eller Denna inkonsekvenst.ex.
i redovisningen förklaringarnatroligen till åklagarnaär ävenatten av
uppfattar socialtjänsten myndighet inte brottsligtsom en som reagerar
beteende förrän det för Ett problem i relationerna kanär sent. annat var

åklagarna endast beaktar åtgärder vidtas med anledning detatt som av
aktuella brottet och inte socialtjänstens agerande den ochgentemot unge
hans familj i dess helhet.

Vissa företrädare för socialtjänsten uttrycker polisen behöver bättreatt
utbildning i sociallagstiftning och i fråga socialtjänstens verksamhet.om

framförs också önskemålDet fortbildning för polis,om gemensam
åklagare och socialtjänst vad gäller handläggning ungdomsärenden.av

Sammanfattningsvis konstateras samarbetet demellan myndigheteratt
direkt involverade i handläggningen ungdomsärendenär intesom av

fungerar tillfredsställande. Det problemet finns i samarbetet mellanstörsta
polisen, och i viss mån åklagarmyndigheterna, å sidan och socialtjän-ena

å andra sidan. En del förklaringarna till detta har redovisatssten av ovan.
skulle kunna förbättrasSamarbetet organisatoriska åtgärder.medavsevärt

Ökad specialisering föreslås från många håll och då i form ungdoms-av
rotel hos polis, särskilda ungdomsåklagare, särskilda ungdomsgrupper

socialtjänsteninom och social jourverksarnhet i polishuset.

7.5.6 Föräldrakontakter

viktigt mål med lagändringamaEtt har också varit i utsträckningstörreatt
involvera föräldrar till de lagöverträdama och på så öka för-sättunga

föräldrarnas den inte begå brott.skallattengagemang unge nya
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Undersökningsmaterialet inga möjligheter fastställa myndig-attger om
heternas ansträngningar med föräldrarna ökat sedan denatt engagera nya
lagstiftningen trädde i kraft. Det allmänna intrycket föräldrarna, vidär att

BRÅ:sförtiden undersökning, involverade i handläggningsprocessenvar
i utsträckning.stor

Enligt uppgifter från polis-åklagar-domstolsenkäten har underrättelse till
vårdnadshavare skett i de allra flesta fall i 91 fallen iprocent av
försöksdistrikten och i 84 fallen i undersökningsdistrikten.procent av
Underrättelse sker också tämligen snabbt efter det brottet blivit anmält,att
i median mellan och tvâ dagar. Underrättelse sker emellertid inte likaen
ofta det gällernär de belastade ungdomarna.mest

Föräldrar tycks förhållandevis sällan vid förhören.närvara För-
äldranärvaro förekommer endast i 21 de studerade ärendena iprocent av
försöksdistrikten och i 14 i undersökningsdistrikten. Förklaringar-procent

många. En oftaär håller förhörär tider då det svårtärattna attman
få i föräldrarna eller då föräldrarna svårthar komma ifrån. Entag att

poliser iblandär det till förnackdel utredningenattannan anser vara om
föräldrarna med vid förhören.är De tycks rädda för attunga vara mer
avslöja sina förehavanden för föräldrarna för polisen.än

Sammanfattningsvis konstateras samhällets reaktion ungdomsbrottatt
i mycket utsträckning involverar föräldrarna till de försöksdis-Istor unga.
trikten sker det något oftare i undersökningsdistrikten, skillnadenän men

liten. finnsDet fortfarandeär vissa möjligheter öka föräldrarnasatt
i denna dessa tycks inte stora.engagemang process men vara

7.5.7 Slutsatser, m.m.

De ändringar i lagstiftningen trädde i kraft den l juli 1988 SFSsom
1988:822 har inte lett till ärende och mål lagöverträdareröratt som unga
handläggs snabbare polisen, åklagarmyndigheterna, domstolarna ellerav
socialtjänsten. Däremot tycks försöksverksamheten ha lett till tidernaatt
för handläggning ungdomsmál förkortats polishos och åklagare. Hand-av
läggningstiden hos socialtjänsten och domstolarna har dock inte förkortats.

Förklaringen till handläggningstidema inom polisen och åklagarmyn-att
dighetema i försöksdistrikten förkortatshar kan troligen inte sökas hos de

förenklingar rutiner ismärre samband med handläggning dessaav av
ärenden försöksförordningen tillåter, i frågor rörandeutan attsom snarare
handläggning ungdomsärenden försöksverksamhetens tillkomstav genom
har uppmärksammats i dessa distrikt. Särskilt betydelse har troligenstor

organisatoriskade åtgärder vidtagits lokalt i försöksdistrikten medsom
anledning försöksverksamheten.av

Handens distrikt fungerakan exempel på lokala organisatoriskaettsom
förändringar har lett till verksamheten har genomgått positivattsom en
utveckling. Anledningen till Handen kom med försöksdistriktatt som var

i projektet ville ha med några problemdistrikt. Handläggnings-att man
tiderna i Handen ansågs långa och distriktet brottades med storavara
balanser. Vid de första diskussionerna försöksverksamheten harom man
både från Handens polismyndighet frånoch Handens åklagardistrikt anmält
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skepsis projektet. Man bedömde inte hade förmot att attman resurser
genomföra projektet.

Efter hand har dock genomfört förändringar i sättetstoraman att
handlägga ungdomsmål och ärenden. Bl.a. har inom polisen inrättatman

speciell ungdomsrotel. Alla ungdomsärenden har lagts på tvâ åklagareen
och vid tingsrätten haräven domare specialiserat sig på ungdomsmål.en
Samarbetet med socialtjänsten har förbättrats.avsevärt

Totalt har arbetet med ärenden rörande brottsbelastade ungdomarsett
förbättrats och handläggningstidemaavsevärt förkonats. Den kanske

viktigaste slutsatsen den utveckling skedde i Handen och i andraav som
försöksdistrikt förändringarna visserligen ägdeär bakgrundatt motrum av
försöksförordningen de skulle mycket väl ha genomföraskunnat utanmen

förordning.denna Det de organisatoriska åtgärderna har lett tillär attsom
ungdomsfrågor har kommit prioriteras vilket i sin lett till ocksåatt tur att

frånden början skeptiska inställningen till projektet efter hand ersatts av
mycket positiva attityder.mera

de övriga distrikten,I i vilka vissa införts iregler samband mednya
lagstiftningsändringar, där motsvarande målmedvetna organisatoriskamen
förändringar inte och där hela frågan inte har uppmärksammatsägt rum
i utsträckning, har resultaten uteblivit.samma

6 Närmare handläggning ungdomsmålom av
i Handens distrikt

Eftersom Handens distrikt tjänade det föregåendeexempel i avsnittetsom
kort redogörelsebör lämnas för den verksamhet bedrivs där.en som

Redogörelsen bygger på uppgifter lämnats chefsåklagaren Eriksom av
Sternbeck vid Handens åklagardistrikt.

Handens åklagardistrikt innefattar kommuner med cirka 120 000tre
invånare och tidigare åtta försöksdistriktendeär nämnts seettsom av
avsnitt Från åklagarmyndigheten betonats arbetssättet inte7.4. har äratt
särskilt märkvärdigt eller sensationellt. frågaDet är mest om en upp-

någonstramning och skärpning tidigare arbetssätt, iäven ut-av men
Ungdomsmålen har hos både polis, social-sträckning vägar.provas nya

ochhögre prioritetåklagare och domstoltjänst, extragetts upp-en
tydlighet, vilketsnabbhet ochmärksamhet. Honnörsorden samarbete,är

slutliga reaktionen.från till och med denhela brottetskall gälla vägen
mellan deobyråkratisk samverkanochVikten tät personer somav en

framhålls särskilt.ungdomar har begått brottarbetar med som

Äklagarmyndigheten

förändring-organisatoriskaPå har genomförts delåklagarmyndigheten en
sjutidigareåklagare och inteUngdomsmålen lottas tre somnuar.

rad fördelar.eller åtta åklagare. specialiseringMan dennaatt ger enanser
såAlla ungdomsmål diarieförs och hålls påi nummerserie sätten egen
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utskriftsarbete.allt Dettasköter detta diarium ochsamlade. En sekreterare
påminnelser, samordningaröverblick och förenklar vidgodanses ge en

allatilltelefonlista med direktnummerharliknande. Sekreterarenoch en
distriktet.med ungdomar inomsocialarbetare arbetarpolismän ochde som

uppdateras ständigt.telefonlistaDenna
Åklagaren fall.tidigare i andraförundersökningsledaregår in änsom

har åtminstonefördelningscirkulärRikspolisstyrelsensochRiksåklagarens
7.2.1beskaffenhet avsnittför enkel sespel. ställetdelvis lsatts ur

fängelsemånadersmed tillsexmånadersregel. Vid brottgäller upp sexen
polismyn-förundersökningenrattfylleri ledsvidstraffskalan ochi grovt av
åklagarenmånaders fängelsemedföra ärbrottetKan ändigheten. sexmer

ungdomsbrottvanligainnebär mycketförundersökningsledare. Regeln att
Åklagarenfaller åklagaren.misshandelbiltillgrepp ochstöld,som
vid behovförundersökningsledning ochaktivockså bedrivaförsöker geren

Åklagaren förundersökningen därnedläggeranvisningar.direktiv och
väsentligheter,inriktasför arbetetverkarbevisningen är attsvag,

ochutreda i onödaninteSträvanpåminneroch ärsamordnar attetc.
påföljdsbestämningbevisvärdering ocherfarenhet domstolensåklagarens av

detta arbeteförsöksâret utfördesförstaUnder detväl tillhärkommer pass.
fåttharPolismännenpolismännen.veckoträffar medregelbundnavid nu

därförpolis skötsåklagare ochmellanoch kontakternaerfarenhetstörre
sammankomsterdockvår förekommertelefon. Höst ochnumera per

medoch praxisaktuella lagarinformerabl.a. brukaråklagamavarvid om
ungdomar.bäring påsärskild

ÅklagarenÅtalsunderlátelse harförmögenhetsbrott.meddelas ofta vid
yttrandei formfrån socialtjänstentill informationtillgångvid sitt beslut av

Åtal vidallmänhetväcks iunderårige.upplysningar denformlösaeller om
olagarattfylleribrott ochnarkotikabrott,skadegörelse,våldsbrott,

Återfall tidigareallmänhet åtal. Denmedför också ii brottvapeninnehav.
åtalsunderlåtelseåterkallas. Merdärvid inte änåtalsunderlåtelsen brukar en

regel inte.meddelas i
yttrandeoch inte åklagarendomstolenväcks inhämtarfall åtall de --

väckande,före åtaletsåklagaren,förekommersocialnämnden. Detfrån att
komma begärakantingsrättensocialnämndenförbereder ettattatt

yttrande.
haråtalsunderlåtelsenunderrättar denåklagarendärDet möte omunge
påSammanträdet kanrättegångsliknande. ägaliteförsökt göra rumman

föräldrar.åtföljs sinaunderårigebibliotek. Denmyndighetens av
Åklagaren förredogörbland.inställer sig ialltid ochSocialtjänsten kallas

ochtydligsig därvidbemödaråtalsunderlåtelsens innebörd och att vara
till tals.självfallet kommaföräldrar fåroch hanspedagogisk. Den unge

brukaroch liknandefritidsintressenutbildning,skolgång,Frågor om
får hanförallvaret denmarkeraytterligareFörberöras. enungeatt
skriftligeninnebörd hanoch dessåtalsunderlåtelsenangåendehandling som

kvitterar.
förfrågan hosåklagarenefterveckor görUngefär mötet ensex

Någonfungerar.stödåtgärdemahjälp- ochhursocialtjänsten merom
kontrolldock dennabedömsinte. Detredovisning krävsutförlig att som-
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den får kärmedom fortsatt utveckling förunge om gagnar en gynnsam-
denne.

Domstolen

l Handens tingsrätt, består totalt åtta domare, lottas ungdomsmålensom av
två rådmän. Huvudförhandling hålls i allmänhet två till fyra veckor

efter det åtal har väckts. huvudförhandlingarDessa hålls i normalfalletatt
onsdagar, vilket välkäntär polis och socialarbetare då kanav som

inställa sig de har intresse härav. Ungdomarna brukar åtföljas sinaom av
föräldrar och socialarbetare infinner sig oftast och lämnar upplysningar

vad framgårutöver inhämtat yttrande. Domen avkunnas regel-som av
mässigt i och kanslidomar förekommernärvaro sällan.parternas

Polismyndigheten

Inom polisen Handenpolisen finns särskild ungdomsrotel beståendeen av
chef och till åtta kriminalpoliser. Ungdomsrotelns huvuduppgift ären sex

brottsutredningar det förekommer också brottsförebyggande verksam-men
såsomhet skolundervisning och patrulltjänst vid vissa helger. den före-I

byggande verksamheten sker samverkan med polisdistriktets fyra
kvarterspoliser. Både kriminal- och kvarterspolisema har sina bestämda

Åklagarnageografiska områden och skolor. har ibland fungerat som
Åklagarnajuristkonsult polisen i det brottsförebyggande arbetet. har

tillsammans med polismannen också medverkat vid temadagar våld ochom
liknande i skolorna.

Så underårig misstänkt för brott underrättarär polisen normaltsnart en
såväl föräldrar socialtjänst. Föräldrarna får sedan tillfälle följaattsom
förundersökningens gång. Socialtjänsten tillfälle sinatt genast startages
socialutredning. Polisen ställer därvid med de upplysningar från för-upp
undersökningen socialtjänsten efterfrågar. Två parallella utredningarsom -
förundersökning och socialutredning eftersträvas.-

Skadeståndsfrågan utreds under förundersökningen. Målsägan-noggrant
dens krav och grunder för den misstänkte och hans föräldrar.presenteras

underårigesDen vilja eller på för sigersätta sätt göra rättatt armat
efterfrågas och Polisen kan hjälpa till förmedlamed kontaktnoteras. att
mellan den och målsäganden det finns intresse för det. Iunge om en av

förkommunerna har anställts särskild hjälpa ungdomarnaatten person
vidför sig de så vill. Detta torde bli aktuelltgöra rätt mestatt om

skadegörelse i skolor, tåg och bussar osv.

Socialtjänsten

ungdomshandläggare. de fall dessasocialtjänsten finns särskilda IInom
uppnåsverkar i central ungdomsgrupp, vilket sker i Tyresö kommun,en

Delegations-enligt polisens och åklagarnas uppfattning effektivitet.störst
har utnyttjats, mångavilket medför enskilda socialarbetarerätten att
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Ävengånger yttranden. muntliga yttranden förekommer, vilket dockavger
eftersträvas.inte

7.7 Enkätundersökning socialtjänstensom

inställning till arbetet med lagöverträ-unga
dare

7.7.1 Inledning

l avsnitt 5.2.7 har vi redovisat mindre enkätundersökning blanden
handläggare ungdomsärenden vilken utfört förvi att attav en upp-
fattning hur socialtjänsten ansvarsfördelningen mellan rättsvä-om ser
sendet och socialtjänsten, på samarbetet polisenmed och antal deett av
reaktionsformer föreslagits under den tiden.senastesom

Enkäten skickades till tio socialförvaltningarstadsdelsförvaltningar.
Sammanlagt kom det in 59 enkätsvar. Merparten dessa lämnadesav
individuellt handläggarna vid respektive förvaltning. l vår tidigareav
redovisning har vi behandlat inställning till tvångsåt-svarspersonemas
gärder och olika tänkbara reaktionsfonner. följandeI det avsnittet skall vi
endast redovisa den del undersökningen samarbetet mellanav som avser
polis och socialtjänst.

7.7.2 Samarbetet mellan polis socialtjänstoch

Sekretessproblem i förhållandet mellan socialtjänst och polis enligt deär
avgivna inte förekommande:vanligt 59 svarade 12 frågansvaren av

det förekommer sådana problem. Problemen uppstår vanligen i detom
brottsförebyggande arbetet 9 ibland vid förfrågningar angåendesvar,
socialtjänstens åtgärder för den 6 och sällan undersvarunge mera
utredningen brott 4 Det börsvar. alternativ harännoteras att ettav mer

i delangetts en av svaren.
Av de tolv handläggare det förekommer sekretessproblemsvarat attsom

mellan socialtjänst och polis det endast 5 besvarade följdfråganvar som
vad de orsaken till problemen. Som orsak sekre-om anser vara angavs

tesslagstiftningen, dålig kunskap och bristande för varandrasrespektom
kompetensomrâden olika ungdomsproblemen. alltförEttsynsättsamt

samarbete mellan socialtjänst och kvarterspolisnära orsak i ettangavs som
problemet då socialsekreteraren ibland kan frestasär lämnaatt att utsvar:

för mycket uppgifter i de enskilda ärendena.
De tio förvaltningarna ombads beskriva hur samarbetet med polisenatt

organiserat vad gäller uppgiftsutbyte. Följande redovisas.var
Socialtjänsten hade i Malmö socialsekreterare placerade hos polisen. I

bostadsområden fanns kvarterspoliser, hade och branäraettsom man
samarbete med, generellt och individuellt.
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narkotikaansva-ungdoms- ochsocialdistrikt Trollhättan hadeiVarje en
informations-för allmäntträffade polisenregelbundettjänsteman,rig som

samarbete.inget formaliserathade härindividuella ärendenutbyte. I man
uppgifterinsatser elleransågkontaktade varandra närMan attman

ömsesidig respekt förmedfungerade problemfritt,detbehövdes, och
yrkesområden.varandras

uppgiftsut-samarbeteorganiseratfanns någoti GöteborghellerInte men
BiskopsgårdenBådeproblem.ärenden fungeradeindividuellaibytet utan

via denpolisen skeddemeddel samarbetetGunnaredoch att en avuppgav,
ochpolisenplacerat vidsocialtjänstenjourgrupp var ensomsom

stadsdelsförvaltningama.för allafunktiongemensam
gång iregelbundnahade däremot möteni MotalaSocialtjänsten en

ungdomsärendenöverlämnade dedåpolisen,medveckan som varsom
aktuella.

polisensochsocialtjänstenkontakter mellanYstadförekom iDet
ärenden i denantalrelativt litetverksamhet,brottsförebyggande ettmen

gjortpersonalomsättning hadevissochmålgruppen attaktuella en
organiserats.särskiltintesamarbetet

hade i övrigtärenden ochaktuellaisamråddeEskilstunaI man
kvarterspoliserfarms detområdenvissakontakter. l attinformella

med.samarbeta
regelbundnahaderapporteradesStockholmFrån att gemensammaman

socialtjänsten.ochskolanför polisen,ingickdetdärmöten, representanter
ärenden hadeenskildaockså. IdeltogfältassistenterDistriktets man

ungdomspolisen.ellermed kvarters-kontakt
efter den s.k.arbetadeSundsvalldistriktenigällde vissaSlutligen att av

Föräldrarnaingripande.snabbtinnebarHudiksvallsmodellen, ettsom
träffar där polis,vidmedSocialtjänstenomedelbart.kontaktades var

denärvarande vidoch likasåmisstänktbrottsoffer och möts, manvar
intesamarbetetdistrikt därdeden Imedägdepolisförhör unge.rumsom

enskildakontakter iuppgiftsutbytetskeddeformaliserat genomvar
polisför-vidmedsocialsekreterarevanligtocksåärenden. Det att varvar

ungdomar.medhör

inställningpolisensEnkätundersökning7.8 om

socialtjänstenmedtill samarbetet

Inledning7.8. 1

socialtjän-medsamarbetetpåpolisenuppfattning hurfåFör seratt omen
deberörfrämstenkätundersökningmindrevi utförthar somsten en

Enkätenbestämmelser.sekretesslagensmedhängerproblem sammansom
6,ochpolisomráde 4Stockholmipolismyndighetematillställtshar

Trollhättan,Ystad,Sundsvall,6 Malmö,vaktdistrikt 2 ochGöteborg
Karlstad,Boden,Lidingö,Kalmar,Västerås,Eskilstuna,Motala,

Hudiksvall.ochLinköping
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10 de berörda polismyndigheterna ligger i kommuner där socialtjän-av
i den tidigare enkäten avsnittsten 7.7 besvarat bl.a. frågor om sam-

arbetet med polisen: Malmö, Ystad, Trollhättan, Eskilstuna, Motala,
Sundsvall, Stockholm socialdistrikt 9 och 15 och Göteborg stads-
delsnämnderna Biskopsgården och Gunnared. De övriga har valts ut
slumpmässigt.

Enkäten besvarades samtliga tillfrågade polismyndigheter medav
undantag för polisområde i4 Stockholm och vaktdistrikt 2 och 6 i
Göteborg. En del myndigheter valde lämna kollektiva medanatt svar,
andra lät rotlar eller arbetsgrupper för sig. Sammanlagt kom detsvara var
in 27 från 14 polismyndigheter.svar

7.8.2 Sekretessproblem

På frågan det förekom sekretessproblem i samarbetet mellan polis ochom
socialtjänst svarade 13 ja, 13 nej och bådel och nej. De svaratsom
ombads tala i vilka situationer problemenatt uppstod. 10 ansågom att
problemen uppstod under utredningen brott, i det7 brottsförebyggandeav
arbetet och 5 vid förfrågningar angående socialtjänstens åtgärder för den
unge.

Det rådde totalnästan enighet det sekretesslagstiftningenattom var som
vållade problemen. 5 ansåg socialtjänstens sekretess i många fallatt
faktiskt förbjöd socialtjänsten lämna uppgifter till polisen och hadeatt
förståelse Övrigaför informationsutbytet ibland måste bli ensidigt.att
svarande tyckte socialtjänsten ofta tillämpade lagenatt och kompro-snävt
misslöst, vilket ledde till polisen aldrig fick några uppgifter iatt 4retur.

dessutom orsak till problemen det farms motviljasvar angav attsom en
från socialtjänstens sida samarbeta med polisen.mot att

I önskade lagändringett socialtjänstenpar störresvar man en som gav
möjligheter länma begärda uppgifter. föreslogatt Man införandetut t.ex.

lagregel liknande den finns i 7 § lagen 1980:11av tillsynen som a om
hälso-över och sjukvårdspersonalen m.fl. I denna lagregel föreskrivs en

skyldighet för sjukvården till polis, åklagare, domstol, kronofog-att
demyndighet och skattemyndighet lämna uppgifter någon vistasut attom
på sjukvårdsinrättning. Det bör socialtjänsten 66 § SoLnoteras att genom
redan har motsvarande skyldighet lämna uppgifter någonen att ut attom
vistas i hem för vård eller boende.ett

Man önskade också allmänt sekretessbrytande regel gjorde deten som
möjligt för socialtjänsten lämna de kamrater vissatt ut namnen en
ungdom brukar umgås med. Det skulle underlätta för polisen kommaatt
till rätta med ligabrottslighet.

Man önskade också det utarbetades klara och tydliga reglerett som
hjälpte socialtjänsten tillämpa sekretesslagen.att
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Uppgifter polisen tillgång till7.8.3 önskar ha

vilka uppgifter skulle behöva från socialtjänsten svaradePå frågan man
adressuppgifter, besked den vistas både underdvs.14 om var unge

efter flyttningar också rutinmässipågående utredning och eventuella men ga
adresser i samband med placeringar ochupplysningar om nya om-

socialtjänstens försorg. önskade få tillgång till allaplaceringar 7genom
beträffande begåttsocialtjänsten förfogade ungdomaruppgifter över som

farniljesituation,befann sig i riskzonen: vistelseplats,ellerbrott umgänge,
uppgifteromhändertagande Andra önskadeskola, anställning, varm.m.
medgämings-nyinflyttade ungdomar med problem,upplysningar omom

polisdistrikt, med asocialtbegångna i andraoch brottmän om unga
övervakarekontaktman ochmissbruk, skolproblem,umgänge, omom om

behandlingsplanering.socialtjänstens
in-ville ha tillgång till iuppgifter polisenDe merpartenvar av svaren

uppgifter med allmän ochNågra dock behovdividanknutna. svar angav av
skolor ochinriktning, såsom förekomsten problem vidförebyggande av

begynnande gängbildning.fritidsgärdär och med

Samarbetsformer7.8.4

organisera-ombads beskriva hurtillfrågade polismyndighetemaDe att man
uppgiftsutbyte. Följandesocialtjänsten vad gällersamarbetet medde

redovisas.
polisen.placerade hossocialtjänsten två socialsekreterareMalmö hadeI

ensidigt.informationssarnarbetetdetta upplevdesTrots som
iTrollhättan medansamarbete förekom inte iNågot organiserat man

och socialtjän-träffar mellan ungdomsgruppemahade regelbundnaMotala
polis-socialtjänst-chefsnivå samverkansmötenförekom päDessutomsten.

fritid-skola.
socialtjän-träffade veckai EskilstunaPolisens ungdomsgrupp varannan

Dåför åklagarmyndigheten.ochungdomsgrupp representantstens en
begått brott.information ungdomarerfarenheter ochutbytte somomman

fick inungdomsgrupppolisensuppgifter,Alla även anonyma, som
kommundels-och berördatill kontaktmän vid socialtjänstenförmedlades
Till förhörförhör med ungdomar.Socialtjänsten med vidnämnder. var

särskild jourlista.socialtjänsten enligtkontorstid kalladesicke
förvaltnings-med kommunalaingick tillsammansPolismästaren i Ystad

ungdomsenhetungdomsfrågor. Polisenssamordningsgrupp förichefer en
brottsförebyggandebåde imed socialtjänstenregelbundet samarbetehade

socialtjänstensamarbetade medverksamhet. Spaningsrotelnoch utredande
narkotikabrott.kring

ficksocialtjänstenrapporteradesStockholm, polisontrâdeFrån att
behovVerkade detförundersökningsprotokoll.anmälan ochkopior varaav

Polisensocialtjänsten.kontakt medinsatserakuta genasttog manav
tillbaka.Socialtjänsten ingetinformationen ensidig.upplevde gavsom
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I Sundsvall försökte arbeta efter den s.k. Hudiksvallsmodellen,attman
innebär polis och socialtjänst samordnar sina utredningsinsatserattsom när

det gäller ungdomsbrott. Den och vårdnadshavaren kallades tillunge en
konfrontation med brottsoffret. Vid konfrontationen också socialtjän-var

närvarande. Man vidare i färd med byggasten samarbeteattvar ettupp
med åklagarmyndigheten skulle erbjuda den åtalsunderlåtelse vidsom unge
vissa brott i utbyte ursäkt till brottsoffret och löfte sluta begåmot en ett att
brott.

I Västerås hade långvarigt samarbete byggt på förtroendeettman stort
och ömsesidig respekt. Sociala jouren placerad i lokalervar samma som
polisens ungdomsrotel. Det informationsutbytet skeddemesta genom
personliga kontakter. Socialtjänsten fick del hela polisutredningen.ta av

l Kalmar fick socialtjänsten skriftliga underrättelser. I brådskande
ärenden telefonkontakt. Man efterlystetog organiseratman ett mera
samarbete, eftersom de kontakterna inte alltid fungerade. Ispontana en av
polisdistriktetets kommuner Borgholm hade s.k. BPS-grupper, dvs.man
samverkansmöten mellan företrädare för polis-skola-social-fritid.

Socialtjänstens faltgrupp i Lidingö besökte gång vecka deen per
polismän utredde ungdomsbrott.som

Socialtjänstens i Karlstad besökte varje vecka läns-representanter
narkotikaroteln för utbyte upplysningar dels narkotikabrott, delsav om
brott begångna Det dock sällan socialtjänstenav unga. var mera som gav
någon information i utbyte polisens. farmsDet planer förmot antagna ett
förebyggande samarbete mellan de myndigheter sysslar med barn ochsom
ungdom enligt polisens mening hade socialtjänstemännen inte visatmen
något intresse.större

l Linköping fanns två socialsekreterare placerade i anslutning till
polisens ungdomsgrupp. hadeMan och samarbetenära och kändeett gott
inte några sekretesshinder. Socialsekreterarna vid polisen behövligav tog
kontakt med socialtjänsten i övrigt. Man hade också iett stort sett
välfungerande samarbete mellan kvarterspoliser och områdesanknutna
socialsekreterare. Det dock vanligt kvarterspolisen hade problemattvar
med få uppgifteratt socialtjänstens insatser och diskuteraom att namn-
givna ungdomar kunde mycket svårt.vara

Samarbete med socialtjänsten i utredning och kring brottsofferkon-
frontation skedde i Hudiksvall. Dessutom förekom samverkan i BPS-

och regelbundna träffar mellan polisens ungdomsgrupp,grupper socialtjän-
och fritidsförvaltningensten mellan spaningsgruppen, socialtjänstensamt

och frivården.
Vad slutligen gäller Boden träffades här för socialtjänstenrepresentanter

och polisen gång månad under ledning kriminalkommissarie.en per av en
Två kvällar i veckan hade socialsekreterare mottagning i polisens lokaler.

övrigtI skedde informationen personliga kontakter.genom

7.8.5 Sammanfattning

Sekretessproblem i samarbetet mellan polis och socialtjänst uppgavs
förekomma i hälften de avgivna l några fall ansåg detav svaren. attman
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själva lagen försvarade samarbetet och hade därför förståelsevar som man
för socialtjänsten inte alltid hade lämna önskadeatt rätt uppgifter. Deatt ut
flesta ansåg dock socialtjänsten tolkade lagen alltföratt Ensnävt. översyn

sekretesslagstiftningen framhölls önskvärd.av som
Samarbetet mellan socialtjänst och polis uppbyggt olika lsätt.var ett

polisdistrikten samarbetet oorganiserat. någraIpar attav uppgav man var
andra hade socialtjänsten särskilda tjänstemän placerade hos polisen och

regel ansågs samarbetet i dessa kommuner relativt problemfritt.som vara

7.9 Våra överväganden och förslag

7.9.1 Grundläggande synpunkter

Som framgått det föregående har det i den kriminalpolitiska debattenav
och i lagstiftningsarbetet vid många tillfällen och i olika sammanhang
betonats hur viktigt det samhälletsär reaktion lagöverträda-att mot en ung

kommer snabbt.re
Vi delar den uppfattningen. Detta ligger i linje med principerna om

klarhet och konsekvens i påföljdssystemet. Den skall inte underunge en
längre tid behöva leva i ovisshet vad skall hända med honom.om som
Med snabb handläggning betonas också sambandet mellan brott ochen
straff på bättre Detta viktigt inte försätt. bara denärett ävenutanunge
för allmänhetens förtroende för rättsväsendet.

Vi kommer i det följande redovisa såväl utarbetade lagförslagatt som
allmänt hållna synpunkter vad de myndigheter arbetar medmera som
lagöverträdare kan vidta för åtgärder i syfte nå detta mål. Det ärunga att

emellertid oeftergivligt krav snabb handläggning kan förenas medett att en
mycket högt ställda krav rättssäkerhet och det kan inte komma i fråga

detta krav, hur goda syftena må En snabb hand-att tona änner vara.
läggning får inte innebära den inte får tillfälle samråda medatt attunge en
försvarare, det inte genomförs ordentlig förundersökning,att atten
beviskraven nedsätts Den enskildes rättssäkerhet måste alltid sättasosv.
i främsta och det från dennaär utgångspunkt vi har vilkarummet prövat
möjligheter finns för skapa förundersöknings- och personutred-att ettsom
ningsförfarande präglas snabbhet och effektivitet.som av

7.9.2 Samarbetsfrågor

De handläggande myndigheternas samarbete måste förbättras

En slutsats torde kunna dras den i avsnitt behandlade7.5som rapportenav
BRÅfrån det sannoliktär inte i första hand det materiella regelver-att är

ket måste förändras för det skall möjligt få fram bättreattsom attvara en
och effektiv handläggning ungdomsärendena. Rapporten, och ävenmer av
andra erfarenheter, visar de bästa resultaten har uppnåtts i deattsnarare
distrikt där det har tagits samlat hela problematiken medett grepp om
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dessa distrikt har nämligen bl.a. vidtagits organisatoriskaungdomsbrott. l
medde myndigheter deltar i arbetetförändringar inom som unga

haft den positiva effektenlagöverträdare. Omorganisationen har bl.a. att
påtagligt förbättrats ochmellan myndigheterna därigenom harsamarbetet

överdrift påstå det förbättrade samarbetetförmodligen ingendet är att att
effektiviserats.förklaringen till verksamheten hardelär attstor aven

oundgängligen nödvändigt det, vidövertygade detVi ärär attattom
hand-vidtas för förbättravilka åtgärder kanbedömningen attsomav

finns väl utvecklat samarbeteUngdomsärenden, i bottenläggningen ettav
grundläggande förutsättningmyndigheterna. Detta samarbetemellan är en

rationellt och effektivtbedrivasverksamheten skall kunnaför ettatt
åtgärder kanförmodligen desådant samarbeteoch ärsätt, ettutan som

betydelse.regeländringar mindreform materiellavidtas i avav
BRÅ:s och för-1988 års ändringarutvärderingenAv rapport om av

håll landet inte rådersina iframgår emellertid detsöksverksamhet, att
bristernamyndigheterna. Desamarbetsklimat mellan störstasärskilt gottett

alldeles klartsocialtjänst. Detmellan polis ochi samarbetet ärfinns att
finnas några förut-förekomma, det skallinte fårproblemdetta är omsom

efter-handläggning visnabbareåstadkomma denförsättningar att som
förvidta åtgärderviktig uppgiftdärför synnerligenoch det ärsträvar atten

med det.tillkomma rättaatt
myndig-för samarbetet mellanordninggäller finna bättredetNär att en

kanske intemöjligt ochdet knappastvi naturligtvis ärinserheterna att
Vi kommersamarbete.lagstifta framförsökaönskvärtheller gottettatt

syftarförslagdel idéer ochlägga frami det följandeemellertid att somen
Detmyndighetssamarbetet. ärnödvändigatillgodose dettill enatt

myndigheterna, vilkade olikahandläggare inomchefer ochsjälvklarhet att
på dettavad kankunskapen görasbesitter dende störstaår om somsom

isamarbete kommerförsig och aktivt verkarområde, att ettengagerar
detnämligen övertygadeVioch vidareutvecklas.fungerar ärgång, attom

i dessakompetens ochfinns höghandläggarnahos stortett engagemangen
vad kanmängd idéerockså finnsoch det dåfrågorviktiga att om somen

idéerviktigt dessaverksamheten. Detför förbättra äroch bör göras attatt
uppnå väldet möjligtsåtillvara. Endastfram och sätt ärförs ettatttas

lagöverträdare.medhandlägga ärendenförfungerande systern att unga

samarbeteförbättratverksamhetenspecialiseringEn gerav

BRÅ:s fåutmärktdet sättbl.a. ärmed stödVi attettrapport, attavanser
effektivareochsnabbarei längdenochsamarbetei gång ävenett en

organisationmyndighetsi varjeungdomsärendena, dethandläggning omav
skallantaletsåspecialisering sättgenomförs att personer somen

på ochsärskilt inriktasoch dessabegränsasungdomsärendenahandlägga
verksamhet.för dennautbildas

specialiseringgenomförtdenämligenErfarenheterna visar att ensom
sig intevilket iresultat, äruppvisa bättreeffektivare ocharbetakunnat

naturligen följerordningsådanmedeftersom detöverraskandesärskilt en
del dessapekaföljandei detVi kommermängd fördelar. att en aven
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fördelar. Vad därvid ganska självklarasägs är ting och tämligensom
uppenbara för alla och Vi emellertid ändå det viktigtärenvar. attanser att
lyfta fram dem för därmed understryka vikten långt gåendeatt ettav
myndighetssamarbete.

Om kretsen de handläggare arbetar med lagöverträdare hosav som unga
åklagarepolis, och socialtjänst begränsas kommer dessa förmodligen att

hålla så mycket kontakt de så småningom lär känna varandra påattpass
sannoliktsätt inte möjligt, i fallär inte iett de störresom vartannars

kommunerna. Denna personkärmedom positiv bl.a.är så densätt att
underlättar samarbetet mellan myndigheterna och kan bana föräven väg

arbete präglas initiativrikedomstörre och flexibilitet. Det blirett som av
exempelvis lättare få i och derätt problem bl.a.att tag personer som

BRÅ-rapportenpolisen enligt upplever vid sina kontaktförsök med
socialtjänsten kan då undvikas. Vi också kunskapen den andratror att om
yrkesgruppens arbete och den lagstiftning de olika verksam-styrsom
heterna kan öka. På så kommer förståelsensätt och respekten för den
andra myndighetens arbete förmodligen bli Av den enkät-större.att

BRÅundersökning genomförde vid sin utvärdering framgårsom att
bristerna just det här området och då iär synnerhet i förhållandetstora,
mellan polis och socialtjänst där det råder betydande skillnader i myndig-
hetskultur. farmsDet i undersökningen bl.a. uppgift vissa poliseratten om
upplevde socialtjänsten inte gjorde något. Vi det medatt tror att en
specialisering på det vi föreslår finns goda förutsättningarsätt för att
förändra denna negativa och också skapa bättre samarbetsklimat.ettsyn

Vad innebär fördelar huvudsakligen i förhållandet mellan desagtsnu
myndigheter arbetar med lagöverträdare. En specialisering harsom unga
emellertid fördelar på plan, nämligenäven i det viktiga för-ett annat
hållandet mellan myndigheterna, den och hans eller hennes föräldrarunge
eller andra fostrare. Genom begränsa antalet handläggare blir detatt
möjligt på myndighetssidan uppnå den kontinuitet särskiltatt som anses
viktig just det gäller ungdomar.när Med sådan ordning minskaren
anonymiteten eftersom handläggarna lär känna ungdomarna och tvärtom.
Det måste nämligen betraktas klart olämpligt, lagöverträdaresom om unga

återkommer för brott ständigt får handläggare.mötasom nya nya
Myndigheten får då inget ansikte framstår för denutan unge som en
opersonlig inrättning. Det kan kanske i del fall verka brottsav-rentav en
hållande, den redan på förhand han vid brott påvet attom nyttunge nya
kommer konfronteras med handläggare, beslut han vidatt samma vars
tidigare tillfällen lovat följa. Ytterligare positiv effekt detär iävenatten
förhållandet mellan handläggaren och den föräldrar blir möjligt attunges
upprätthålla personkontinuitet. På så ökar förutsättningarnaocksåsätten
för i gång förtroendefullt samarbete mellan föräldrar ochatt ett
myndigheter.

specialiseringEn underlättar också för handläggarna få särskildatt
utbildning och praktik frånäven andra samhällsornråden. kanMan
exempelvis tänka sig det sker visst utbyte mellan myndigheterna.att ett
Polisen kan under viss tid praktisera vid socialförvaltningen och viceen

Det viktigt handläggarnaär har så bred erfarenhetattversa. en som



252 SOU 1993:35

kan också brottsförebyggandemöjligt. Handläggarna verka på det planet.
besök skolor och fritidsgårdar informera sinDe kan t.ex. genom om

verksamhet och vad händer med ungdomar begår brott.om som som
värdefulltbesök kan i sin leda till kontaktnät byggsDessa tur att ett upp.

särskild personal avdelas för handläggaVi vidare atttror att, om
ungdomsärenden, det skulle kunna stimulerande arbetaän attmervara

frågorna. blir förmodligen naturlig följdmed de här Det atten av
vidga sina kunskaperhandläggarna sin specialisering kangenom om

problem.ungdomar och ungdomars
generellt för arbetetfördelar vi i det föregående pekat gällerDe rent

åklagare och socialtjänst.de inblandade myndigheterna polis,hos alla
Även fördelar specialisering videt också finns andra attanserav enom

sådaninnehåller tillräckligt positivt för motiveraredan det sagda att ennu
därför sådan börmyndigheterna. Vi föreslårspecialisering hos att en

genomföras.
idé specialise-det följande redogöra för hur dennaVi kommer i att om

organisation ochslå igenom i respektive myndighetsring skall kunna även
bedrivas.skissera hur verksamheten kan

riktning vi för fram väcktestankar i denDet skall dock nämnas att som
avsnittetförsöksverksamhet. Som vi imed 1988 årredan i samband nämnt

infördes i § Föf bestämmelseförsöksverksamheten 7.4. 4l somenom
Enligt denna börpolis och åklagare.rekommenderade specialisering hos

polispersonal särskiltförsta hand anlitasförundersökningen ivid som
erfarenhet frågorhar särskildavdelats för eller ungaomavannars

för förundersökningtidigare varit föremåldenlagöverträdare. Har unge
tillses§ bör enligt bestämmelsenutredning enligt 13 LUL,eller att samma

Vadockså förundersökningen.möjligt tilldelas den nunyaompersoner
kanhandläggning, deti fråga åklagarensskall också tillämpassagts omom

olägenhet.väsentligske utan
vår avsikt försöka skapaframhålla det inteVi vill dock är attatt en

inblandadeanvändas alla desedan skallorganisationsmodell avsom
skulle förmodligen inteenskilt fall. Något sådanti varjemyndigheterna

samarbetet mellanemellertid på understrykasig Vi villlåta göra. nytt att
anför följandeutvecklas och vad vi i detmyndigheterna måste är att

polis,ankommer naturligtvisled i denna Detuppfatta strävan.ettsom
försöka skapa denenligt våra intentioneroch socialtjänståklagare att

erfarenheter, bäst lämpar sigmyndighetensorganisation utifrån egnasom,
formerfast verksamheten i vissamodell låserverksamhet. Enför dess som

lagöverträdarna,med deförmodligen inte arbetetskulle ungagagna
samarbete, snabbhet,måste präglas bl.a.i hög gradeftersom detta av

och flexibilitet.effektivitet
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7.9.2.1 Polisen

Vi föreslår det vid alla polismyndigheter skall finnas specielltatt
avdelade polismän ansvariga och särskilt lämpade för arbetetärsom
med lagöverträdare. Det bör ankomma RPS verka förattunga

sådan specialisering införs.att en

Det förekommer redan i i undersökningardag del polisdistrikt atten om
brott misstänks ha begåtts handläggs vid särskilda rotlarungdomarsom av

erfarenhetungdomsrotel. Vid dessa arbetar polismän med särskild av
ungdomsbrott och med intresse för ungdomars problem. Vi detattanser
vid alla polismyndigheter bör finnas sådana poliser särskilt avdelas försom

finnasarbetet med ungdomsbrott. Vid de myndigheterna kan detstörre
för särskilda ungdomsrotlar. l de mindre polisdistrikten och iutrymme

brottsfrekvens för ungdoms-distrikt med lägre där det saknas utrymmeen
långt möjligt eller flera särskiltrotlar bör utredningen så handhas av en

utsedda Vid myndigheten bör finnas poliser dygnetpolismän. det runt som
för betydelsefullt eftersomutredning ungdomsbrott. Detta ärsvarar av

vid vilkenbrottsutredningen då alltid kan inledas omedelbart oavsett
tidpunkt begås. bör till varje polismyndighetbrottet Det attvara upp

dessa polismän skall i tjänst på polisstationen eller deavgöra vara omom
det blirskall ha beredskap i hemmet och beredda träda i tjänstattvara om

får förmodligen vanligtaktuellt. Detta bakgrund huravgöras mot av pass
det med ungdomsbrott i polisdistriktet.är

självklarhet för utredning ungdomsmål endast börDet är atten av
förerfarna polismän med särskilt och fallenhetanvändas intresse

efter både manliga och kvinnliga poliseruppgiften. Man bör sträva att
erhåller sådana förordnanden.

föreslagna blir det, bl.a. möjligtGenom det nämnts,systemet som ovan
handha också deni utsträckning i dag låta polismänstörre änatt samma

förundersökningen återkommer efter ha begåttden att nyanya om unge
såbrott. skall för övrigt normala det går till påDet det sätt.attvara

för den förordadeDet bör ankomma på RPS verkaatt att av oss
betydelsen vad vispecialiseringen genomförs. För understrykaatt av nu

motsvarande den i 4 § Föf.bör det i LUL införas bestämmelsesagt en

Åklagaren7.9.2.2

bör finnas särskildaVi föreslår det vid varje åklagarmyndighetatt
åklagare handlägger mål lagöverträdare. Dessamotsom unga

RÅuppgiften. verka föråklagare bör ha särskild kompetens för bör
kravet på sådan specialisering tillgodoses.att
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De framförts gäller i hög grad också förargument åklagarenssom ovan
handläggning ungdomsmål. Vid åtminstone de åklagarmyndig-störreav
hetema bör, vilket redan i dag förekommer på del håll, finnasen
ungdomsåklagare särskilt skall handlägga ungdomsmål. Påsom en
ungdomsåklagare bör ställas kraven han har både erfarenhetatt stor av
åklagararbetet och intresse och fallenhet för arbetet med ungdomar. Det
bör inte komma i fråga i undantagsfallän åklagareannat attrena en som
inte uppfyller dessa krav handlägger mål med ungdomar inblandade. Det

dock inte nödvändigtär och kanske inte heller olika anledningarav
önskvärt ungdomsåklagare sysslar uteslutande med ungdomsmål.att Deten
viktiga målen inte spridsär på för många åklagare inom ochatt en samma
åklagarmyndighet. Tanken inte hellerär åklagare skall avdeladatt en vara
för ungdomsmål för all framtid. Det bör dock beaktas idéen medatt att
vissa åklagare handlägger ungdomsmål bygger på kontinuitet och
specialkompetens. Skifte bör därför inte ske alltför ofta, och förslagsvis
inte tidigare tredje år.än vart

ÅklagarutredningenDet kan nämnas uttalat sig positivt speciali-att om
Åklagarutredningensering vissa områden. det delattanser en

områden kräver särskild utbildning och erfarenhet kan finnas skäl försom
ökad specialisering. Ungdomsmålen bland de områdenär därviden som

nämns.
En de särskilda fördelar kan uppnås med specialiseringav som en

åklagarsidan enhetlighetär i handläggning frågor åtal och åtals-av om
Åklagarenunderlåtelser. kan redan från början klart för ungdomarnagöra

vad gäller och vad de har sig efter och ocksårätta till deattsom attse
verkligen följer besluten. Detta kommer främja förutsebarheten,att
tydligheten och konsekvensen i systemet.

Precis i fråga polisen skall mål vid återfall i brott lottasettsom om
åklagareden handhaft det tidigare ärendet. Denne känner bakgrundensom

skolgång, kamratgäng, tidigare brott, tidigare sociala insatser och kan- -
snabbt sin bedömning.göra

RÅEnligt vår uppfattning bör verka för åklagardistrikten organiserasatt
tillgodosersätt kravet specialisering. Vidare bör denett som

bestämmelse vi i avsnittet polisen föreslog införd i ocksåLUL ägaom
tillämpning på åklagaren. Motsvarande bestämmelse återfinns som ovan

i § Föf.nämnts 4 Vi emellertid den däri införda begränsningenattanser
om det kan ske väsentlig olägenhet inte bör finnas med. Denna kanutan
nämligen uppfattas det krävs mindre för åklagaren skall kunnaattsom om
underlåta tillämpa paragrafen. Genom bort om det kan skeatt att ta utan
väsentlig olägenhet vill vi tydligare markera det för åklagarenävenatt
bör det normala använder sig särskild ungdomsåklagareattvara man av
i de situationer detta möjligt.är
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7.9.2.3 Socialtjänsten

Vi föreslår särskilda ungdomshandläggare inom socialtjänstenatt
avdelas för arbetet med de lagöverträdama och deattunga om
möjligt ingår i central ungdomsgrupp. Dessa handläggare bören

beredda snabbt infinna sig hos polisen ungdoms-närattvara ett
ärende aktualiseras och de kan placerade iäven anslutning tillvara
polisens lokaler.

Även inom socialtjänsten erfarenheternatalar för specialisering i någonen
form. Vissa socialarbetare bör sålunda särskilt föravdelas arbeta medatt
ungdomar och verka i central ungdomsgrupp. l kommuner där det inteen
finns underlag för detta bör i stället ha eller flera socialarbetareman en

har hand de Ungdomsärenden finns. Ett medsystemsom om som
beredskap måste förutsättas och ungdomshandläggama bör i många
kommuner kunna stationerade i anslutning till polisens lokaler. På såvara

uppnår effektivitet. bör sålunda alltid finnassätt störst Det någonman
socialarbetare tillgänglig kan underrättas brottsmisstanken och,som om om
så erfordras, vid polisförhören. finnsDet då också någonnärvara som

BRÅ:somedelbart kan sig den föräldrar.och hans utvärderingta an unge
visade samarbetet mellan polis och socialtjänst i princip fungerar heltatt

problem just i kommuner där det finns socialjour placerad iutan en
polishuset. Lokal gemenskapen förefaller bana för informella kontakterväg
och smidigt samarbete.ett

Det kan emellertid hävdas det särskilt det gäller socialarbetamanäratt
finns viss risk med det vidgade myndighetssamarbete vi föreslår.en som
En nackdel med kan nämligen vissa handläggare uppleversystemet attvara

de förlorar sin speciella yrkesroll och det kan innebära svårigheteratt att
för dem klargöra sin roll, framför allt för de mindre föratt unga men
föräldrarna, socialarbetarenär arbetar så lierad med polisen.näraen
Risken finns den misstolkar det goda förhållande råderatt unge som
mellan de rättsvårdande myndigheterna och socialtjänsten och sätter
likhetstecken mellan polis och socialtjänst. Vi emellertid socialtjän-tror att

i framtiden mycket väl kommeräven kunna klargöra sin förrollsten att
de och denna betydligt överdriven. Det alldelesär ärattunga oro
uppenbart alla inblandade, framför allt de och deras föräldrar,att unga
kommer tjäna på det bedrivs positivt samarbete mellan deatt att ett
inblandade myndigheterna.

Vad ungdomspolis och ungdomsåklagare i frågasagtssom ovan om om
erfarenhet, intresse fallenhetoch för uppgiften självfalletgäller i hög grad

för socialarbetama.även
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7.9.2.4 Bör särskilda samarbetsorgan inrättas

framhållerVi vikten samarbetsorgan inrättas i de enskildaattav
kommunerna avstår från föreslå författningsregleringattmen en
härom. bör frågaDet för myndigheterna inom kommunernavara en

samarbetsorganen den struktur och det innehåll äratt ge som
anpassad till det lokala behovet.

Frågan i författningdet bör regleras i vilka formerär närmareom sam-
arbetet mellan myndigheterna bör ske eller detta skall överlämnas tillom
de handläggande myndigheterna själva.

Det naturligtvis möjligt skapa fast organisation förattvore en sam-
Såarbetet. skulle exempelvis kunna ske det i författningattgenom

föreskrevs det i varje kommun inrättas samarbetsorgan, i vilketatt ett
skulle ingå företrädare för polis, åklagare, socialtjänst, frivårdsmyndighet
m.fl. myndigheter. Samarbetsorganet skulle sammanträda regelbundet och
ha till uppgift olika föråtgärder verka samarbetet mellanatt attgenom
myndigheterna utvecklades.

På det brottsförebyggande planet förekommer redan i dag lokalt helen
del samarbete brott, och då bl.a. i form lokala samarbetsorgan imot av
kommunerna.

Sålunda gäller beträffande åtgärder bland bamallmänt förebyggande
och ungdom cirkulär socialstyrelsen m.fl. myndigheter1970:513 tillett

intensifierat samarbete mellan skola och polis. EnligtSocialnämnd,om
förcirkuläret bör det för planering samordning samhälletsoch resurserav

motverkafrämja barns och ungdoms utveckling förebygga ochatt samt
brottslighet i kommu-och missanpassning bland barn och ungdomannan

finnas för framför allt Socialnämnd,samarbete mellanettnerna organ
skola och polis. Till detta kan knytas företrädare för andra myndig-även
heter och organisationer berörs verksamheten. Initiativet till attsom av
samarbetsorgan bildas förstabör i hand socialnämndema. Länssty-tas av
relserna bör också verka för samarbetsorgan bildas. Samarbetsorganetatt
bör varje år den 31 lämna berättelse sin verksamhet tillsenast mars om
länsstyrelsen.

Vid flera tillfällen har årsinte 1970 cirkulär börövervägts om
upphåvas. Förslag i denna riktning fördes fram bl.a. i samband med
tillkomsten SoL och år 1984 i inom Justitiedepartementet utarbetadav en

brottsförebyggandepromemoria samarbete lokal nivå Dnr 2425-om
84. Något beslut upphäva cirkuläret har dock inte fattats. Någonattom

finnasform samarbetsorgan lär i alla kommuner.nästanav numera
Våldskommissionen föreslog i sitt betänkande SOU 1990:92 Våld och

brottsoffer brottsförebyggandedet borde skapas lokala i kommu-att organ
under polisens ledning. skallEnligt regeringsbeslut i juni 1991ettnerna

BRÅ och RPS på fem i projektform stödja bildandet sådanaorter av
Syftet med dessa s.k. pilotprojekt erfarenheterna sedan skallär attorgan.
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kunna användas i landet. En inom regeringskansliet tillsattresten av
arbetsgrupp för brottsförebyggande åtgärder har följt arbetet och i
promemorian Ds 1992:93 Lokalt brottsförebyggande arbete redovi-m.m.

BRÅpreliminär utvärdering projekten.sat skall för denen av svara
löpande uppföljningen och skall sedan lämna slutlig utvärderingen senast
âr 1994.

Även på andra håll i landet förekommer olika lokala brottsförebyggande
projekt där bl.a. samarbete viktig fråga.är En del dessa lokalaen av
projekt redovisades vid remissbehandlingen Våldskommissionensav
slutbetänkande. Redovisningarna sammanställda iär skrift Justitiede-en av

i december 1991 Lokala brottsförebyggandepartementet projekt.
Ytterligare lokala projekt redovisade iär avhandling Ingrid Sahlin,en av
Ungdomsprojekt: Retorik och praktik, Socialhögskolan, Lunds

BRÅ-PMUniversitet, i september 1991 1992:1.
Mot bakgrund redovisade initiativ för samarbete det brottsföre-av nu

byggande området det naturligtvisär viktigt försöker finna fastaatt man
former för myndighetssamarbetet på det brottsbeivrandeäven planet. Detta
kan då lämpligen ske i form samarbetsorgan. Pâ så blir detsättav
sannolikt lättare ordna överläggningar mellan hand-att gemensamma
läggare, fortbildning, lokala samarbetskonferenser, praktik-gemensam
tjänstgöring, eftersom det då finns forum för dessa frågor. Deettm.m.
diskussioner kommer föras i samarbetsorganen bör emellertid inteattsom

enskilda ärenden, eftersom detta kan komma i konflikt med sekretess-avse
bestämmelser, sikte riktlinjer för verksamheten och arbetetutan tamer
med lagövertrådare i stort.unga

Åklagarutredningen har uttalat sig i frågan samarbete mellan polisom
och åklagare och därvid anfört bl.a följande. Samarbetet metodfrågori
bör inte inskränka sig till enskilda ärenden. Enligt vår mening bör
åklagama och polisen lokal och regional nivå regelbundet träffas för att
diskutera förundersökningsfrågor och liknande. Vid sådana börmöten
kunna diskuteras exempelvis frågor förundersökningsbegränsning,om
bevisfrågor, tillämpning lagstiftning, utformningen förunder-av ny av

Åklagarnasökningsprotokoll och tvångsmedelsfrågor. bör vidare regel-
bundet medverka i utbildningsverksamheten polisen,inom på sättsamma

det värdefullt polisen deltarär i åklagarutbildningen. utvecklatEttattsom
samarbete bör kunna leda till inte bara arbetet blir effektivare ävenatt utan

förståelsen förökar polis åklagaresoch olika roller och funktion iatt
rättssystemet SOU 1992:61, 377.s.

Vi emellertid denna verksamhet, hur väsentlig den inteär,änattanser
författningsbestämmelser bör låsas fast i vissa former och till vissagenom

från början inkopplade myndigheter och organisationer. Verksamheten kan
nämligen läggas på mycket skiftande beroende på kommunenssättupp
storlek och behov, vilket för framgår projektövrigt de lokalaav som
redan bedrivs. En sådan utveckling i viss utsträckningnaturlig ochär även
ändamålsenlig. Det förmodligen finna modellmycket svårtär att en som

varje kommun. Vi avstår därför från förslaglägga framatt ettpassar om
obligatoriska samarbetsorgan. Vi framhållavill emellertid särskiltnya

vikten myndigheterna verkar för stånd någondet kommer tillatt attav
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det behov samverkanfast organisation för tillgodoseform storaatt avav
och liknandeotvivelaktigt finns. modeller för samarbetsorganDe somsom

området kan kanske användas idet brottsförebygganderedan existerar
detta arbete.

Är mellanvid samverkansekretesslagen problem7.9.3 ett
lagöverträdarnamyndigheter i med dearbetet unga

del handläggaresekretesslagenVåra undersökningar visar att av en
sekretessEftersom fråganproblem i samarbetet.upplevs ett omsom

förblir föremålföreslår vi denuppgiftsutbytet omfattandei är att en
för i betänkande.finns dettadet inteallmän översyn utrymmesom

effektivtförhindersekretesslagenhävdas ibland ärDet ett ettatt
sinlagöverträdarna. Idemyndigheter arbetet medmellansamarbete unga

försöksverksamhetochförfattningsändringar1988 årsutvärdering av
BRÅ polis ochkontakten mellanproblem isekretesslagenuppfattar ettsom

BRÅ allskyldig lämnai princippolisensocialtjänst. är attattanger
socialtjän-medantill socialtjänsteninformation denrelevant rör ungesom

alls till polisen.någon informationbehöver lämnapraktiskt intetagetsten
synliga effekteravsaknadenömsesidighetbristandeDenna samt avav

intesocialtjänstenofta uppfattarpolisensocialtjänstens arbete gör attatt
BRÅ funnit kontaktemasdocksin utvärdering harnågonting Vid attgör

olikakraftigt mellan devarierasocialtjänst tycksmellan polis ochkaraktär
medsocialtjänsten,vissa distriktsocialdistrikten. I ärochkommunerna

poliseninformerarestriktiv medsekretesslagen, myckethänvisning till att
relationernakommunersocialdistrikt förefallersådanasina åtgärder. Iom

också i dessaansträngda. Detoch socialtjänst ärmellan polis vara
dåligt.arbetarsocialtjänstenoftapolisenkommuner säger attsom

ellerjourgruppsocialtjänsten haremellertid mindreProblemen närär en
ellerungdomsgruppmed polisensintimt samarbetarliknande som

BRÅenligtmellan sådana enheter nästanmotsvarande. Samarbetet är utan
BRÅ mellanrelationernanaturligtganskagod. detundantag attanser vara

förblirsocialtjänsten,polisen ochdå främst mellanrättsväsendet, och
ivad socialtjänsteninsyn i görså länge rättsväsendetsmindre goda

BRÅväsentligt.förbättraslagöverträdare inteärenden rör ungasom
mellani relationernasekretesslagentillämpningenhävdar t.ex.att av

ocholika kommuner,varierar mellanoch polisensocialtjänsten t.o.m.
lagennämligenredan detta faktum,socialdistrikt, ochmellan olika att

sekretesslagen.förtolkas så olika, talar översyn aven
socialtjänstpolis ochsamarbetet mellanenkätundersökningDen somom

uppfattassina hållsekretesslagen pågenomfört bekräftarvi har ettatt som
svarade tolvenkätundersökningenavsnitt 7.7.2. lför samverkanhinder

förekomtillfrågade det59inom socialtjänsten avhandläggare att
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sekretessproblem mellan socialtjänst och polis, endast fem hand-men
läggare besvarade följdfrågan vad de orsak till problemen.om anser vara
I något fall sekretesslagen orsaken. Ettatt nära samarbeteangavs var
mellan polis och socialtjänst i anledningen tillettangavs svar som
sekretessproblemen, nämligen därigenom socialsekreteraren då iblandatt
kan frestas lämna för mycket uppgifter i deatt enskildaut ärendena.
Polisen se 7.8.2 upplever i större utsträckning 14 27 detattsvar av
förekommer sekretessproblem. En del polismyndigheter det ärattanser
sekretesslagen orsakenär medan andra polismyndighetersom attmenar
sekretesslagen tillämpas alltför och kompromisslöst.snävt Det framgår av
enkätundersökningen polisen önskar få tillgång till hel rad uppgifter.att en

BRÅ:sMot bakgrund såväl utvärdering våra enkätundersök-av som
ningar kan alltså konstateras det inte något råder enighetsättatt attom
det sekretesslagenär problemet vidär samverkan mellan myndig-som
heterna. Vissa sekretesslagen är problem medan andra haratt ettanser en

uppfattning. Detta i och förär sig förvånande, det kanannan men
förklaras olika Det naturligtvissätt. är inte möjligt bortse frånatt att
sekretesslagen i del situationer kan problem i samarbetet mellanetten vara
myndigheterna. Sekretesslagen har emellertid viktigt syfteett attsom
upprätthålla den enskildes förtroende för myndighetens verksamhet. Mot

intressende sekretessen har får myndigheternasvärna vägas behovattsom
kunna utbyta information. Vi lättnader i sekretessenatt iav attanser

frågor polisensrör samarbete med socialtjänsten innefattar såsom pass
omfattande och svåra överväganden vi, hänsynmed till den korta tidatt

står till vårt förfogande, saknar möjlighet den till be-som att tanu upp
handling. Vi dock den fråga vi ställde i rubriken till detta avsnittattanser

Är sekretesslagen problem vid samverkan mellan myndigheter iett-
arbetet med de lagöverträdama sådan vikt den inte börär attunga av-
lämnas åsido, detta med hänsyn till det uppenbarligen finns delatt en
handläggare upplever sekretesslagen problem. Redan dennaettsom som
omständighet kan nämligen inverka negativt samarbetet mellan de
myndigheter arbetar med lagöverträdare, vilket i sig ärsom unga
allvarligt. Vi således allmän sekretesslagen böröversynattmenar en av

från berördagöras utgångspunkter varvid också kan klarläggas vilkennu
information myndigheterna befattningshavamaoch de enskilda börsom
kunna lämna för samarbetet ungdomsbrottsligheten skall bliut att mot
meningsfullt.

7.9.4 Brottsutredningen

En första förutsättning för till stånddet skall möjligtatt att envara
snabb lagföring de brottsutredningenlagöverträdama kanär attav unga
avslutas inom kort tid. faktumSom tidigare det emellertidnämnts är ett

brottsutredningen inte sällan lång tid och det finns flera orsaker tillatt tar
det förhåller sig på det här viset.att
Enligt direktiven det ingen primär uppgift för in frågorär attoss
utredningsförfarandet. framhålls brottsutredandeDet emellertid denattom

verksamheten i fråga lagöverträdare sannolikt har särskildom unga
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så många upplevs markeringbetydelse densätt att en avav unga som
inteallvar med vilket samhället lagöverträdelser och detdet attser

från denna synpunkt angeläget med ändamålsenliga handlägg-minst är
nings- och samarbetsformer i den brottsutredande verksamheten.

Åklagarutredningen haft till uppgift-90 har däremot bl.a. göraatt en
förunder-reglerna förundersökningsledning ochbred översyn av om

förfarande snabbt ochsökningsförfarandet och försöka skapa ärett som
sanktion samtidigteffektivt och leder till förkortad tid mellan brott och

rättssäkerhetsintressena tillvara.tassom
Åklagarutredningensdärför med intresse tagit delVi har stort av

åklagarväsende,SOU 1992:61 Ett reformeratbetänkande även om
Åklagarutredningen och föreslagit åtgärderinte särskilt har analyserat när

denna fråga till vårlagöverträdama, överlämnatdet gäller de utanunga
bedömning.

förunder-viset reglernaförhåller sig allt detDet trots att om
huvudsakförundersökningsledning i fall isökningsförfarande och vartom

lagöverträdama och debåde för de och deär vuxnagemensamma unga
möjliga genomföraoch förenklingar ärrationaliseringar är attsom

ålderskategori denvilkenförmodligen i flesta fall inte avhängigade av
rättssäker-andra faktorer såsomtillhör heltmisstänkte styrsutan av

hetsaspekter och liknande.
Åklagarutredningens huvuduppgifterEftersom det varit göraatten av

någon primäroch detta inteförundersökningsreglema äröversyn aven
i korthetinskränkt tillför har vi huvudsakligenuppgift attossoss,

Åklagarutredningens och därvidställningstagandenför delredogöra en av
det gäller deförslag lämpligai fall vi deras även när ungaanser varaange

modifieras i något avseende. Vieller förslagen börlagöverträdama om
förslag.dock redovisa delkommer även att en egna

7.9.4.1 F örundersökningsledningen

i målförundersökningsledareåklagaren alltid börVi att varaanser
fängelse.år, kan följaunder 18 brottetden ärmot omsom

polismyndig-för i avsnitt 7.2.1 det normaltSom tidigare redogjorts är sett
förundersökningsled-behållerförundersökning ochheten inledersom en

förunder-spaningsstadiet. Närså länge befinner signingen man
förmisstänkas brottetså långt någon kan skäligensökningen kommit att

förundersökningsledningen, saken inte ärskall åklagaren överta avom
beskaffenhet kanenkelförundersökningenenkel beskaffenhet. Om är av

polismyndigheten.ligga kvar hosalltså förundersökningsledningen
Åklagaren för-spaningsstadietmöjlighet redan på överhar även taatt

Bestämmelsernaskäl.undersökningsledningen det finns särskilda omom
andraungdomsmål ochskillnad påförundersökningsledningen ingengör

brottmål.
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Man kan emellertid fråga sig det inte lämpligt åklagareär alltidattom
förundersökningsledareär vid brott lagöverträdare, i fall vidvartav unga

brott viss allvarligare beskaffenhet, exempelvis fängelse följakanav om
på brottet jfr avsnitt 7.6 handläggning ungdomsmâl i Handensom av
distrikt.

Åklagarutredningen har, efter genomgång reglerna förunder-en av om
sökningsledning, funnit dagens ordning i tillfredsställande ochstort sett
förslår ingen ändring härav. Man uttalar emellertid följande ungdoms-om
målen SOU 1992:61, 336. I och för sig kan också utvecklingen visas.

målgrupper skall andra hållet, alltså överföras från polisen tillatt
åklagarens förundersökningsledning. I det sammanhanget bör enligt vår
mening särskilt ungdomsmålen uppmärksammas. De ligger i dag oftast
under polisens förundersökningsledning. Frågor förundersökning motom
ungdomar innehåller emellertid i så utsträckning svårbedömda frågorstor

det enligt vâr uppfattning lämpligt åklagare alltid under-att attvore var
sökningsledare i dessa fall. En sådan ordning skulle vidare kunna
medverka till skyndsamhetskravet uppmärksammades tydligareatt ett

vad i dag i bland fallet.sätt Med hänsynän är till denna sak kanattsom
förväntas bli behandlad ungdomsbrottskommittén avstår vi från attav
lämna direkta förslag i saken.

Tanken åklagarenmed förundersökningsledare vid ungdomsmâl ärsom
inte Som plats i detta betänkande,nämns föreslogs i departe-ny. annan

Ändradementspromemorian Ds Ju 1987:11 regler åtalsunderlåtelseom
för lagöverträdare, tidsfrist för förundersökningar vid brottunga m.m. en

lagöverträdare. Om brottsutredningen inte kunde slutföras inomav unga
den angivna tiden, två veckor, skulle ärendet anmälas försom var
åklagaren då hade förundersökningsledningen.överta Denna tankeattsom
avvisades emellertid departementschefen och ledde inte till lagstiftning.av

Det finns naturligtvis fördelarrad med åklagaren alltid för-äratten
undersökningsledare. står sålundaDet klart processrättsliga kunskaperatt
och erfarenheter bevisvärdering och brottmålsprocessen i övrigtav av
måste betydelse för bedömningen utrednings inriktningstorvara av av en
och uppläggning. Vidare kan åklagaren kontinuerligtnämnas att attgenom
följa utredningen får kännedom vad därvid framkommit och kanom som
snabbt fatta beslut i åtalsfrågan utredningen väl klar. Omnär är ut-
redningen då förobekant honom blirär han först i det skedettvungen att

sig in i materialet med risk försättas handläggningen påtagligt försenas.att
Särskilt det gäller denär lagöverträdama under år18 kravetvägerunga

åklagaren skall leda förundersökningen Med de kortaatt tungt.
tidsfrister föreslårvi för brottsutredningen och de uppgifter skallsom som
ligga på åklagaren det gäller införskaffanär personutredning ståratt m.m.
mycket vinna han från början förundersökningsledare.är Detatt attgenom

visserligen inget förundersökningär ledd åklagarensäger attsom en av
förundersökningavslutas snabbare leddän polisen och viceen av versa.

Det arbetaär sättet betydelse. Det står dock klartäratt attsnarare som av
åklagarens utbildning och erfarenhet honom lämpadgör avgöraattmera

vilkeni utsträckning det krävs utredning för säkra bevisning föratt en
fällande dom och förundersökningen. åklagaren redan frånavgränsa Att
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lagöverträdare sigalla förundersökningar medbörjan ledasätts att terunga
Åtskilliga förundersökningar gäller ungdomarnödvändigt.dock inte som

genomförutsträckning självständigtmindre brott. polisen ibegått Att stor
avlastningbeskaffenhet innebär betydandeförundersökningar enkel enav

lämpligförändring i det avseendet inteåklagarna och någon generellför är
önskvärd.eller

förunder-i dag fördelningensåledes de reglerVi att styr avsomanser
gällerpolis och åklagare bör behållas såvittsökningsledningen mellan

straff böter. Detvilka inte stadgatmindre brottsmål, för änär strängare
förundersökningsledare i sådantkan ininnebär åklagaren ettatt som

ochmed hänsyn till brottetsbedömer detta lämpligtmål. han artom
Är brott med fängelse ifråga allvarligareomfattning. det däremot om

regeln åklagarenvår mening den generellastraffskalan bör enligt attvara
åldern under 18 år.förundersökningen den misstänkte iskall leda ärom

RÅ fördelningscirkuläretändra det s.k.och RPSbör ankommaDet att
åklagarleddavårt förslagstår överensstämmelse medså det iatt om
för vilketfråga brottförundersökningar i ungdomsmäl ärnär är ettom

fängelse.föreskrivet

förundersökningsplikten slopas vid brott ungaSkall7.9.4.2 av

iförundersökning gällauppfattning bör kravetEnligt vår även
ungdomsmål.

Åklagarutredningens in-förundersökningsförfarandet hargranskning av
ledereffektivt förfarandemodernt ochriktats på åstadkommaatt ett som

haroch straff. Manoch förkortad tid mellan brottåtalsbesluttill snabbare
regelförändringarfinns möjligheterundersökt detdärvid att genomom

iminska de insatser krävsellereller rationaliseringar sättannat som
det skapaförundersökningsstadiet ochvarje enskilt ärende sättet

handläggningstiderna och beivra fler brott.förkortaförutsättningar att
Åklagarutredningen olikakonstaterar det kan ske sätt, t.ex.att genom

former förändradeförundersökningsförfarandet effektiviserasatt genom
förbättras.förundersökningsledningendokumentation eller attgenom

nödvändig iverkligenställs frågan förundersökningInledningsvis ärom
förundersökning kanföretas eller kravetalla de fall där den i dag om

Åklagarutredningen vadsärskilt framhållitfall. harslopas i vissa att som
utredninghand syftar påförundersökningsplikten i förstasägs avom

har nämligenmisstänkte 18 år. Manbrott där densådana är över ansett
huruvida förundersöknings-uppgift för bedömasärskilddet attosssom en

bör mjukasunder 18 årplikten vid brott upp.av unga
Åklagarutredningen sig lämpligt ellerintehar funnit det äratt vare

mål, inteförundersökning i allvarligareslopa kravet påmöjligt att om man
vilketprinciperna förgrundläggandeberedd avkall degöraär att
förut-prövning åtalsfrågan ochskall ha för sinunderlag åklagaren av
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Åklagarutredningensättningama för huvudförhandlingen i domstol.
föreslår förundersökningsplikten bibehålls i samtliga fall vidatt utom
förundersökning beträffande brott där påföljden kan vid böter,antas stanna

tillräckliga förskäl åtal ändå föreligger. Endast vid brott där påföljdenom
i konkreta fallet kandet vid föreslåsböter alltsåantas stanna en upp-
mjukning förundersökningsplikten. Detta innebär emellertid ingetav

från förundersökningspliktenundantag sådan. utredningDensom som
finns måste tillräckligt underlag för prövningen ochettge av ansvars-
påföljdsfrågan jfr vad 23 kap. 22 § RB i avsnittsägs 7.2.1.som om

Åklagarutredningen har fört fram rad för i huvudsakargument atten
bibehålla förundersökningsplikten. Endast del dem redovisas här. Etten av

Åklagarutredningenslopande förundersökningkravet skulle enligtav
bl.a. innebära objektivitetsprincipen, dvs. polis och åklagare skallatt att

objektiva och i varje enskilt fall detsöka materiellt måsteär rätt,vara som
Objektivitetsprincipen sig bl.a. uttryck i det vidöverges. tar att ut-

redningen måste undersökas sådant till den misstänktes fördel.även ärsom
Om bortser från de dispositiva inslag finns i ordningsbots- ochman som
strafföreläggandesystemen, brottmålet indispositivt. Om kravetär
förundersökning eller motsvarande utredning slopades, skulle enligtman
Åklagarutredningen förmodligen också tillmätatvungen att ettvara
erkännade processuell betydelse det har i dag. I dagstörre än är ett
erkännande bara bevisfaktum och den misstänkte inte bundenärett ettav
erkännande kan tillbaka detta på vilket stadium helst underutan ta som

Domstolen också frikärmalagföringen. kan den misstänkte hanäven om
utveckling processuell betydelsemedger En ökadmot ettansvar. en av

Åklagarutredningen förut-erkännande kan enligt endast underaccepteras
åklagarens objektivitetskrav bibehålls erforderligtsättning och hanatt ges

Åklagarutredningenför rättvis prövning.underlag göraatt att etten anser
erkännande alltid måste baseras objektiva grunder vilandeen
övertygelse erkännandet materiellt riktigt. skäl för iEttäratt attannat

Åklagarutredningenbibehålla förundersökningspliktenhuvudsak anser vara
hänsynen till målsäganden. Förundersökningen har nämligen också till
syfte målsägandensutreda anspråk. slopat krav förundersökningEttatt

vidare kräva ändrad förundersökningens syfte ochtorde en syn en
uppmjukning principerna omedelbarhet och koncentration vidav om

Åklagarehuvudförhandlingen. många föra mål tillskulle i fall domstol
tagitha slutlig ställning till åtalets utformning. En sådan ordningutan att

Åklagarutredningenenligt inte förenlig med grundläggande rättssäker-är
hetskrav.

Åklagarutred-bakgrundMot bl.a. det anförda såledesav ovan anser
förundersökningningen kravet vid allvarligare brott bör kvar.att vara

Åklagarutredningen betonar emellertid det bibehållet kravtrots ettatt
förundersökning fullt fall påtagligt förkortamöjligt i mångaår att
utredningstidema. förslag nedan.Dess i den delen kommer redovisasatt

Åklagarutredningen fört fram för i huvudsakDe argument attsom
bibehålla förundersökningsplikten övertygande. Till devianser vara

Åklagarutredningen dessutom denradat kommerargument som upp
särskilda betydelse förundersökning det gällerhar när ungasom en
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lagöverträdare. Det nämligen ofta förundersökningensägs haratt ett
kriminalpolitiskt egenvärde särskilt det gäller denär Detta talar förunga.
för bibehålla kravet på förundersökning. förundersökningenGenomatt kan
den komma till insikt brottet och dess konsekvenser. Förunder-unge om
sökningen det första ledet i lagföringenär den och den brottsav-av unge
hållande verkan brottsutredning kan ha skall inte underskattas. Det ären
emellertid viktigt förundersökningen inte drar allför mycket i tiden.att ut
Det får inte långa tider det händer något. Det detärutan att snarare

problemet, inte förundersökningenär sådan. Det kan docksom som
innebära viss fördel med där det någon kortare tidett system taren en
innan reaktionen kommer, i form åtalsunderlåtelse eller rättegångav en en
och dom. Brottsutredningen i sig innebär visst mått obehag ochett av
under tiden den pågår får den misstänkte möjlighet bearbeta vadatten som
hänt, tänka sin situation och tala med sinaöver får ocksånärmaste. Hanut

möjlighet ställa till efter brottet och därigenom visarätta påatten prov en
inställning kan beaktas vid påföljdsvalet och straffmätningen.som
Vårdnadshavaren får möjlighet förhörstörre vid med dennärvaraatten

utredningen inte går alltför snabbt. Under tiden kan adekvatunge om en
påföljd föreberedas för honom eftersom personutredningen skall bedrivas
parallellt med brottsutredningen avsnitt 7.9.5.se

ÅklagarutredningensVi delar således uppfattning det i dag gällandeatt
kravet på förundersökning bör bibehållas. Vi dessutom, med tankeanser
på den särskilda betydelse förundersökning har för de lag-en unga
överträdama, det inte beträffande dem bör något undantag frångörasatt
kravet på förundersökning i de fall påföljden kan vidantas stannaens
böter. Dock bör framhållas finnsdet enligt LUL förutsättningar föratt
åklagare i vissa situationer besluta inledainte eller lägga ned redanatt att
påbörjad förundersökning.

7.9.4.3 Förundersökningsförfarandet

ÅklagarutredningensVi ställer bakom förslag vidga polis-attoss
vidta utredningsâtgärder innan förundersökningrätt inlettsattmans

och vissa förenklingar i förundersökningsprotokoll.görsatt

Förfarandereglema i 23 kap. RB och i tidigare framhållit,FUK viär, som
mycket utformade.öppet Det också naturligt med hänsyn till ändamåletär
med förundersökningen och de mycket varierande förhållanden under vilka
olika utredningar kan komma drivas. Vad angeläget haäratt attsom
lagreglerat egentligenär endast förutsättningarna för åtgärder, vid vilka det

särskild vikt medborgarnasär behov integritet tillgodoses.attav av
Åklagamtredningen har denna bakgrund i första hand inriktat sinmot
granskning finna inslag i förfarandet kan innebära fördröjningaratt som

utredningen motsvarande för den kommandeutan nyttaav processen.
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Enligt 23 kap. 3 fjärde§ stycket RB gäller i dag polisman, innanatt
förundersökning hunnit fårinledas, hålla förhör eller vidta ut-annan
redningsåtgärd, åtgärden inte kan uppskjutas olägenhet. Be-utanom
stämmelsen har, framgår lydelsen, undantagskaraktär. Någonsom av
skyldighet vidta utredningsåtgärder föreliggeri detta skede inte enligtatt
rättegångsbalkens regler. Bestämmelsen har hittills uttryckansettsnog ge
för förmöjlighet åliggande.än etten snarare

Åklagarutredningen såväl fråndet utredningssynpunkt förattanser som
påskynda förfarandet står mycket möjliga utredningsåt-vinnaatt attatt

gärder företas i anslutning till brottet och förhållandena särskilt vidnära att
vardagsbrottslighet såsom butiksstölder, biltillgrepp, rattfylleri, grov
olovlig körning, enklare fall misshandel och liknande ofta sådanaär attav

praktiskt slutföra utredningen direkt platsen.det möjligtär att taget
Åklagarutredningen föreslår därför nämnda bestämmelse i RBatt om

vidta utredningsåtgärd så den omfattarpolismans ändrasrätt att att
föreslårsamtliga åtgärder betydelse för utredningen. Därutöverärsom av

Åklagarutredningen enligt åligga polisman, ingriperdet FUK skallatt som
till platsen för brott eller anmälan, vidtabrott, kommer ett upptar attmot

utredningsåtgärder möjliga, förundersökning intede är ävensom om
såOm utredningen färdigställas direkt på platsen skallhunnit inledas. kan

ske.
förasför avsnitt skall vid förundersökningenSom redogjorts i 7.2.1

förekommit betydelse för utredningen. I FUKprotokoll vadöver som av
detaljerade vad skall ifinns rad bestämmelser upptassom pro-omen

tokollet.
uppgiftFörundersökningsprotokollet har till huvudsaklig att ge
förbereda måletunderlag för bedömningen åtalsfrâgan ochåklagaren attav

emellertid betydelseinför huvudförhandlingen i domstol. Protokollet har
för dokumentera utredningsresultatet också i väsentliginte bara utanatt

bild vadför främja kontrollen. Protokollet skallgrad att trogenge en av
betydelse för målet 22 §förekommit under förundersökningen avsom

förutsättning för det skall finnas möjligheterFUK. Att så sker är atten
allt gått till under förunder-på riktigt kontrollera rättsättatt ett att

sökningen.
Åklagarutredningen fortsättningen skalldet iävenattanser vara av

förunder-betydelse protokollet rättvist speglarcentral sättatt ett
beslutförlopp, vilka åtgärder vidtagits, fattat ochsökningens som vem som

inteför besluten. Några ändringar i detta avseendegrunderna anses
skallpåkallade. del de uppgifter enligt föreskrifter i FUKEn stor av som

synpunkt ochantecknas i protokollet torde nödvändiga från dennavara
Åklagarutredningenskvarstå. uppmärksamhet hardessa regler bör därför

finns möjlighet minskai stället inriktats på undersöka, det attatt om
redovisningen själva utredningsresultatet.av

Åklagarutredningens förunder-förslag innebär i korthet reglernaatt om
framgår iså klartsökningsprotokollets utformning ändras det attatt

från kontrollsynpunkt, inte skallprotokollet, vad krävsutöver upptassom
beredandeprövning åtalsfrâgan och måletsvad behövs föränmer som av

påtill huvudförhandling. Förhör bör i ökad utsträckning kunna upptas
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ljudband och i formen fogasden till protokollet. Detta kan kombineras
med utskriven kortare sammanfattning i protokollet eller endast deatten

Åklagarutredningencentrala delarna förhöret skrivs harmest ut.av
uppfattningen detta kan leda till utredningstidema totalt skallatt att sett
kunna förkortas och fall förhörantalet där under förunder-även att
sökningen behöver åberopas bevisning i domstolen minskar.som

ÅklagarutredningensVi delar uppfattning i redovisade delar och trornu
de föreslagna åtgärderna kan komma leda till kortare handläggnings-att att

tider det gäller brott därförlagöverträdare. Vi ställeräven när av unga oss
bakom dessa förslag.

åtalsbeslut7.9.4.4 Tidsfrister för förundersökningar och

förslag innebär det tidsfrist för förunder-Vårt bestämdsättsatt en
sökningar rörande lagöverträdare under 18 år fråganär ärunga om
brott på vilket kan följa fängelse. Tidsfristen bestäms till veckortre

från för delgivningenräknat dagen brottsmisstanke och dennaav
innefattar åtalsfrågan.tidsfrist tiden för åklagarens beslut i läven

undantagsfall skall tiden kunna förlängas.

gäller vanligen ingen tidsfrist för förundersökning,Som tidigare nämnts en
generellt skyndsamhet. Frågan det i författningendast kravutan ett om
tidsfrister för förundersökningar lagöverträ-bör föreskrivas rörsom unga

emellertid vid flera tillfällen hardare har varit till diskussionuppe men
till lagstiftning. departementspromemorian Jualdrig lett I bl.a. Ds

Ändrade regler âtalsunderlätelse för lagöverträdare,1987:11 om unga
det skulleföreslogs tidsfrist. Arbetsgruppens förslag innebar attm.m. en

skyldighet för polisen alltid anmäla ärende till åklagareninföras ettatten
någon 18 år inte avslutadbrottsutredning undermot varen som varom

Åklagarenbestämd tid. skulle då automatisktinom viss övertaen
insåg det fanns helledningen förundersökningen. Arbetsgruppen att enav

menade likväl intressetdel problem med den föreslagna lösningen, attmen
möjliga skyndsam-handläggningen ungdomsmâl sker med störstaattav av

så den ändå borde genomföras.het vägde tungt att
departementschefen,förslag i denna del avvisadesArbetsgruppens av

tankarnai 198788: 135 35 uttalade hon kritisk tillatt omvarsom prop. s.
i för sig kunde hysatidsfrist för förundersökningen, hon ochäven omen

Departementschefen menade förslagetförståelse för syftet bakom dem. att
detmyndigheternalätt kunde leda till stelbent ordning där värnar omen

svårt ställareviret samarbetar och detän att att envar uppegna snarare
skiftande beskaffenhet.så starktfrist eftersom förundersökningama är av

polisen regel-lämplighetenDepartementschefen betonade i stället attav
snabbt utred-för bedömning hurbundet åklagaren underlag en avger

både i deteventuella dröjsmål följsningarna fortskrider och att upp
samverkan-regelbundnaenskilda fallet och i det allmänna, t.ex. genom
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sträffar mellan polis och åklagare. Som följd detta departements-en av
chefens infördes i 2 § FUK krav på undersöknings-ett attresonemang
ledaren, denne inte åklagare, skall hålla åklagaren underrättadärom om
förundersökningens gång vid förundersökning någon inte fylltmoten som
18 år, det inte obehövligt. föreskrevsI 2§ FUK vidareär attom
åklagarna och polisen regelbundet skall samråda för motverka dröjsmålatt
i förundersökningar dem inte fyllt år.18mot som

försöksverksamhetförordningen med snabbare utredningar rörandeI om
lagöverträdare SFS 1988:217 infördes tidsfrist för förunder-unga en

sökningar vid brott den fyllt inte 18 år, fängelse kan15av som men om
följa på brottet. Det under vissa omständigheter tillåtet överskridaär att

BRÅ:sfristen. utvärdering försöksverksamheten avsnittAv se 7.5.2.av
framgår polisens handläggningstid vad ungdomsärenden haratt avser

i försöksdistrikten och median tio år 1989, såledessjunkit ligger i på dagar
tidsgräns två kan givetvisklart under den veckor ställts Detsom upp.

inte hävdas det enbart tidsfristen har förkortat polisens hand-äratt som
BRÅ framhåller särskilt vikten organisatoriska föränd-läggningstid. av

framför lett till de godaringar och det allt dessaärattmenar som
i försöksdistrikten. Det kan dock inte uteslutasresultaten ävenatt

tidsfristen haft viss betydelse.en
införa tidsfrist för förunder-vanligasteDet argumentet mot att en

varit vad i första hand krävs för snabb hand-sökningen har att som en
effektiv organisation hos de myndigheter skall utredaläggning är en som

ärendena. har också hävdats utredningarna rörandeDet att ungaom
tillräckligt.lagöverträdare hanteras och prioriteras bör dettarätt vara

uppfattningenvi anfört avsnitt 7.9.2 delar viSom se attovan
organisatoriska förändringar och utvecklat samarbete mellan deett

mycketmyndigheter skall handlägga ungdomsärendena är storavsom
emellertidför få till stånd snabb handläggning. Dettabetydelse äratt en
åtgärder.alltid tillräckligt. angeläget också vidta andrainte Det är att
finnas allTidsfrister för förundersökningar sådan åtgärd det kanär somen

särskilt bakgrund det mycket positiva resultatetanledning pröva, motatt av
från försöksverksamheten.

förnaturligtvis svårt bestämda tidsfrister brottsut-Det sättaär att upp
kraftigt, frånOmfattningen dessa kan variera alltredningama. av

enstaka erkända brott med gärningsman tillutredningar som avser en
omfattande ligabrottslighet med många inblandade,utredningar rörsom

förnekas. oundvikligt sådanamånga olika brott och där allt Det är att
heller alltid möjligtförhållanden påverkar utredningstiden. Det inteär att

Brottsutredningama kan tidskrävandeforcera fram utredning. varaen
förhör måste hållas och det kanpå antalberoende att ett stort vara

långgenomföra tekniska undersökningar tid.nödvändigt taratt som
oenighet det väsentligtorde inte råda någon helstDet äratt avsom om

med snabbhet ochkunna lagföra de lagöverträdarnabetydelse storatt unga
mängd olikaarbete måste föri detta öppen prövaattatt envaraman
för införadärför tiden fåralternativ. Vi attatt mogenmenar nu anses vara

och dåtidsfrist för förundersökningar rörande lagöverträdare,ungaen
ocksåden misstänkte under 18 år. tidsfrist börfall där Dennaäravses



268 SOU 1993:35

innefatta åklagarens beslut i åtalsfrågan. Av främst praktiska skäl bör en
tidsgräns föreskrivas endast vid brott fängelsemed i straffskalan.
Tidsfristen bör inte absolut kan förses med möjlighet tillutanvara
förlängning i vissa fall. Anledningen till detta tidigareär, nämnts, attsom
förundersökningamas omfattning varierar alltför mycket och detäven att
egentligen inte möjligt åstadkommaår någon lämplig reaktion för deatt
fall då tidsfristen överskrids. Den situationen kan också uppstå denatt

begår brott, eller ytterligare brott upptäcks under detattunge nya att
förundersökningen bedrivs. Den risken med reaktion nämligen,ärstora en

departementschefen uttalade i 198788: 135, den kan leda tillsom attprop.
stelbent ordning och så förlorar i flexibilitet. Motsättatten man

bakgrund bl.a. härav har vi det nödvändigt regeln förses medansett att
undantag. Det bör ankomma åklagaren, skall under-som vara
sökningsledare, det i detavgöra, enskilda fallet finns särskilda skälatt om
för överskrida tidsgränsen. En möjlighet hade naturligtvis varitatt annan

i sådana fall låta domstol, medge undantag från tidsfristen. Viatt anser
emellertid sådant innebär onödig omgång och dennaatt ett system atten
uppgift mycket väl kan läggas åklagaren. Vi vill dock framhållasärskilt

det skall till mycket starka skäl för inte iaktta fristen och dettaatt att att
bara bör ske det faktiskt inte möjligt hålla den.är Regeln börrent attom
lämpligen införas i 23 kap. 4 § RB i tredje stycke och utformasett nytt
liknande skett i försöksförordningen,sätt dock med viss skärpning.som

tidsgräns för förundersökningenEn veckor, innefattande äventre
åklagarens beslut i åtalsfrågan, skall sålunda regel och dennavara
tidsgräns får endast överskridas det med hänsyn till utredningensom
beskaffenhet eller andra omständigheter oundgängligen nödvändigt.är

En särskild fråga gäller från vilken tidpunkt fristen bör beräknas. En
möjlighet låta den börja misstanke brottär uppkommer.när Dennaatt om
tidpunkt dock alltför obestämd för läggas till förär grund tidsfrist.att en
Lämpligare då räkna tiden från dagen förär delgivning brottsmiss-att av
tanke. Därmed har fixeradklart tidpunkt från.utgåattman en

Även vi det inte möjligt kortareär tidsätta änatt att treom anser en
veckor, vill vi betona hela tre-veckorsperioden inte skall utnyttjasatt
slentrianmässigt i de fall där det möjligtär avsluta förundersökningenatt

snabbare. Det meningen förundersökningenän skallär avslutas påatt
tänkbarakortast tid.

Vi inser självfallet finnasdet kommer omfattande brottsutred-att att
ningar inte kan slutföras med beslut i åtalsfrågan inom veckortresom en
lång frist. Detta emellertid ingen anledning frånär till avstå införaatt att

sådantidsgräns. En har nämligen värde sig såi redan på detsättett atten
därigenom markeras hur viktigt det utredningstidema i ungdoms-är att
ärenden korta. Det också oftast fördel från prioriteringssynpunkt,är år en

finnsdet klara regler för hur lång tid får åt.om som
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7.9.4.5 Underrättelse till socialnämnden

Vi föreslår det i införsLUL bestämmelse polisenatt atten om
skall underrätta socialnämnden någon inte har fylltnärgenast som

år skäligen för18 misstänkt brott vilket kan följa fängelse.är ett

1988 års försöksförordning har införtsl tidigare skyldighetnämntssom en
för polisen någonunderrätta socialnämnden fyllt 15näratt genast som

inte år skäligen misstänkt för fängelse18 brott vilket kanär ettmen
följa avsnitt 7.4.1.

flera olika skäl viktigt socialnämnden blir underrättad iDet är att ettav
tidigt skede misstänkt för brott. Möjligheterna ökarnär ären personung
därigenom för socialarbetarna medverka under brottsutredningama. Detatt

exempelvis bli lättare för vid förhörbör dem med dennärvaraatt unge.
finns med sådan ordning också förutsättningar för snabbtDet större atten

genomföra den utredning den levnadsomständigheter måsteom unges som
Som kommer behandlas i avsnitt 7.9.5 det meningen detgöras. äratt att

normalfallet åklagaren redan förundersökningen kommeri underär som
och denna dåfatta beslut inhämtande viss personutredning attatt om av

bedrivas brottsutredningen. Genom social-kommer parallellt med attatt
nämnden vid åklagarens beslut redan underrättad brottsmisstanken,är om

vad varitbör nämnden kunna snabbare på beslutet änagera som armars
fallet. tidig socialnämnden möjlighetEn underrättelse också att ettger
tidigt stadium få igång olika stödåtgärder.

i försöksför-Vi därför bestämmelse motsvarande den 2 §attanser en
ordningen bör införas generellt och den lämpligen bör få sin plats iatt

påvisades hosVi förutsätter den administrativa tidsspillanLUL. att som
BRÅ:ssociala myndigheter utvärdering försöksverksamhetenpolis och i av

fortsätta minska, och helstse avsnitt 7.5 i median tio dagar skall att- -
myndigheterhelt upphöra, samarbetet mellan polis och socialanär

intensifieras på det vi föreslagit.sätt
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Vårdnadshavares7.9.4.6 medverkan vid hrottsutredningen, m.m.

Vi föreslår det i införsLUL bestämmelse vårdnadshaatt atten om
familjehemsföräldrar skall kallas till förhöräven med denvare

under 18 år och skäligen misstänktär förär brott,som som om
detta inte medför för utredningen eller let finnsmen annars
särskilda skäl det. Vi föreslår vidare det i LUL föreskrivsmot att

företrädare för socialnämnden i normalfallet skall vidnärvaraatt en
förhör med den under 18 är.ärsom

Ungdomar begär brott behöver och hjälp frånstöd både myndighetersom
framföroch, allt. från sina föräldrar eller iandra deras närmastevuxna

omgivning. därförDet viktigt i så utsträckning möjligtär att stor som
föräldrarnainvolvera tidigt stadium i brottsutredningen och demett

aktivt verka för kommer till med brottsligheten. För-rättaatt att man
äldrarnas stöd och hjälp också betydelsefulla för den förbl.a.är attunge
han därigenom får möjlighet ställa till efter brottet. Denstörre rättaatten

kan exempelvis behöva hjälp och stöd vid sina kontakter medunge
målsäganden. vi här och fortsättningen vårdnadshavareNär i talar ochom
föräldrar vi familjehemsföräldrar har faktiska vårdendenävenavser som

denav unge.
bakgrund bl.a.Mot det sagda infördes den tidigare nämnda be-av nu

stämmelsen i 6 § LUL, vilken föreskriver någon inte fylltatt,c om som
18 år skäligen misstänkt för brott, vårdnadshavaren skall omedelbartär
underrättas, det inte finns särskilda skäl det. Som framgårmotom av

BRÅ:sredogörelsen i avsnitt 7.5.6. visar utvärdering försöksverksam-av
heten denna bestämmelse fungerar relativt bra och underrättelse skeratt att

flestai de allra fall och då inom eller två dagar.en
Avsikten emellertid inte bara vårdnadshavarna skall redaår att att

deras barn har begått viktigastebrott, det allra de kanärett utan att
förmås aktivt medverka i själva lagföringsprocessen. Ett redansättatt att
från början vårdnadshavarna kan lämpligen ske de ärattengagera genom

BRÅ:sdånärvarande den hörs under förundersökningen. rapportunge
visade försöksdistrikten respektive i under-91 i 84att procentprocent
sökningsdistrikten föräldrarna underrättades brottsmisstanken,om menav

endast respektive närvarande den hördes21 14 näratt procent var unge
förundersökningen. Enligt avsnitt 7.5.6. finns detunder serapporten

olika anledningar till dessa låga siffror. slutsats allt möjligEn ärtrotssom
BRÅ:s oväsentligtdra med stöd det bör finnas inteär ettatt rapport attav

för föräldrarnas vid de förhör hålls underöka närvaroutrymme att som
förundersökningen.

förmå polisen aktivt för förmå vårdnadsha-Ett verkasätt att att attmera
detvid förhören och markera för dem ärnärvara ävenatt att attvarna

föreskriva någon inte fylltviktigt de närvarande,är äratt att att, om som
tillår skäligen misstänkt för vårdnadshavarna skall kallas18 brott,är
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förhör med den detta inte medför för utredningen ellerunge, om men
finns särskilda skäl det. En motsvarande bestämmelse finnsmotannars

inte med i Föf. Vi sådan bestämmelse bör införas i 6 §attanser en c
LUL. Det kan här det i 23 fjärdenämnas kap. 10 § stycket RB stadgasatt

vid förhör med den under 15 âr börär den har vårdnadenatt som som om
honom närvarande det kan ske för utredningen. Dennautanvara om men
bestämmelse dock sikte samtliga hörs under för-tar unga som en
undersökning, alltså målsägandeäven och vittnen.

I praktiken bör det till följande Om den gripssätt. på barunge
gärning och det förhör med honom skall hållas omedelbart, skallattanses
vårdnadshavaren kontaktas. l dag skall vårdnadshavaren till dengenast

skäligen misstänkt underrättasär brottet enligt 6 § LUL.som om c
Vårdnadshavaren skall därvid inställa försig vidnärvaraatt attuppmanas
förhöret. Om det finns hinder kan vårdnadshavaren i stället be någon

står den komma till förhöret.nära Denattannan vuxen person som unge
bör naturligtvis tillfrågas sin inställning till vårdnadshavarenattunge om

eller närvarande vid förhöret. Vårdnadshavarenär skall inte kallasannan
till förhöret, kan misstänka skulle tillnärvaron störreattom man vara
skada så fallI skall vårdnadshavarenän inte underrättasnytta. ens om
brottsmisstanken i enlighet med 6 § LUL. Har den inget emot attc unge
vårdnadshavaren kallas eller kan han inte länma godtagbart skäl tillett att
han inte vill vårdnadshavaren skall närvarande, bör polisen kallaatt vara
vårdnadshavaren. Det bör dock betonas föreliggadet skall starka skälatt
för skall med den önskan slippa vårdnadshavarensatt attman unges

vid förhöret. Om det vid förhöretnärvaro visar sig den inte äratt unge
särskilt talför i vårdnadshavarens finns alltid möjligheten låtanärvaro, att
denne lämna förhörsrummet. Det kan förhålla sig det viset dent.ex. att

inte vågar erkänna brottet i föräldrarnas fast detnärvaro, ärunge
uppenbart förövathan det. Det viktiga inte föräldrarna sitter medäratt att
vid själva förhöret de finns tillgängliga och kan bilda sig riktigutan att en
uppfattning vad hänt och kan stöd och hjälp föräven ettom som vara en
den Om det skulle till för utredningen skall föräldrarnaunge. vara men
självfallet inte Det kan exempelvis falletnärvara. någon demvara om av
själv förmisstänkt brottet.är

fall förhörFör det inte skall ske omedelbart vid gripandet förstatt utan
vid tillfälle, skapas möjlighet för vårdnadshavarenän störreett senare en

Vårdnadshavarennärvara. skall därvid erhålla särskild kallelse tillatt en
förhöret hanvarvid erinras det vikt han närvarandeär äratt stor attom av
och han till den inställer sig. lämpligEn blankettatt attuppmanas se unge
bör förutformas detta ändamål. Den skall självfallet särskildunge en
kallelse. allraDet bästa givetvis polisen kan komma i telefonkontaktär om
med vårdnadshavaren och avtala tid för förhör. säPâ skapas detsätten
mycket förutsättningar för vårdnadshavaren blirDet dånärvara.stora att
svårare för vårdnadshavaren undandra sig sitt finnsDetatt natur-ansvar.
ligtvis också möjlighet tvångsâtgärder förmå vårdnadshavarenatt genom

vid förhörstillfällena. Man skulle förfarandenärvara kunna tänka sigatt ett
där vårdnadshavaren kallas vid vite och kan utebli endast han har lagaom
förfall. En sådan ordning emellertidär mindre lämplig flera olikaav
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anledningar. Den huvudsakliga invändningen däremot idéen medär att
föräldramedverkan bl.a. bygger på föräldrarna skall stöd ochatt ettvara

hjälp för den Om det inte möjligt förmå vårdnadshavarenären attunge.
medverka frivilligt, hans vid förhöret förmodligenär närvaroatt ringaav

värde. Samhället saknar möjlighet förälders vilja tvinga framatt mot etten
ansvarstagande för barnet. Vi också det dålig inledning påärtror att etten
samarbete mellan den vårdnadshavare och de rättsvårdande myndig-unges
heterna, denne får vite eller blir hämtad polis. Avsikten ärutge ettom av

skapa från vårdnadshavarens sida och han sedanatt ett attengagemang
aktivt skall medverka under hela lagföringen. sådantEtt kanengagemang
inte uppnås med hjälp tvång. vitesförfarandeEtt också omständligärav en
procedur. Kallelsen skall delges och särskild rutin skapas för dömaatten

vitet föroch driva in Vi således övervägande skälut att attpengarna. anser
talar för vårdnadshavarens medverkan vid förhör skall frivillig.att vara
Detta hindrar naturligtvis inte polisen aktivt försöker förmå vårdnadsha-att

ställaattvaren upp.
Det kan ytterligare fördel med vårdnadshavarensnämnas medverkanen

vid förhör under förundersökningen, nämligen den företrädare frånatt
socialtjänstens ungdomsgrupp regelmässigt skall vid förhören,närvarasom

möjlighet omedelbart samtala med den och hans vårdnads-attges unge
havare. På så skapas förstaden personliga kontakten mellan socialtjän-sätt

och familjen, och den sker stadium där det sannolikt finnssten ett en
god möjlighet för socialtjänsten fånga familjen. Detta bör i fallatt vartupp
gälla för brottsdebutanterna och de inte redan starkt kriminelltärsom
belastade. Det alldeles uppenbart det förär den enskilde måste kännasatt
bättre omedelbart få denna personliga kontakt i stället för någraatt att
veckor få kallelse inställa försig samtal med socialsekrete-attsenare en en

iDen avsnitt 7.9.2 behandlade specialiseringstanken innebär ocksårare.
familjen i normalfallet skall ha sina fortsatta kontakter med socialtjän-att

den socialsekreterare de inledningsvis träffade.sten genom
Vårt förslag innebär alltså det i 6 § föreskrivsLUL någonatt att,c om

inte fyllthar 18 år skäligen misstänkt för brott, vårdnadshavarenärsom
båda vårdnadshavarna vid vårdnad omedelbart skall under-gemensam

kallas förhörtill med honom,rättas detta inte medför församt om men
utredningen eller finns särskilda skäl det. Det bör ankomma påmotannars

RÅRPS och tillsammans utarbeta de anvisningar kannärmareatt som
krävas och verka för vårdnadshavarna under förunder-att engageras
sökningen.

Som tidigare bör frånnämnts socialnämndenäven representanten
vid förhören. Genom sinnärvara här kan denne förstödnärvaro ettvara

den Socialarbetaren kan också få information brottet ochunge. om
omständigheterna vid dess tillkomst och behöver sedan inte själv ta upp

frågor.dessa understrykaFör vikten detta bör det i föreskrivasLULatt av
företrädare för socialnämnden skall, hinder inte möter, närvaraatt en om

vid förhör med den under 18 år det föreligger misstankeärsom om om
påbrott vilket fängelse kan följa. Vi det i varje kommunett attmenar

skall kunna organiseras någon form ungdomsjour inom socialtjänsten,av
kanske med placering hos polisen, på det vi skisserat i avsnitt 7.9.2sätt
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och det därigenom skall bli möjligt för dem vid förhören inärvaraatt att
utsträckning.större

7.9.5 Personutredningen

frivårds-7.9.5.1 frånInhämtandet yttranden socialnämnden ochav
myndigheten

Våra förslag innebär yttranden från frivârds-socialnämnden ochatt
myndigheten i normalfallet skall inhämtas redan under förunder-
sökningen förundersökningenoch och personutredningen, i syfteatt

tid, skall bedrivas parallellt.att spara

För kunna till stånd den snabba handläggning ungdomsmålatt somav
vi eftersträvar det nödvändigt inte bara förundersökningen ävenär att utan
personutredningen kan med korta tidsfrister.göras

bästa förutsättningen för uppnå detta mål får sannoliktDen att man
bedriva förundersökning och personutredning parallellt. Redanattgenom

enligt gällande regler finns det möjlighet inhämta personutredningattnu
utsträckning,på förundersökningsstadiet och det förekommer också i viss

framför mål emellertid det i ungdomsmål,allt i med häktade. Vi attanser
huvudregeldär det särskilt viktigt med snabb handläggning, börär en vara

förundersökningenpersonutredningen skall inhämtas samtidigtatt som
utsträckning i dagbedrivs. På så kan det bli möjligt i änsätt störreatt

âtals-vid förundersökningens avslutande fatta beslutomedelbart om
huvudför-i fall åtal väcks, målet tillunderlåtelse, och de sättagenast ut

Ärendet vidbehöver då inte bli liggande hos åklagaren ellerhandling.
införskaffas. Vi dendomstolen i avvaktan på personutredning äratt av

sådan ordning möjligt tidsvinsteruppfattningen det med är göraatt atten
inte obetydliga.ärsom

personutredning vi i följande till behandling,former detDe tar uppav
mening i fråga för beslutsordningenligt vår kan kommaoch annanensom

personutredningar förekommernuvarande, deden ärän mestsom
exempelvis utdragfrån registerutdragfrekvent. Då bortses som urrena

angåendefrån socialnämndenyttrandekriminalregistret. Vad vi äravser
frivårdsmyndigheten.frånoch yttrandeunderårig enlighet med LULi

Övriga ochenligt 7 § LSPUläkarintygpersonutredningsformer, dvs.
vid dessaförekommande ochså oftaundersökning, interättspsykiatrisk är

det intesådan styrkaintegritet gällande medenskildessig den attgör en
sådaninhämtaföreslår förmodell vianvända denmöjligtär attatt

enligtredandetemellertid härkanpersonutredning. Det nämnas att nu
beslutaförutsättningarunder vissalagstiftning möjligtgällande är att om

förunder-underundersökning redanoch rättspsykiatriskläkarintyg
domstol och någondåsökningen. Beslutanderätten tillkommer annan

detAnmärkas börinte heller tänkbar. ärordning är nämnts attsom nyss
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viktigt förmycket undvika tidsspillan de inblandade myndigheternaatt att
förverkar beslut läkarintygäven eller rättspsykiatrisk under-att ett om

sökning kan meddelas så det finns lagliga förutsättningarna härför.snart
bestämmelse med sådanEn innebörd finns för övrigt i 10 § andra stycket

vari. stadgas denFUK misstänkte bör undergå rättspsykiatriskatt om
undersökning och sådan för undvikande tidsutdräkt bör beslutas redanav
under förundersökningen, undersökningsledaren skall framställninggöra
därom till rätten.

allmän utgångspunktSom kan beslut inhämtasägas att ett atten
personutredning bör meddelas så det möjligt. Vad eftersträvasärsnart som

emellertid förundersökning och personutredning skall klaraär att vara
ungefär samtidigt och ärendet inte ska behöva vila i avvaktan påatt att
personutredningen blir färdig. Om det därför redan från början står klart

förundersökningen kommer förhållandevis lång tid, finns detatt att ta
förmodligen ingen anledning snabbt driva fram personutredning.att en
Konsekvensen det kan då i stället bli personutredningen inte heltärattav

varföraktuell den skall användas det kan bli nödvändigt komplette-när att
den. Det uppenbart det inte står särskilt mycket vinna medär att att ettra

snabbt beslut personutredning i så fall. då bättre avvaktaDet är attom
med beslut personutredning till dess förundersökningen fortskridit såom
långt möjligt bedömningendet de båda utredningarna kanär göraatt att att
bli klara ungefär samtidigt.

följande föreslår vi mån förl det i viss ändrad beslutsordning atten
förundersökningsstadietinhämta personutredning på den misstänktenär är

under 18 år. Vi föreslår inga ändringar för de fall den misstänktedäremot
Värt förslag förundersökningäldre. sikte på de situationer därär tar en

pågår och där målet inte på något anhängiggjort vid domstol,ännu sätt är
begäran häktning.t.ex. genom en om

ungdomsmål få7.9.5.2 Förutsättningarna för i inhämtaatt
måletpersonutredning innan anhängiggjorts vid domstol

Vi kraven erkännande eller sannolika skäl för brotts-attanser
misstanke, i de fall åtal behållasinte väckt, skallär som en

förutsättning för frångrundläggande beslut inhämta yttrandeett att
frivårdsmyndigheten. föreslårVi dessutom krav skäligatt ett

införs förutsättningbrottsmisstanke för beslut inhämtaett attsom en
frånyttrande socialnämnden.

integritetsskäl nödvändigt ställa vissa krav på styrkanDet är att avav upp
brottsmisstanke för genomföras.personutredning skall Det äratten en

inte försvarligt grunder blir föremålnämligen den misstänkte godaatt utan
för det intrång i hans personliga integritet personutredning medför.som en

förutsättning förRedan i dag gäller därför enligt LSPU 2 § ettsom en
beslut yttrande från frivårdsmyndigheten åtal har väckts, eller attattom
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den misstänkte har erkänt gärningen eller det finns sannolikaatt annars
förskäl den misstänkte har begått brottet. Kravet erkännandeatt eller

sannolika skäl har sådan tyngd det inte kan komma frågaiatten att ge
avkall på det. följaktligenDet bör behållas. Vi kraväven att ettanser
skälig brottsmisstanke bör införas för inhämta yttrande från social-att
nämnd angående underårig. En bestämmelse med sådan innebörd saknas
i dag i LUL.

Vad innebär egentligen ingen förändring förhållandei tillsagtssom nu
vad gäller enligt dagens regler eftersom det tidigare redannämntssom som
enligt gällande lagstiftning finns möjlighet under förundersökningenattnu
inhämta personalia. Innebörden vårt förslag i denna del emellertid,ärav
och det vill vi understryka, det i fortsättningen i ungdomsmål skallatt vara
huvudregel meddela beslut personutredning, så deatt snartom ovan
nämnda kriterierna uppfyllda, dockär med undantag för vad sagtssom om
långa brottsutredningar.

7.9.5.3 Behörigheten fatta påbeslut personutredningatt om
förundersökningsstadiet, m.m.

Vårt förslag innebär åklagaren, innan han fattar beslut i åtals-att
frågan, i princip alltid skall inhämta yttrande från socialnämnden.
Detta skall dock inte behöva ske brottet ringa eller detär ärom
uppenbart förutsättningar för åtalsunderlåtelse föreligger eller detatt

obehövligt. Vi föreslår dessutom åklagareattannars anses ges
möjlighet under förundersökningen besluta inhämtaatt attom
yttrande från frivårdsmyndigheten.

Enligt gällande får åklagaren, han det finns skäligrätt attom anser
anledning till åtalsunderlåtelse enligt LUL, besluta inhämta yttrandeattom
från socialnämnden. Om åklagaren det saknas förutsättningar förattanser
åtalsunderlåtelse, frånbehöver han dock inte inhämta yttrande socialnämn-

målet domstolsden. Allmän domstol kan därför, i de fall kommit under
frånprövning, besluta inhämta sådant yttrande. Vad gäller yttrandeatt ett

domstol.frivårdsmyndigheten beslutanderätten exklusivt förbehållenär
fortsättningen skallsjälvklart allmän domstol iDet är ävenatt vara
beslut inhämtandebehörig pågående förundersökning fattaunderatt avom

för denpersonutredning. Domstolen har det övergripande ansvaret att
tillgänglig målet skallerforderlig finns avgöras.personalia närärsom

Detmotsvarande beslutanderätt.Frågan åklagare böri ställetär om ges en
tidsaspekten.skullehuvudsakliga skälet för sådan ordning varaen

dettill stöd förDet kan självfallet framföras hel mängd attargumenten
fatta beslutbehörigalltid skall enbart domstol är att omsomvara

upplevermisstänktepersonutredning. kan sålunda hävdas denDet att
härbeslutsfattare i sådandomstolen objektiv åklagarenänsom mer ensom

fråga. Betydelsen detta skall inte underskattas. kan vidareDet sägas attav
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den bevisvärderingbättre skickad åklagarendomstolen göraär än att som
sannolika skäl förför kunna bedöma, det föreliggernödvändigär att om

Även för domstolintegritetsskäl kan tala det börbrottsmisstanken. att vara
har emellertid ocksåbeslutsfattare. En sådan ordningskall storavarasom

skulledomstolsprövningnämligen troligt avsevärtnackdelar. Det är att en
därmed gårtidsvinst skulle kunnabeslut och den görasfördröja attett som

arbetsbörda, delsdomstolarnastill detta delsförlorad. Skälet är attstora
nödvändigt hålladel fall skulle blidet i heldet kan attantas att enen

handläggning fördröjsmåletsförhandling för frågan. Attmuntlig prövaatt
förtill nackdeliockså flera inställelser ävenkanske kräver rätten äroch

fattalåta domstolnackdel medYtterligareden misstänkte. att ensamen
sannolikt skulledomstolenmindre allvarligt slag,låtbeslut år, attvara av

åtal.mål sedan inte väckteshel del där detbefatta sig medbehöva en
ungdomsmålså betydelse i dessatidsaspektenVi år attstoratt avanser

detlåta åklagare påskäl talar för prövaövervägande egetatt ansvar om
från frivårdsmyndig-yttrandeförutsättningar för beslutlagligafinns ett om

har åklagarevi tidigareförundersökningsstadiet. Som nämntheten
socialnämnden. Deyttranden fråninhämtabehörighetredan i dag att

åklagarekan anförasintegritetsskäl,och då främst attmotargument, som
möjlighetdeninte så starka desådan väger änrätt är att tyngre somges en

mål Vihandläggningensnabbahärigenom motatt anserunga.avges upp
beslutsbefogenhet.bör sådanföljaktligen åklagareatt ges en

praktiken inteiföreslagna ordningenpåpekas denskall dockDet att
Enligt gällandegäller redan i dag.från vadsärskilt mycketavviker som

frånyttrandefatta beslutdomstolen, förbehöver interätt att ett om
föreliggerdetprövningnågonfrivårdsmyndigheten, göra av omegen

ordning innebär ifall åtal redan väckt. Dennaskäl i desannolika år
sådanbrottsmisstanken haråklagarendet avgörprincip äratt som om

Låtpersonutredning.förutsättningar förfinns formellastyrka det varaatt
och kan habeslutanderättendomstolen har självadet är annanenatt som

vanligtsärskiltemellertid intetordeuppfattning åklagaren. Detän attvara
i målethandlingarnasin genomgångväckt, viddomstolen, åtal är avom

stårFörklaringen till dettaskäl.föreligger sarmolikafinner det inteatt
antalet fallövervägandei det alldelesfinnai domstolenförmodligen attatt

tyder ocksåbevisläget. Dettaåklagarens bedömningdelar attav
nödvändiga bevisvärderingen.lämpad denvälåklagaren göraär att

åklagaren,från socialnämnden behöveryttrandenVad sedan gäller som
inhämtaendast7.2.2.2, enligt 3 § LULtidigare i avsnittvi nämnt ett

åtalsunderlåtelse.tillfinns skälig anledninghan detsådant, attom anser
för åtals-förutsättningarsaknasfall åklagaren bedömer detI de att

fall åtal väcksyttrande. I dealltså inte inhämtaunderlåtelse behöver han
måletfattas förstföljaktligenyttrande närkommer beslut attett om

yttrandetavvaktan påmåste då vila idomstolen. Måletkommit till att
förkortaskunnahandläggningstidema skulleViinhämtas. att omanser

inhämtaalltid hadei principordning där åklagareninförde attenman
socialutredningenochFörundersökningenfrån socialnämnden.yttranden

yttrandetordning skullesådanbedrivas parallellt. Medskulle då kunna en
målet kunde dådomstolen och sättasmålet kom tillfinnas tillgängligt när
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huvudförhandlingtill omgående. Vi föreslår sådan ordningut attt en
införs.

förslagVårt innebär alltså åklagaren i ungdomsmål i syfte vinnaatt att-
tid dels möjlighet under förundersökningen på hand fattaattges en egen-
beslut inhämta yttrande från frivårdsmyndigheten, dels i princip åläggsatt

skyldighet inhämta yttranden från socialnämnden. Eftersom allmänatten
domstol kommer ha kvar sin beslutanderätt i dessa frågor, haratt
åklagaren naturligtvis alltid möjlighet i stället för själv fatta beslutatt att
vända sig till domstolen med begäran personutredning. Så kanen om
exempelvis falletbli åklagaren känner tveksamhet vid sin prövningom av
bevisningens styrka, likväl det vikt i gångäratt stor attmen anser av

personutredning så möjligt. Det då bättre låtaär rättensnart atten som
de lagliga förutsättningarna finns. bör förDet övrigt detpröva om vara

normala åklagaren i de fall där han begära den misstänkteämnaratt
och målethäktad, detta anhängiggörs vid avvaktar medsätt rätten, att

fatta beslut personutredning. Ett yrkande personutredning kan dåom om
framställas vid häktningsförhandlingen. I sådan situation vinneren man
ingen tid med åklagarbeslut. de fall misstänkteI den under pågåendeett en
förundersökning har önskan det skall genomföras personutred-atten om
ning får han vända sig till åklagaren. åklagaren någonSkulle anledningav
finna det saknas förutsättningar för beslut, får den misstänkte väntaatt ett

målet eventuellt dåtill dess anhängiggörs vid domstolen och till rätten
framställa sin begäran. En ordning med möjlighet för den misstänkte att
efter åklagarens avslag vidare till domstol mindre lämplig huvud-är
sakligen praktiska skäl. Vi anledning inte hellerdetattav anser av samma

införas möjlighet för den misstänkte till domstol överklagabör att etten
åklagarbeslut personutredning.om

7.9.5.4 Tidsfrister för yttranden, m.m.

Vårt förslag innebär inom den tidyttrande skall lämnasatt ett som
i beslutet, inte eller åklagaren med hänsyn tillrättenomanges

beskaffenhet yttrandet lämnas Yttrandetärendets medger att senare.
kan enligt eller åklagarens anvisningar begränsas. Etträttens
yttrande från socialnämnden får muntligen.avges

Frågan författning finnas tidsfrist vilken social-det i bör inomär om en
nämnden respektive frivårdsmyndigheten skall sina yttranden. Enavge
sådan tidsfrist finns fråni dag i LUL det gäller yttrande socialnämndnär
och i förarbetena till frivårdsmyndigheten normalfallet börLSPU isägs att

fyra förfogandefå veckor till sitt Någon bestämmelsese avsnitt 7.2.2..
finns dockhärom inte intagen i lagen. FSPU föreskrivs däremotI 1 § att

skall samråda med frivårdsmyndigheten, yttrandet skall lämnasrätten om
inom kortare tid månad.än en
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normalfallet skall samtidigtpersonutredningen i inhämtasNär som
behov ifinns det egentligen ingetförundersökningen pågår av en

Åklagaren domstolen skalltidsfrist. respektiveförfattning bestämd
skall och deninom vilken tid yttrandetsjälvfallet i sitt beslut avgesange

allt vadskall naturligtvis ärskall yttrandet göramyndighet somsom avge
gårdet inteFinner myndighetenför iaktta tidsfristen.möjligt att attatt

underrättas.omedelbartrespektive domstolentiden, skall åklagarenhålla
Åklagaren fristen medmöjlighetbestämmer tidenhar han sättanär ut-att

falloch i dekommerfrån lång tid förundersökningengångspunkt hur att ta
denfrånkan åklagaren på frågadomstol beslutar rättendet är angesom

det medViförundersökningen avslutad.innantid det bör är attta menar
personutredning inte ärparallell förundersökning ochförslagvårt om

två veckortidsfrist exempelvisförfattning alltid hameningsfullt iatt en
förunder-förhand står klartdet redan påför yttrande när attatt avge

därförHuvudregeln skallfyra veckor.sökningen kommer attatt ta vara
ärendetstiden. Omden i beslutet angivnaskall inomyttrandet avges

respektivemed åklagarensbör dock yttrandetbeskaffenhet föranleder det
medgivande få lämnasrättens senare.

vid behovoch domstolenarbete bör åklagarentid ochFör geatt spara
yttrandet kanhurfrivårdsmyndighet upplysningarsocialnämnd och om

från social-yttrandetillåtetbör vidarebegränsas. Det ettattvara avge
Yttrandet kan dåtid.därigenom kan vinnasmuntligen detnämnden om

de fall det frågaisammanträde hos åklagaren, ärföredras vid ett om
tillutredaren kallasväcksi de fall åtalåtalsunderlåtelse, och attgenom

rättegången.hörs ihuvudförhandlingen och
uppgifterinsamlandet deoch hursjälva yttrandenaVad sedan gäller av

för-denna fråga behandlatsbör till, hartill grund för dessaliggersom
finnerl99192:2. Vitill LSPUutförligt i förarbetena prop.hållandevis

Vi vill emellertid betonain på detta.anledningdärför ingen närmareatt
effektivitetssynpunkt, vilketbetydelseutomordentligtdet är storatt urav

propositionen alla21,nyssnämnda s.påpekades i denockså att
existerande utredning,utnyttja redantillvaramöjligheter t.ex.tas att

akter.och socialtjänstenskriminalvårdens
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Överlämnande8 till vård inom social-

tjänsten brottspåföljdsom

l Inledning

våra direktiv framhållsl det i dagens samhälle självklartär detatt att
allmänna bör förverka barn och ungdomar underväxer goda ochatt upp

förhållanden och i samarbete med hemmen försörja detrygga att unga
riskerar utvecklas får det stöd och den hjälp deattsom ogynnsamt

behöver; ungdomar sig skyldiga tillgör brott tillhör ofta den kategorisom
har särskilt behov stöd och hjälp. I direktiven understryksettsom av

samtidigt hur viktigt det är deäven upprätthålleratt gentemotman unga
och hävdar de grundläggande värden skyddas straffrättsligasom genom
regler. Det allmänna har alltså dubbel uppgift det gäller denären unga
lagöverträdama. Att barn och ungdomar det stöd de behöver ärge en
primär uppgift för socialtjänsten medan det rättsväsendets uppgiftär att

för reaktionerna brott. Det finns alltså det gäller denärmotsvara unga
lagöverträdama särskilt behov samordning mellan socialtjänsten ochett av
de olika myndigheterna inom rättsväsendet.

den allmännaI debatten ungdomsbrottsligheten har under årom senare
alltmer betonats det vid sidan sociala stöd- och hjälpåtgärder krävsatt om
snabba, tydliga och konsekventa reaktioner ungdomsbrott. Ibland kanmot
detta enligt direktiven tyda kritisk inställning till socialtjänstensen
huvudansvar för lagöverträdare. Men det behöver inte så.unga vara
Tvärtom framhålls i direktiven i allmänhet har anledning utgå frånatt man

det inte finns någon principiell motsättning mellan stöd, hjälp vård,ochatt
å den sidan, och tydliga reaktioner icke acceptabelt beteende,ena mot ett
å den andra. Det med utgångspunktär från tankegångar detta slagav som
vi enligt direktiven skall inventera olika för ungdomar anpassade
reaktioner och denöverväga nuvarande uppgiftsfördelningen mellanom
socialtjänsten och rättsväsendet riktigt avvägdär det gällernär de unga
lagöverträdama.

En frågacentral vård ochär behandling, denom som unge anses
behöva, liksom hittills skall kunna iträda stället för straff och så falli hur

sådan behandlingsinriktad påföljd bör konstruerad. frågaDennaen vara
måste ställas bakgrund den kritik behandlingsideologinmot motav som
sedan lång tid präglat det kriminalpolitiska reformarbetet. Vi har i avsnitt
6.3 behandlat behandlingstanken och kritiken denna, kritik vimot en som
i huvudsak ställer bakom. Det emellertid viktigt understrykaäross att att

markering betydelsen de straffrättsliga reaktionsformema inteten av av
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lag-vård- och behandlingsinsatser deinnebärsätt gentemotatt unga
insatser. Våreftersättas, det finns behov sådanafåröverträdama avom

föralltid skall ha det fullasocialtjänsteninställning sålundaär ansvaretatt
gällerbehandling tillgodoses. Dettavård ochbehovdeatt avungas
grundingripandenföremål för rättsväsendetsde bliroberoende omav

brott.av
den behovföreställningen detgrundas på ärBehandlingstanken att unges

påföljd skallvilkenskall bestämmabehandlingvård och somsomav
omfattning. skjutsinnehåll och Brottetockså påföljdensådömas men

ocksåbehandlingstankenkonsekvens ärEni bakgrunden.däremot attav
deför påföljden medantilluppgift reducerasdomstolens att ange ramen

huravgörande inflytandet överfår detmyndigheternaverkställande
och under hurskalldeningripandesig, hurskall gestaltapåföljden vara

de allmännastriderordningpågå. sådanskall Enlång tid den mot
står6.3.4. Detavsnittipåföljdssystemförvi ställtprinciper ettuppsom

inte kanbehandlingstankenbyggerpåföljdklartsålunda att somen
ochbrottproportionalitet mellanochförutsebarhetde krav påförenas med

straff-ikonsekvensochmed rättvisaställa ellerbörpåföljd mansom
påföljdsval.ochmätning

påföljdenhurskall vibakgrunden prövaskisseradedenMot nu
påföljdssys-sig tillförhållersocialtjänstenvård inomöverlämnande till ett

kvarfinnaspåföljd bördennaFråganlagöverträdare. ärförtem omunga
hänsynsärskildadeåsidosätterdenelleri somattsystemet utan manom -

kanhjälpinsatserochstödbehovbeträffande demåste tas avungas -
principertill deanpassadereaktionsformerandra ärmedersättas som

vila.för börpåföljdssystemetvilka unga

på-invändningarPrincipiella8.2 attmot en

omfattning bestämsinnehåll ochföljd till
socialnämndenav

kravtillgodose debrottreaktionframhållit bör varjetidigareviSom
konsekvensförutsebarhet,klarhet,rättvisa,principernaföljer omavsom
självasåväl ungdomarkravproportionalitet. Det äroch somsom
formreaktionenställa. Närhari allmänhetmänniskor rätt tar av enatt

till brottetsrelaterasvalet dennavikt artsjälvfalletpåföljd detär att avav
föravgörandeomständigheter ärandrastraffvärde och deoch som

förbetydelsegrundläggande attpåföljdsbestämningen. Detta är av
nämndadär detrovärdig. Iuppfattasskallpåföljden systemettsom

medmyndighetsocialtillöverlämnasdet inteiakttas bör attprinciperna
påföljdenvadbehandling bestämmavård ochfrån behovetutgångspunkt av

detpågå iskalldenhur längeformer elleri vilkainnebära ochskall
viktigtställetideträttssäkerhetssynpunkt är attFrånfallet.enskilda

bestämda i lag.och tidsramarinnehåll ärpåföljdemas
såvälmöjlighetenökarrättssäkerhetskravsådanttillgodoserOm ettman

allmänhetenochpåföljdendrabbas attför dendomstolenför avsomsom
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konsekvensförutse följderna brott. Likaså ökar möjligheten iakttaett attav
straffrättskipningen, vilket inte mindre betydelse för ungdomari är somav

Ävenför problematiken kring ungdomsbrottslig-begått brott än vuxna. om
förkomplex vi det viktigt ungdomarhetens orsaker är poängteraattanser

medförför sina handlingar och dessa konse-de har attatt ett eget ansvar
påföljdema följerMinst lika viktigt tillämpningenkvenser. är att av en

påföljddöms till människorlinje och såväl denkonsekvent att en somsom
för verkställigheten följs.de regler gälleri allmänhet kan lita att som

proportionalitetanfört vi principen mellanvi tidigareSom attanser om
uppnåcentral betydelse, skall kunnaoch påföljdbrott är ettom manav

något så lika. Det sagdalika fall behandlasrättvist där närsystem
förpåföljdemafår inflytandedomstolen överförutsätter ett annatatt unga

vår mening domstolenhar i dag. ocksålagöverträdare den Det ärän att -
lagstiftningen bör kunna påverkaigivetvis inom de ramar som anges -

tilllämpning.pâföljdemas
socialtjänsten konstruerad påtill vård inomPåföljden överlämnande är

åtgärderbesluta vilkasocialnämnden harså det ärsätt attatt ensam som
för brott och pådomstol dömtsvidtas ungdomarskall mot som avsom

tvångsvård enligtAktualiserastill socialtjänsten.därav överlämnatsgrund
beslutar ihos länsrätten,socialnämnden ansöka däromskallLVU som

ordnas,vården den skallbestämmer hurfrågan. Socialnämnden ungeav
pågå.vården skall Devârdtiden och hur längeskall vistas underhanvar
myndig-från de socialaför överlämnandetligger till grund ärbrott som

behovi stället denintresse.synpunkt mindre Detheternas är unges avav
allmän individ-förgrunden. Manivård och behandling görsätts ensom

för den medbästbedömning vad kancentrerad ungevaraansesav som
behand-beteendestömingar. Enochsociala situationhänsyn till hans

skalldenenskilda fallet med siktelingsplan i detupprättas att unge
omfattningeninsatserna ochsig självtkunna rehabiliteras. Det säger att av

från fall till fall.åtgärderna varierar mycket
försocialnämndenrådande ordningen låtastår klart denDet attatt svara

vi pä-principerinte förenlig med debrottspåföljden är attansersom
för bör bygga på.följdssystemet unga
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8.3 Våra närmare överväganden beträffande

påföljden överlämnande till vård inom
socialtjänsten

Vi föreslår stadgandet i 31 kap. § BrBl överlämnande tillatt om
vård inom socialtjänsten skall upphävas och andra, straffrättsligaatt
påföljdsformer i stället skall användas lagöverträdaremot samtunga

myndigheterna inom rättsväsendet skall bestämma påföljdernasatt
innehåll och omfattning. Brottslig verksamhet särskild in-som
dikation för vård skall beslutas enligt 3 § LVU står kvar med detatt
tillägget brott för vilket den delgiven misstanke inteäratt ett unge
får läggas till grund för tvångsvård enligt LVU så länge förunder-
sökning pågår eller misstanken föremål för prövning.ärannars

Eftersom påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten enligt vår
uppfattning inte förenlig med de principer börär utmärka påföljdssys-som

Äventalar starka skäl för den påföljden bör andrautmönstras.temet, att
Överlämnandeskäl kan åberopas för den inte bör finnas kvar. till vårdatt

intar särställning i BrB:s påföljdssystem. Att sådant överlämnande inteen
räknas till de egentliga påföljdema framgår det i kap.,31att upptasav
dvs. efter kapitlen straffmätning och pâföljdsval. Bestämmelserna deiom
sistnämnda kapitlen inte heller fullt tillämpligaär på överlärrmande tillut
vård. Det också märka till 3l kap. hänförsär BrB överläm-ävenatt att
nande till vård enligt LVM 2 § och överlämnande till rättspsykiatrisk
vård 3 §. När det gäller sjuka människor begår brott ikan det ochsom
för sig motiverat döma till särskild vårdform i stället föratt attvara en
tillämpa allmännade brottspåföljdema. Någon sådan särreglering dockär
svår beträffande lagöverträdare inte kanatt acceptera unga som
betraktas sjuka eller eljest psykiskt såvidaavvikande, inte kriteriernasom
enligt 2 eller 3 uppfyllda.§ Den omständigheten det frågaär äratt om
underåriga kan visserligen ha betydelse för valet påföljd och ävenav
motivera vissa förändringar frågai påföljdemas innehåll den kan,om men

vi tidigare utvecklat, inte leda till de allmänna påföljdema skallattsom
sociala vård- och behandlingsinsatser.ersättas av

En förutsättning för överlämnande till vård inom socialtjänsten skallatt
utmönstras inom förär detta kan använda redansystemet attur man ramen
befintliga påföljder eller skapa sådana fyller behovet lämpliganya som av
reaktionsformer de lagöverträdama. det påfölj-När gäller dessamot unga
der det vikt de förhand bestämda i tidenär och de kanärstor att attav
relateras till brotten. Vi finns sådanadet påföljderattmenar som
tillgodoser de principer för påföljdssystemet bör upprätthållas. Isom
följande kapitel kommer vi redovisa vår dessa påföljderatt syn som
skall ingå i reaktionssystem för lagövenrädare.ett unga
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påföljdenTänkbart behålla överlämnande till vård inomattvore
socialtjänsten öka domstolarnas inflytande den demöver attmen genom ge
möjligheter meddela olika föreskrifter för verkställigheten ochatt typer av

tidsbestämma den. föreskrifter skulle i så fall meddelasDessaäven att
utgångspunkt från brottens straffvärde och i proportion tillmed sättas

frambrotten. Vi har sådan möjlighet kommit till detövervägt attmenen
inte någon framkomlig Socialtjänstens huvudsakliga uppgift ochär väg. är

erbjuda och hjälp olika vård och behandlingbör stöd samt typerattvara av
människor behöver detta. låsa fast socialtjänsten och begränsaAttsom

rörelsefrihet i vård- och behandlingsarbetet inte någon bradess vore
motstånd frånlösning och den skulle sannolikt också demmöta som

arbetar på fältet.
fall också förutsättning för framgångsriktmånga torde detI ettvara en

frivillig basis i samförståndbehandlingsarbete lösningar kan uppnås påatt
grundpelama iden föremål för behandlingen. Dettamed är är en avsom
socialtjänstenssocialtjänstens arbetsformer. Vi den uppfattningenär attav

möjligahjälpande och stödjande instans bör renodlas iroll störstasom en
sådan utveckling skulle hindras de åtgärderutsträckning. En somom

barn och ungdom socialtjänsten skulle kunna användaserbjuds ävengenom
straff.som

föreskrifter förmåste beaktas domstolen meddelarVidare att om
möjligttill vård inom socialtjänsten, det också måsteöverlämnandet vara

sålundain.sanktioner i fall misskötsamhet. Låtersätta t.ex.att manav
måste det förutsättas socialtjänstenbesluta sanktionema,domstolen attom

följs antingen åklagare ellerföreskrifterna och anmäler tillövervakar att
Ävengrund misskötsamhet påkallat.ingripande pådomstol ärett avom

går inom socialtjänsten finns deti viss mån isäruppfattningarnaom
framhåller redan dagensmed skärpaföreträdare för denna system,attsom

åklagarrollsocialtjänsten ikläder sigvissa fall förutsätteri att ensom
försvårar ochtvångsomhändertagande vid länsrätten,för talanoch om

med klienten.förtroendefullt samarbeteibland omöjliggör ett
enkätinom socialtjänsten framgår dendet råder delade meningarAtt av
någotuppvisar sålundavi låtit utföra avsnitt 7.7. Resultatetse ensom

tvångsåtgärder.till använda Detsplittrad bild i fråga inställningen attom
föröppenvårdstvånget, tillkomenkäten det s.k.framgår dock att somav

tvångsplaceringar, i praktikenmellan frivilliginsatser ochfylla ut gapetatt
Även inte kan någonsällan. enkätenanvänds sägasytterst geom

den ändåuppfattningama inom socialtjänsten,bildheltäckande ger enav
roll önskvärd.renodling socialtjänstensanvisning äratt en avom

forskningsresultat tydersammanhangi dettaNämnas bör att nyare
överlämnande, i vissa fallbeslutatsedan domstolensocialtjänsten,att om

gjort sig skyldiga tillåtgärder ungdomaringripandeinsätter mot sommer
ungdomarmisshandel och skadegörelse änsådana brott mot somsom

sig inteför sig frågakan därför i ochförövat stöld. Mant.ex. om
dentillgodoseåtgärder ibland grundas påsocialtjänstens än attannat unges
riktigtemellertid intevård och behandling. Det kanbehov attvaraav

behandlingsplane-straffvärdebedömningar vid sinskallsocialtjänsten göra
och detbedöma brottens svårhetuppgift för domstolenring. Det är atten
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bör då också domstolens sak bestämma de sanktioner skallattvara som
följa åtgärderbrotten. De socialtjänsten vidtar demotsom unga
lagöverträdama bör i så utsträckning möjligt bygga frivillig-stor som

vår inställning varken de frihetsberövandehet. En konsekvens är attav
eller de icke frihetsberövande påföljdema, eller mindre förut-som mer

handhastvång kan tillgripas vid verkställigheten, börsätter att av
socialtjänsten.

till vård inte skallVår slutsats överlämnande inom socialtjänstenär att
straffrättslig påföljd med Villkorlig dom ochersättasutanvara en

för ungdomar iskyddstillsyn, vilka påföljder särskilt kan ochanpassas
föreskrift samhällstjänst, medvissa fall förenas med samt enom ny,

påföljd särskild tillsyn.tidsbestämd vi benämnersom
medoch skyddstillsyn skall kunna kombinerasGenom Villkorlig domatt

föreskrifter möjligheter välja ickeantal ökas domstolarnas attett en
påföljd. uppfattning skall så långt möjligtfrihetsberövande Enligt vår man

sigungdomar friheten, särskilt detundvika beröva röratt om om
allt måsteår. Om frihetsberövandeungdomar i åldrarna 15-17 ett trots

första hand välja dendomstolen enligt vån förslag iförekomma skall
Fängelsestraffet skall det gällerpåföljden särskild tillsyn.tidsbestämda när

undantagsfall.ålderskategorin förnyssnämndaden renareserveras
hälsa ellerfår vård beslutas den sinEnlig § LVU3 utsätterom unge
beroende-risk skadas missbrukutveckling för påtaglig att aven genom

socialtbrottslig verksamhet eller någotframkallande medel, annat
tillmäta denvilken betydelse börnedbrytande beteende. Frågan är man

utveckling skallför hälsa elleromständigheten risken denatt att unges
verksamhet. Sådan verksamhetbrottsligskadas hänförs till han utövaratt

kriteriumbetraktas självständigtkan inte närmastutanett som ensom
fråga hälsa ochföreligger fara för skada iindikation på detatt om

överlänmande till vård inomVårt förslagutveckling hos den attunge.
påföljd innebär därförstraffrättsligskall upphörasocialtjänsten att vara en

riskmåste utgå indikationrekvisitet brottslig verksamhetinte att som
bör därvidföranleda tvångsingripande. Detför skada kan ettsom

fall harlagöverträdare i mångaframhållas sammansattatt enunga
bestården begår brott iproblembild ofta utöver ettatt ungesom --

missbruk eller asocialt leverne,begynnande eller utvecklat t.ex. pro-
bli fråga ungdomaralltså sällanstitution. Det kommer att om samma

socialvårdengrund brott och inominom rättsväsendethamnar avsom
socialt nedbrytande beteende.grund missbruk ellerpå annatav

verksamhet i 3 LVU kanindikationen brottslig §bibehållandeEtt av
till socialtjänsten haremellertid leda tankarna att motatt reagera unga

elleroch alltsåpå grund aktuellt brottlagöverträdare ersättaettav
tvångsåtgärder enligt LVU.straffrättsliga ingripandet meddetkomplettera

Det rättsväsen-sådan uppfattning kan inte är nämntsEn accepteras. som
reaktioner på grund brott.dets sak föratt avsvara

fördet övergripandehar tidigareSocialtjänsten nämnts ansvaretsom
Denriskerar utvecklasungdom far illa ochochbarn ogynnsamt.attsom

åtgärder i anledningbeslutaromständigheten det domstolenäratt som om
försittsocialtjänsten kan frånta sigbrott innebär inte att ansvarav



SOU 1993:35 285

ingripande, någon indikation enligt 3 § LVU påkallar sådant.när Manett
kan tänka sig den situationen den begått brott för vilkett.ex. att ettunge
böter tillräckligt ingripande påföljd medan det samtidigtanses vara en
framkommer den har missbruksproblem. Domstolen skallatt unge
självfallet i detta fall bestämma påföljden till böter grund brottetav
medan socialtjänsten har vidta de åtgärder påkallas missbruket.att som av
Skulle domstolen finna skyddstillsyn bör följa på finnasbrottet, kan detatt
anledning meddela föreskrifter nykterhetsvård. Det ankommeratt om

frivården verkställighetsstadiet sina åtgärdersedan samordna medatt
socialtjänsten framgår våradem behövliga. Som nedansom anser av

överväganden och förslag beträffande skyddstillsynVillkorlig dom och
kommer det såväl vid valet dessa påföljder under verkställighetenav som
finnas goda möjligheter hänsyn till den personliga och socialaatt ta unges
situation till de åtgärder socialtjänsten vidtagit eller planerarsamt attsom
vidta.

Man skall sålunda hålla isär de olika beslutsfunktionerna. Det skall stå
för förklart den och människor i allmänhet det domstolenärattunge som

vilken skall följa brottet och dennabestämmer reaktion ärattsom
relaterad till brottet. den livsföring i vissa fall kan leda tillAtt unges

från följdingripande socialtjänstens sida socialtjänstens över-är aven
följergripande för människor inte far illa. Av det sagdaattansvar unga

för förundersökning,socialnämnden inte, den blir föremålnäratt unge
lagförs för ingripa den pådelges misstanke och brott, skall mot unge

omhändertagande skergrund detta brott och begära hos länsrätten attav
dubbelbe-enligt LVU. En sådan åtgärd skulle med betraktasrätta som

ingripande, därför detstraffning. Om socialnämnden finner skäl till att
fårföreligger risk för den hälsa och utveckling äventyras,att unges

nämnden utgå från någon indikationerna i LVU. lndikationen brottsligav
förutsätter kriminellt beteendeverksamhet den visatatt somunge prov

Ärligger det brott föremål för lagföring inom rättsväsendet.utöver ärsom
livsföring, i vilken ingår kriminelltdet fråga allmänt asocialom en

missbruk och andra sociala avvikelser, bör nämnden åberopabeteende,
skäl för ingripande och vid länsrätten påvisa dendetta ett att ungessom

för hälsa ellersistuation sådan det föreligger allvarlig risk hansär att att
utveckling skadas.

finns socialt ned-Enligt 3 § LVU indikationerna missbruk eller annat
tillgå i fall, då far illa och kan skadas påbrytande beteende denatt unge

grund allvarlig misskötsamhet. Vi har dessa indikationerövervägt omav
tillräckliga för LVU-ingripanden,kan tillgodose behovet närattanses av

den förhållanden påkallar det. Enligt vår uppfattning täcker de inunges
flertalet de beteendestömingar kan komma aktualiseraattav som

socialt beteende bör dock främst förståsingripandet. Med nedbrytande
sådana destruktiva livsmönster prostitution, parasitism o.d. Men ävensom

alltsåoch allvarligt brott bör kunna ingå i helhetsbilden. Vi villett annat
åberopas socialnämn-framhålla brottslig verksamhet mycket väl kanatt av

för skall läggas till grund förden indikation på den risk skador somsom
tvångsomhändertagande. får socialnämnden inte,beslut Däremotett om

tidigare lägga för vilket den delgivitsvilket vi betonat, brottett unge
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misstanke eller föremål för lagföringär till förgrund beslut i dettasom ett
hänseende.

För ytterligare belysa de inkonsekvenser, kan uppkommaatt som om
socialnämnden lägger konkret brott till förgrund beslut LVU-ett om
omhändertagande, brott föremålnär för åtgärderär inomsamma
rättsväsendet, kan vi det falletnämna domstolen dömer den tillatt unge
skyddstillsyn medan socialnämnden genomdriver den grundatt unge av

Änbrottet placeras § l2-hem. allvarligare skulle det domstolenvara om
frikänner den från medan han på grund brottet blirunge ansvar av
tvångsomhändertagen enligt LVU. Det sagda tillräckligt förär visaatt att
det konkreta brottet i sådan situation inte tillräckligt förären att ett
omhändertagande skall äga rum.

Det anförda leder enligt vår uppfattning till indikationen brottslignu att
verksamhet bör behållas indikation för åtgärd enligt 3 § LVUsom men

den begränsning indikationens tillämpning vi redogjort föratt av som ovan
klart bör framgå stadgandet. sagdaDet innebär också någonattav
möjlighet till omhändertagande enligt LVU grund brott för vilketettav
den delgivits misstanke eller föremål för lagföring inte skallärunge som
finnas.

När det gäller lagöverträdare i åldrarna årunder 15 bör reformenunga
inte några negativa konsekvenser. ligger visserligenDet inte inom vårt
uppdrag föreslå åtgärder de icke straffmyndiga begår brott,att mot som

frågan bör ändå uppmärksammas. Det står klart finnsdetattmen en
betydande bambrottslighet, särskilt i åldrarna år,13 14 och iatt man-
dessa fall enbart hänvisad till åtgärderär inom socialtjänsten. Många av
de minderåriga blir aktuella för ingripanden lever under sådansom
förhållanden det finns rad olika indikationer de sinutsätteratt atten
hälsa eller utveckling för påtaglig risk skadas. för-sällan äratten
hållandena sådana ingripande motiveras den far illa iatt ett attav unge
hemmet. framförDet allt frivilligär och i samförstånd med denvåg

och hans vårdnadshavare socialtjänsten skall i dessa fall.unge som agera
Om det inte lyckas på frivillig åstadkomma lösning återstårvägatt en
endast tvångsingripanden enligt LVU. Om det den självär unge som

ställavägrar behandlingsprogram, kan i handsista åberopasatt ettupp
han löper påtaglig risk för skadas grund missbruk, brottsligatt atten av

verksamhet eller socialt nedbrytande beteende. kan fall,Det i dessaannat
samhällets inte kopplasrättsväsendenär in grund den inteattav unge

straffmyndig, i många fall bliär just den brottsliga aktiviteten motive-som
tvångsingripande.ettrar

Vi har i detta avsnitt i olika framhållitsammanhang vikten attav
socialtjänsten har det övergripande för åtgärderansvaret mot unga
människor far illa och hälsa och utveckling kan äventyrassom vars
grund de missköter sig. Det viktigt betona dettaäratt att attav ansvar
naturligtvis ligger fast, ingripanden brott vårt förslagenligtäven motom
skall uppgift för rättsväsendet. viktig del vårt förslagDet ärvara en en av

myndigheterna inom rättsväsendet och särskilt frivårdsmyndighetemaatt
skall ha fördjupat samarbete med socialtjänsten. Det socialtjänstensärett

måste utgångspunkten för de diskussioner försansvar som vara som
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fältet åtgärder beträffande barn och ungdomar aktuellaärom som
grund brott.av

Socialnämnden har ålagts med särskild uppmärksamhet följaansvaret att
förloppet hos barn, har visat tecken till utveckling, ochsom en ogynnsam
i samarbete med hemmennära sörja för dessa barn och ungdomar fåratt
det skydd och stöd de behöver och, hänsynen till den bästasom om unges
motiverar det, vård och fostran utanför det hemmet. Deegna unga
lagöverträdama tillhör mycket ofta den barn och ungdomar detgrupp som
åligger socialnämnden särskildägna uppmärksamhet åt. Det fâratt närmast

självklarhet samhället de sociala myndigheternaanses attvara en genom
olika stödersätt dessa ungdomar och deras familjer. Socialtjänsten har

såväl erfarenhet god kunskap hur sådant arbete skallav ettsom om
bedrivas. åtgärderDe ofta kan bli aktuella i första hand,är,som att
socialtjänsten håller kontakt med föräldrarna och olika hjälper demsätt

den utveckling. Den möjlighet iatt andra handtrygga står tillunges som
buds följa denär utveckling den uppsökande verksam-att unges genom

sådanheten. I verksamhet ingår naturligtvis socialtjänsten skaffar sigatt
kunskap och söker kontakt med ungdomar befinner sig iom som
riskzonen. De stöd- och hjälpinsatser socialtjänsten har arbeta medattsom
enligt SoL förutsätter den enskilde frivilligt de erbjudandenatt tar emot
socialtjänsten kan komma med. mångal fall det också såär denatt unge
och hans föräldrar samtycker till de åtgärder föreslås. På vissa hållsom
inom socialtjänsten dock, och kanske med viss rätta, motsätt-ser man en
ning i kravet på samtycke och aktiv uppföljning barn ochen mer av
ungdomar befinner sig i riskzonen. följerDet emellertid socialtjän-som av

den skall följa utvecklingen och återkommastens yttersta medattansvar
Ävenerbjudanden stöd och hjälp, då det bedöms nödvändigt. detom om

inte finns formella tvångsmedel inom för SoL, får socialtjänsten interamen
stå passiv medan situationen förvärras och kanske hamnar därman
tvångsåtgårder enligt LVU måste tillgripas.

När diskuterar påföljden överlämnande till vård inom socialtjänstenman
och dess plats i straffsystemet vill vi slutligen gång betonaän atten
socialtjänstens övergripande för barn och ungdomar far illaansvar som
gäller, orsaken härtill brister i denär hemmiljö,oavsett denom attunges

begär brott, missbrukar droger eller anledning riskerarunge attav annan
utvecklas Enligt vår mening utför socialtjänsten viktigtogynnsamt. ett
arbete på detta omrâde. Det ocksåär vikt socialtjänsten fåryttersta attav
möjligheter fortsätta med hjälp och stödåtgärder inom deatt ramar som
gäller i sociallagstiftningen och drar den erfarenhet ochatt nyttaman av
de kunskaper finns inom socialtjänsten.som
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9 Påföljdernas rangordning och på-
följdsbestämning

Gällande1 rätt

pâföljdssystem,Ett bygger tanken flera olika påföljder skallattsom
användas med beaktande brottets straffvärde, dess eller denartav
tilltalades tidigare brottslighet, underlättas pâföljdema, såvitt angårom
påföljdsvalet, rangordnas efter graden stränghet. Det finns f.n. sådanav en
rangordning böter den lindrigaste påföljden fängelseär och denattgenom

Villkorlig domsträngaste. och skyddstillsyn böterär strängare än men
lindrigare fängelse. Sinsemellanän dessa påföljder däremot inteär
rangordnade efter stränghet. Det bör emellertid ornröstnings-noteras att
reglerna i 29 kap. RB bygger på Villkorlig dom äratt att anse som en
mindre ingripande påföljd skyddstillsyn. De påföljderän innebärsom
överlämnande till särskild vård ligger utanför den i påföljds-BrB reglerade

och har också reglerats särskilt såvitt angår omröstningen.trappan
De grundläggande reglerna för påföljdsbestämning finns i 29 och 30

kap. BrB.
Enligt 29 kap. l § BrB skall brottets eller den samlade brottslighetens

straffvärde avgörande för straffmätningen. Vid bedömningenvara av
straffvärdet skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som
gärningen har inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om
detta de avsikter eller motiv han har haft. I 29 kap. BrBsamt som ges
också bestämmelser omständigheter skall försvarandeom som anses
respektive förmildrande vid bedömningen straffvärdet. Kapitletav
innehåller bestämmelseräven vilket återfall kan beaktassätt vidom
straffmätningen.

straffmätningenVid kan också i skälig utsträckning beaktarätten vissa
andra omständigheter dem betydelse förän bedömningenärsom av av
straffvärdet, såsom den tilltalade frivilligt sig eller han haratt angett att
skadats vid brottet.

Om någon har begått brott innan fyllt år,han 21 skall hans ungdom
särskilt beaktas vid straffmätningen. sådana fall tillRätten får i döma ett
lindrigare straff vad stadgat för brottet.än ärsom

för påföljdRegler val finns i 30 kap. Enligt 30 kap. 4 § BrBBrB.av
skall fästa särskilt vid sådana omständigheter talar föravseenderätten som

lindrigare påföljd fängelse. skäl för till fängelse fårSom dömaän atten
beakta brottslighetens straffvärde och den tilltaladerätten attart samt

tidigare gjort sig skyldig till brott.
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fängelsebegått brott innan han fyllt 18 år får dömas tillDen harsom
vid brottstillfâlletfinns synnerliga skäl för detta. Om hanendast detom

för döma till fängelse.år, krävs det särskilda skälunder 21 attvar
förskall vid päföljdsvalet skälEnligt 30 kap. 7 § BrB rätten som

befara dendet saknas särskild anledningvillkorlig dom beakta att attom
fortsatt brottslighet.sig skyldig tilltilltalade kommer göraatt

skyddstillsyn skall enligt 30 kap. 9 § BrB beaktadet gällerNär rätten
avhåller frånförväntas bidra till den tilltalade sigdenna påföljd kan attom

beaktasärskilda skäl för skyddstillsyn kanfortsatt brottslighet. Som rätten
socialaden tilltalades personliga ellerpåtaglig förbättring skett avenom

medha haft samband hansi något avseende kansituation antassom
för missbruk ellerundergår behandlingden tilltaladebrottslighet eller om

samband med denna.förhållande kan hanågot antasannat som
särskild vård omfattas inteÖverlämnande tillpåföljder innebärDe som

påföljdsbestänmingen.reglerBrB:s omav
påföljdfängelseSammanfattningsvis innebär det sagda valetatt somav

be-första hand beroendefängelsestraff ioch längden ärett av enav
till villkorligmöjligheten dömaaktuella brottet medandömning det attav

beroende bedömningutsträckningskyddstillsyn i vissdom eller är av en
gälleri framtiden. När detmed den tilltaladekan händavad antassomav

betydelsehänsyn till denmedskyddstillsyn skall bedömningen göras även
få för honom.påföljd kan förväntasdenna

förslagöverväganden och9.2 Våra

Pâföljdstrappan9.2.1

vård inomÖverlämnande tillföreslår viframgått avsnitt 8.3Som attav
påföljd. ungdomarstraffrättslig Deinte längre skallsocialtjänsten vara en

framtidendärför ipåföljd kommererhåller dennai dagens attsystemsom
särskildamed ellerskyddstillsyn,till villkorlig dom ellerdömas utan

särskild tillsyn.föreskrifter, eller till
enligt vårsocialtjänsten börÖverlämnande till vård inomtilll motsats

inbördespåföljdernasi den graderingsärskild tillsyn inordnasmening av
för på-brottsbalkens reglergäller enligtsvårhet, påföljdstrappa, som

inordning bör ske.vilket dennaföljdsval. Frågan då sättär
tidådömasförslag skall kunnatillsyn, enligt vårtSärskild ensom

fängelse, tidsbestämdmedmånader och två år, i likhetmellan är ensex
självklartbakgrundenpåföljd. måste denfrihetsberövande Det mot anses

inte bara böterpåföljdtillsyn änsärskild strängareäratt att anse som en
Även villkorlig dom ochskyddstillsyn.villkorlig dom ochävenutan om

mindreellerfrihetsinskränkande iskyddstillsyn kan större ut-vara
med ellerde inte kunna jämställassträckning, bör vara meranses

i enlighetdomstoleninnebärfrihetsberövande. Dettaingripande än attett
särskildval mellan§ BrB vidprincip gäller enligt 30 kap. 4med den som
särskiltalltid skall fästafrihetsberövande påföljdoch intetillsyn en
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avseende vid sådana omständigheter talar för välja inteattsom en
frihetsberövande påföljd. Det bör anmärkas reglering i enlighetatt meden
vad också innebärsagts Villkorligsom nu dom ochatt skyddstillsyn även
vid tillämpningen rättegångsbalkens reglerav omröstning alltid ärom att

lindrigare påföljd särskildanse än tillsyn.som en
När det gäller förhållandet mellan särskild tillsyn och fängelse skulle det

kunna hävdas särskild tillsyn bordeatt lindrigare påföljdses änsom en
fängelse bakgrund de särskildamot verkställighetsreglerav kommersom

gälla för särskild tillsyn.att Det bör emellertid förhållandetnoteras att
mellan olika påföljder enligt reglerna påföljdsval i brottsbalkenom avser
påföljderna sådana. Fängelse alltsåär alltid,som fängelsetidensoavsett
längd, svårareatt påföljd Villkorligänanse domsom ochen skyddstillsyn
medan dessa i sin alltid ärtur svårare böter.att änanse som

Såväl detnär gäller fängelse särskild tillsyn kommer frihetsbe-som
rövandet centralt inslag.att Att oberoendeett frihetsberövandetsvara av
längd alltid särskild tillsyn lindrigare påföljdanse fängelseän kansom en
inte komma i fråga. Valet mellan särskild tillsyn och fängelse måste därför
ske med beaktande det inte går bedömaatt vad lindrigareav att ärsom en
eller svårare påföljd hänsyn till vilkenutan tidatt ta bestämts försom
respektive påföljd. Med hänsyn härtill bör det inte införas någon generell
bestämmelse i vad män särskild tillsyn eller fängelseom är att anse som
svårare påföljd vid påföljdsvalet. likhetI med vad gäller beträffandesom
villkorlig dom och skyddstillsyn får valet mellan särskild tillsyn och
fängelse andra kriterierstyras påföljdemasän inbördes stränghet.av Till
den frågan återkommer vi i följande avsnitt.

Även inte särskild tillsyn och fängelse kan placerasom oberoendesom
i påföljdstrappa bör detsteg emellertid framhållasen särskild tillsyn iatt

det konkreta fallet regelmässigt kommer framstå mindreatt som en
ingripande påföjd fängelseän bakgrund tidsbestämningenmot iattav
princip skall ske enligt kriterier för bägge påföljderna och detsamma att
därför normalt kommer fråga jämföra iatt lika långaattvara stortom sett
tider respektive påföljd. Det förhållandet bör självfalletav beaktas vid
omröstning enligt reglerna i RB.

9.2.2 Påföljdsbestämningen

Vid påföljdsbestämningen för lagöverträdare självfallet derasärunga
ungdom utomordentlig betydelse. Man måste hänsyn till de inteav ta att
kan ha insikt konsekvenserna sina handlingaranses samma om av som

och de därför inte heller kanatt ansvariga ivuxna göras ut-samma
sträckning Vidare måste beakta sigungdomar befinnersom vuxna. attman
i utvecklingsfas och frihetsberövande påföljder bl.a. därför måsteen att
undvikas i så utsträckning möjligt. Som framgåttstor redovis-som av
ningen för gällande också reglerrätt BrB:s påföljdsbestämningtarovan om
särskild hänsyn till detta, bl.a. föreskriva begränsningarattgenom
beträffande användandet fängelsestraff. också framförDet alltär deav
frihetsberövande påföljderna kräver särreglering för ungdomar.som en
Som vi tidigare innebärnämnt våra förslag frihetsberövandeatt en ny
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avsnittutvecklas iPåföljdeninföras. är,skallsärskild tillsyn,påföljd, som
vård inomtillöverlämnasungdomardedels vissaavsedd för16 som nuav

18-20devissaåringarde 15-17flertaletdels samtsocialtjänsten, avav
påföljdenbakom ärtankarnaEntill fängelse.dömsi dagåringar avsom

såiundvikaskunnaskallungdomar storfängelsestraff försåledes att
frihetsbe-antaletemellertid inteTankenmöjligt. är attutsträckning som
därförpåkallartillsynsärskildförslag attVårtöka.skallrövanden om

fängelsestraffet,beträffandesättpåföljdsvalet,vidrätten somsamma
lindrigareförtalaromständighetervidavseendesärskiltskall fästa ensom

BrB.4 §i 30 kap.införasinnebörd bördennabestämmelsepåföljd. En av
ochvillkorlig domsidan ochfängelse åval mellangällerdetNär ena

5 § BrBi 29 kap.bestämmelseri dagdetfinnsandraå denskyddstillsyn
dömamöjligheternagällerdetbegränsningar attnärsärskildainnebärsom

förochskälsynnerligakrävsåringar15-17Förfängelse.tillungdomar
fängelse.tillskall bestämmaspåföljdenförskälsärskildaåringar18-20 att

förgällabordeinterestriktioner attstarkalikahävdaskunnaskulleDet att
beaktassammanhangetemellertid i detbörtillsyn. Detsärskildtilldöma
särskildtilldömasskall kunnaförslagvårtenligtungdomardeatt som

eljestelleromfattandesåtillskyldigasiggjort grovregelmässigttillsyn
ställetfängelse itilldömsi dagintemån dedende ibrottslighet att

principiingripandenmedsocialtjänstenvård inomtill somöverlämnas
vård inomtillöverlämnandemedochtillsyn. Isärskild attmotsvarar

enligtdärfördetbrottsbalkenenligt ärpåföljdavskaffassocialtjänsten som
gällerdetbegränsningarna närnuvarandedenaturligtmeningvår att
sådanEnsärskild tillsyn.omfattafårfängelsestraff ävenanvändningen av
i falltillsynsärskildtilldömahindernågotinnebär inteordning attmot

markeringendastsocialtjänsten attvård inomleder till utani dag ensom
restriktivitet.medskebördetta stor

dettafängelse börochsärskild tillsynmellanvaletangårdärefterVad
detNärålderskategoriema.aktuellade olikabeträffandeolikaregleras

särskildfrågaikommaendastfängelseböråringar15-17 omgäller
bedömsstraffvärde intebrottslighetenstill enhänsyn varamedtillsyn

skälfinnasmåstedetinnebär attpåföljd. Detingripandetillräckligt att
beaktandeMedår.tvåtillfängelsestraffet änlängdenbestämma merav

betydande,i regellagöverträdama ärderabattden yngstaatt gessomav
iådömtshaskullefängelsestraffdet vuxeninnebär detta enatt som

idetår. Omfyratill minstuppgått annatsannoliktsituationmotsvarande
domstolenskallpåföljdfrihetsberövandeskäl försynnerligafinnsfall en

aldrigdomstolensininnebär itillsyn. Detsärskild atttill tursåledes döma
såbrottsligheten ärintepåföljdfrihetsberövandetillskall döma om

månader.minsttillbestämmaspåföljden börförtidenallvarlig sexatt
särskild tillsynförpresumtionstarkabör inteåringar18-20För samma

måstepåföljdenÄven naturligtvisgällerför den attgälla. gruppen
förtidenallvarligsåbrottsligheten är attfängelsetillbestämmas om
18-börgällervadmedlikhettvå år. lbli längrepåföljden bör än som nu

frihetsberövandekortatilldömaskunnafalli vissa ävenåringar20
särskildförminimitidenDåartbrottslighet.vid s.k.exempelvispåföljder

frågablifalldessaockså idetkommermånader omtillsyn är sex
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fängelsesituation då det blir fråga val mellanfängelsestraff. Den ettom
finner påföljden börinträffar därför domstolenoch särskild tillsyn när att

förmånader två år. till l5-l7till mellan och Ibestämmas motsatssex
till särskildpåföljden i dessa fall alltid skall bestämmasför vilkaåringar,

detta med18-20 åringar endast dömas till särskild tillsyntillsyn bör om
påföljden.framstår den lämpligasteomständigheternahänsyn till som

detprövningen måste det uppenbartAvgörande för den är attvara om
praktiken torde detför vård i 3 § LVU. Isådana skälföreligger angessom

för vård enligtredan föremålfråga fall där denoftast ärungevara om
LVU.
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10 Rapporteftergift och åtalsunder-
låtelse

10.1 Inledning

Svensk bygger principenrätt åklagare skyldig åtala föräratt atten
brott hör under allmänt åtal, bevisningen sådan han påärsom attom
objektiva grunder kan förvänta sig fällande dom absolut åtalsplikt.en
Från denna regel 20 kap. 6 § RB emellertid flertal undantag.görs Ettett
sådant finnsundantag i 20 kap. 7 § RB. Av denna bestämmelse framgår

åklagaren i vissa fall får underlåta väcka åtal bevisningenatt att trots att
tillräcklig. Institutet kallasär åtalsunderlåtelse. Regeln gäller oavsett

gämingsmarmens ålder. Beträffande ungdomar inte fyllt 18 år vidsom
tiden för brottet finns dessutom regler åtalsunderlåtelse i LUL. Dessaom

primära i förhållande till RB:s bestämmelser.är Ett beslut åklagaren attav
inte väcka åtal inskränker inte målsägandens åtalsrätt eller hans förarätt att
talan skadestånd. Ett sådant beslut inskränker inte heller den talerättom

kan tillkomma någonsom annan.
Vid sidan reglerna åtalsunderlåtelse finns det bestämmelserav om om

särskild âtalsprövning i vissa fall. Särskild åtalsprövning föreskriven förär
vissa brottstyper, 10 kap. lO § andra stycket och 12 kap. 6 § BrB.t.ex.se
Regler särskild åtalsprövning finns i fråga den blivitävenom om som
föremål för viss vård enligt sociallagstiftningen, 46 § lagent.ex.se
1988:870 vård missbrukare i vissa fall. innehållerLULom av en
motsvarande bestämmelse avseende den med stöd 3 § LVU place-som av

s.k. § 12-hem.rats ett
Även reglerna rapporteftergift, vilka polisman befogenhetom attger en

i vissa fall underlåta eller vidarebefordra tillatt rapport rapportavge
åklagaren, kan innebära undantag frånsägas den absoluta åtalsplikten.ett

våra direktivl uttalas utifrån de kunskaper vi har huratt om ungas
brottslighet och utvecklas i olika åldrar och de effekterutser om som
ingripanden från det allmänna har, det knappast finns anledning till någon

påtaglig förändring den praxis för närvarande tillämpasmer av som
beträffande åtalsunderlåtelse. Departementschefen framhåller emellertid att
detta dock inte utesluter vi kan finna det lämpligt i syfte främjaatt att, att
enhetlighet och konsekvens, föreslå förändringar i exempelvis formerna för
meddelande åtalsunderlåtelse eller de förändringar sådan kanav en vara
förenad med.

dettaI avsnitt behandlar vi de materiella förutsättningarna för med-
delande rapporteftergift och åtalsunderlåtelse, frågan åtals-av om en
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underlåtelse skall kunna förenas med villkor, formerna för meddelande av
beslutet frågan reaktionerna vid misskötsamhet. Frågansamt om om
inhämtande personutredning och tidsfrister övriga hand-samtav om
läggningsfrågor vihar behandlat i avsnitt 7.9.

10.2 Rapporteftergift

polisman, får kännedom brott hör under allmänt åtal,En ettsom om som
förstaskall saken till sin förman så det kan ske 9 §rapportera snart

stycket polislagen 1984:387. paragraf andra stycketMed stöd av samma
rapporteringsskyl-har regeringen meddelat föreskrifter undantag frånom

polisförordningen 1984:-digheten. Dessa föreskrifter finns i 5 kap. 5 §
får underlåta730. Enligt denna bestämmelse polisman att rapportavgeen

eller vidarebefordra åklagare, det uppenbart itill är attatt rapport om
händelse lagföring påföljd skulle komma ådömasböter inteän attav annan

enskilda falletoch brottet med hänsyn till omständigheterna i det är
vid påpekandeobetydligt. Polismannen kan då i stället låta saken bero ett

eller erinran skull skalltill den felande. fullständighetensFör nämnasen
rapporteftergift vid vissabestämmelsen också innehåller regleratt om

parkeringsförseelser. inanledning i detta sammanhangDet saknas att
på dessa regler.

Rikspolisstyrelsen rådhar meddelat särskilda föreskrifter och allmänna
tillämpningen 101-2. Dessarapporteftergift RPS FS 1990:3 FAPom av

innebär bl.a. följande. meddelas polismanRapporteftergift kan av en
antingen i direkt utredninganslutning till brottet och närmareutan
omedelbar rapporteftergift och sakeneller viss utredning skettsedan

polisman polisman ii befälsställning ellerprövats av en somav en
egenskap undersökningsledare rapporteftergiftleder förundersökningenav

efterhand.i För måste heltrapporteftergift skall få lämnas detatt vara
klart brott begåtts. så fallet kanPolismarmens konstaterande äratt ett attav

uppgifter.grundas iakttagelser misstänktesoch denegna egna
Bedömningen ellerkan grundval Vittnesuppgifteräven göras avav

självinnehållet i anmälan eller polismarmensätt attannat utanen
iakttagit händelsen. Rapporteftergift denfår i princip lämnas även om
misstänkte inte erkänner han kräver frågan utreds.och även attom

framgått förutsättning fördet meddelandeSom är rapport-ovan en av
med hänsyn till omständigheterna i det enskilda falleteftergift brottetatt

påföljd inte skulleobetydligt och det uppenbart böterär änär att att annan
brottet orsakat ringaådömas i händelse lagföring. Omkomma att av

rapporteftergift lämnas endasteller egendomsskada, fårpersonskada om
ellerskadeståndsanspråkförklarat han inte har någraskadelidandeden att

obetydligaskadeståndsfrågan. Som exempeliär överensparternaom
förbiseende ellerglömska,bötesbrott begåtts på grundbrott nämns avsom

medavsiktliga brottframhållsmissuppfattning. Vidare ävenattannan
betraktaenskilda fallet kantill omständigheterna i dethänsyn att somvara

rapporteftergift skall fåförsnatteri måste detobetydliga. Beträffande att
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klarlagt stöldbrott föreligger och brottet medövervägas att ett attvara
omständigheter kanhänsyn till det tillgripnas värde och övriga anses

det tillgripna får således inte avgörandeobetydligt. Värdet ensamtav vara
Rapporteftergift får lämnas omständigheternavid bedömningen. inte om

på det fråga tillfällighetsbrott, hellerinte tyder äratt ett ettomom
rapporteftergift tillräckligt avhållande verkan.inte bedöms habeslut om

vidRapporteftergift heller lämnas tillvägagångssättetbör inte om
förslaget eller tillgängliga uppgifter visar densnatteribrottet varit attom

förmögen-skyldig till snatteri ellermisstänkte tidigare gjort sig annat
hetsbrott.

straffbestämmelser därfinns det antalVid sidan snatteri ett stortav
bötesstraffpraxisstraffskalan där enligtfängelse visserligen ingår i men

beträffandeRapporteftergift kanundantagslöst. övervägasutdöms nästan
bedrägligt beteende,exempelvis lindriga falldessa brott,vissa avav

egenmäktigt förfarande.ofredande och
tidigareuppgifter den misstänktetillgängligaOm det framgår attav

brottsbalksbrotttrafik, snatteri, andraskyldig till vårdslöshet igjort sig
i straffskalan, börspecialstraffrättsligt med fängelsebrotteller rapport-

medföraomständighet kaneftergift inte lämnas. En attsomannan
eftersigmisstänkterapporteftergift inte lämnas den rättavägrarär attatt

fåtthar polisen6 b § LUL rätttillsägelser. Genompolismannens att
fyllt inteha l5har eller kanlagöverträdareanmoda antas mensomunga

begränsaför avhjälpa elleråtgärderså möjligt vidta18 år attsnartatt som
anmodan denför sådanförutsättning ärgrund brott. Enskada attenav

till omständigheternamed hänsyneller deterkänt brottet att annarsunge
anmodansådanpolisman lämnarbegått det. Omuppenbart hanär att enen

rapporteftergift intedenna, börefterkommadenoch vägrar attunge
inte fåranmodanemellertidföreskrifterna framhållslänmas. I att en

förvillkorlydnaduppfattas så utgörframföras kanpå sätt ettattett som
rapporteftergift.

beslutvidareframgårbehandlade föreskrifternade härAv att ett om
muntligen.utsträckning skall lämnasmöjligarapporteftergift i största

beträffande ungdomar i åldernså skerunderstryks viktenSärskilt attav
år.under 18

förklarasmisstänktedenrapporteftergift innebärbeslutEtt attom
deninte överklagas. OmBeslutet kanaktuella brottet.skyldig till det som

utredas, börskallrapporteftergift kräver ärendeterhållit beslut attett om
Omförundersökningen.återupptapolischefen inleda ellerbesluta ettatt

utredningefter avslutadförundersökningenfattas börsådant beslut
i åtalsfrågan.till åklagaren för beslutredovisas
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Åtalsunderlåtelse10.3 enligt lagen 1964:167
med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare

grundläggandeDen bestämmelsen åtalsunderlåtelse för ungdomarom som
begått brott innan de fyllt 18 år finns i LUL. Som dessanämnts är
bestämmelser primära förhållandei till RB:s bestämmelser åtals-om

RÅunderlåtelse. I cirkulär till åklagarmyndigheterna den 8 1985 harmars
RÅCutfärdat rådallmänna åtalsunderlåtelse enligt LUL 106.om

10. Förutsättningarnal

l § LUL tvâ huvudfall i vilka åtalsunderlåtelse kan bli aktuell.upptar en
första falletDet den blir föremål för åtgärder från deattavser unge

sociala myndigheterna och dessa åtgärder bedöms lämpligare änatt som
lagföring. Under punkterna l-2 i bestämmelsen således denatten anges

blir föremål för vård eller åtgärd enligt socialtjänstlagen ellerunge annan
socialaLVU. De myndigheternas insatser alltså såväl frivilligaavser

åtgärder med stöd socialtjänstlagen tvängsåtgärder enligt LVU.av som
Med åtgärder enligt i förstaLVU hand sådana åtgärder kanavses som
komma till stånd inom för det s.k. öppenvårdstvånget, dvs.ramen
förordnande kontaktperson eller behandling i former inomöppnaav
socialtjänsten. Socialutskottet, förslag bestämmelsen fick sittvars
sakliga innehåll, uttalade i lagstiftningsärendet de insatser kanatt som
genomföras med den frivilliga medverkan enligt SoL likaär stortunges av
eller värde insatser måste genomföras medstörre än stöd LVUsom av

198485:SoU3lbet. 19. Under punkt 3 i bestämmelsen denatts. anges
blir föremål för åtgärd innebär fårhan hjälp eller stöd.attunge annan som

Härmed åtgärder föräldrarden eller anhörigat.ex.avses av unges som
syftar till stödja honom och förbättra hans förhållanden. Socialutskottetatt
framhöll särskilt reglerna åtalsunderlåtelse bör tillämpas generöstatt om

falli de ändamålsenliga åtgärder för stödja den ändå kommer tillatt unge
åklagarenstånd. Om erfar socialtjänsten arbetar beslutsamt medatt ett

finns iärende, princip inte anledning vidare med åtalatt ett mot en
underârig brottets svårhetsgrad liknande ändåän och hänsynannat om
motiverar detta.

Utgångspunkten alltså åtalsunderlåtelse skall såär meddelasatt snart
den blir föremål för de hjälp- och stödåtgärder lämpligast förärunge som
honom. I samband införandetmed den lagstiftningen social-av nya om
tjänst anförde departementschefen de insatser kan inomgörasatt som
socialtjänsten bör ha företräde framför påföljd för brott i åldernav unga

år jfrl5-l7 l98ll82z4l 28 ankommer åklagarenDet attprop. s.
bedömning ändamålsenligheten åtgärdergöra de företas elleren av av som

planeras de sociala myndigheterna. princip åklagarensI skall be-av
dömning endast den vårdbehov och inte behovet påföljdavse unges av ur

Åklagarenallmänpreventiv synpunkt. regelbör i de socialaacceptera
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bedömning lämpligheten de vidtagna eller föreslagnaorganens av av
åtgärderna. Detta utesluter inte åklagaren i vissa fall, särskilt vidatt
återfall, har skäl kräva socialtjänsten vidtar ingripandeatt åtgärderatt mer
för åtalsunderlåtelse skall meddelas jfratt 198182:41 36.en prop. s.

Det andra huvudfallet i vilket åtalsunderlåtelse kan bli aktuell ären att
det uppenbartär brottet begåtts okynne eller förhastande.att Det krävsav
inte brottet ringa. Departementschefenäratt uttalade sådant kravatt ett
skulle begränsa bestämmelsens tillämpningsområde alltför mycket. l fall

det uppenbarligennär frågaär gärning begåtts tillfällig-om en som av en
het och den kan tillräcklig varning polis- ochunge anses en genom
åklagarmyndighetens ingripande, finns det således möjlighet underlåtaatt
åtal brottetäven i och för sig inte ringa. Ett konkretär exempel ärom att
åtalsunderlåtelse kan meddelas för tillgreppsbrott dettaäven ärett attom

stöld och inte snatteri jfr 1964:10 160. l de häranse som som prop. s.
avsedda fallen kan alltså åtalsunderlåtelse meddelas denen utan att unge
blir föremål för någon åtgärd. För bötesbrottens del torde förutrymmet

RÅ:såtalsunderlåtelse pá denna grund betydande. Av ovannämndavara
cirkulär framgår det gäller brottslighetnär för vilken böteratt, normalt
inte kommer i fråga, det bör brottetövervägas verkligen kannoggrant om

begångetsägas okynne eller förhastande. Så kan i allmänhet intevara av
fallet vid återfall i likartad brottslighet eller det fråganär äranses vara om

antal brott eller brottsligheten pågått underett stort längre tid. Fören
bedömningen spelar naturligtvis gämingsmannensäven ålder roll.storen
Den år15 kan inte förväntasär äga insikt densom typsamma av som som

några år äldre.är
Båda de nämnda fallen har det åtalsunderlåtelse inte fårgemensamt att

beslutas, något väsentligt allmänt eller enskilt intresse därigenomom
åsidosätts. Några de faktorer åklagaren har in i dennavägaattav som
bedömning brottetsär svårhetsgrad, omständigheterna vid brottets
begående behovet klarlägga skuldfrågan, fastställa skadestånds-samt attav
skyldighet eller besluta förverkande. En omständighet betydelse ärom av

den ålder.även Behovet särbehandling minskar i regel medunges av
Åklagarenstigande ålder. har vidare beakta vikten principenatt attav om

likhet inför lagen och allmänhetens tilltro till rättsväsendet upprätthållsatt
jfr 198788: 135 Principenll. lika fall i möjligaste mån skallattprop. s.

Ävenbehandlas lika kan förorsaka problem vid gängbrottslighet. varjeom
deltagare skall bedömas individuellt kan i fall, då vissa i gänget 18är över
år och andra under denna ålder,är gängbrottsligheten påkalla samtligaatt
åtalas. Enligt 1 § LUL skall åklagaren beakta denäven underåriges vilja

målsäganden förersätta skada uppkommit brottetatt ellersom attgenom
avhjälpa eller begränsa skadan. Denna bestämmelse kommer att
behandla under avsnitt l1.2.3.

Av de omständigheter innefattas i rekvisitet väsentligt allmänt ellersom
Återfallenskilt intresse skall följande nämnas. i brott kan vara en

RÅ:somständighet leder till åtal väcks. Av cirkulär framgårattsom
emellertid det i och för sig inte föreligger hinderatt upprepadmot

Ävenåtalsunderlåtelse. den fortsätter begå brott bör åtals-attom unge
underlåtelse i allmänhet kunna meddelas, åtal endast skulle leda tillettom
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sambandanordnas iåtgärder kanförordnar sådanadomstolenatt somom
åtgärdervidtagitOm socialtjänsten tidigareåtalsunderlåtelse.med somen

åtgärd,ingripandenågoninte heller planerarresultatlösa ochvisat sig mer
väcks. Vidåtaldock krävadet allmännas intressetillkan hänsynen att
beaktasgenerelltskall väckas börfrågan åtalbedömningen att,settav om

olikadepåföljd begränsatvalväcks, domstolens äråtal genomavom
beträffandebrottspåföljderför användningengällerinskränkningar avsom

socialtjänsten denvård inomöverlämnande tillpraktikenlungdomar. är
väckaonödigtsigfall kan deti fråga. I dessapåföljd kommer atttesom

kan hadomstolsförfarandeförriskenmed beaktandesärskiltåtal ettattav
skäl för158 Ett1964: 10jfrdenskadlig inverkan s.unge prop.en

medsambanddomstolen ipåföljdsfrågandomstolen ärlåta avgöra attatt
till böterkan dömasocialtjänstentill vård inomöverlämnandedomen

efter brottet. Somtillskall ställaden rättaföreskrivaocheller att unge
anledningendenpåkallatåtalkan även ettpåpekats attavvaraovan

Även målsäganden begäromständighetendenske.förverkande bör att
kan inte utdömasSkadeståndväcks.medföra åtalkanskadestånd avatt

mångaemellertid ikanSkadeståndsfrågandomstol.myndighet änannan
fall lösas rätta.utom

naturligtvisdettaomständigheterna kring äroch storBrottets avart
enskiltellerallmäntväsentligtfråganbedömningenvidbetydelse ettomav

åtalsunderlåtelseföråtal väcks. Det störstakräverintresse utrymmetatt
förmögenhetsbrottenBlandförmögenhetsbrott.LULmed stöd avserav

brottandrahäleri. Vid ärochtillgreppsbrott utrymmetdominerar typer av
andra brottmisshandelsbrott ochmindre,generellt är mot persont.ex.sett

Även brott och brottallmänfarligaåtal krävs.sådan motofta art attav
åtskilligameddet sigförhållerPååtal.i regel sättkräverstaten samma
rattfylleriexempelvislagstiftningen,specialstraffrättsligaenligt denbrott

varusmuggling.och
detåtalsunderlåtelseförbetydelse är,förutsättningytterligareEn omav
förförutsättningaktuella brottet. Enbegått detdenfulltär utrett att unge

innebärbegåtts vilketbrottnämligen attåtalsunderlåtelse är att ett
brottet.erkäntdenregel krävsklar. lskuldfrågan måste att ungevara

rubricering.brottetssakförhållandenasåvälbörErkännandet somavse
kan åklagarenbrotttill antal olikasig skyldiggjortOm den ettunge

utfärdaråtal ellerväckerinnebär hanbeslut vilkets.k. delatfatta attett
åtalsunderlåtelse förmeddelarmedan hanför vissa brottstrafföreläggande

någonpåkallat,förfarande kansådantbrott. Ettvissa andra somomvara
såväl stölderskyldig tillsigsocialtjänsteninom göråtgärderföremål förär

Åtalsunderlåtelse medanför stöldbrottendå meddelaskanmisshandel.som
misshandel.förväcksåtal

10.3.2 Beslutet

minsttjänstgjortassistentåklagareochdistriktsäklagareStatsåklagare, som
medavseende brottåtalsunderlåtelsefatta beslutbehörigårtvå är att om

behörig idenfallstraffskalan. l äristraff bötersvårare än annat som
ärendet.handläggaövrigt har rätt att
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lämpligt till-åtalsunderlåtelse enligt LUL skallbeslut sättEtt om
brott förför §. Om åtalsunderlåtelsenkännages den 4 ettavserunge

beslutet meddelas denstadgat svårare straff böter, börvilket änär unge
fårOm det lämpligare,och helst i vårdnadshavarensmuntligen ärnärvaro.

meddelatåklagare denverkställas änunderrättelsen somav en arman
särskilda svårighetersocialnämnden. Om detellerbeslutet möter attav

får underrättelsenringa,den muntligen eller brottetunderrätta ärunge om
föreskrifter för åklagareförordningen 1964:740 medskriftlig 2 §vara

brottmål.i vissa
beskrivna för-den tidigaresammanhang vill vi erinradettaI om
lagöverträdarerörandemed snabbare utredningarsöksverksamheten unga

skallåtalsunderlåtelseEnligt bestämmelseravsnitt 7.4. dessse ettom
personligtmeddelas vidsåvida hinder intedärom, möter,beslut ett
förunder-vecka efter detSammanträffande med den attsenastunge en

Åklagaren vårdnadsha-efter denbörsökningen avslutats. sträva att unges
socialnämndenFöreträdare försammanträffandet.närvarande vidärvare

åklagaren särskiltsammanträffandet skallVidtillfällebör närvara.attges
ellerförsökt avhjälpautsträckning den gottgöraefter i vilkenhöra unge

beslutetförklara innebördenuppkommit brottet,skada omavgenomsom
förenat meddettadet skötsamhetskravåtalsunderlåtelse och är samtsom

exempellagöverträdelser. Ettföljderna kan bli fortsattabelysa vilka av
gestalta sig iåtalsunderlåtelse kanmeddelande besluthur ettett avomav

handläggning iungdomsmálens7.6försöksdistrikten lämnas i avsnitt om
Handen.

BRÅ:s försöksverksamhetenutvärderingavsnitt nämndai 7.5Av av
framgårlagöverträdareutredningar rörandesnabbaremed attunga

åtals-alla delgivningarnärvarande vid 79 %varitföräldrarna avav
BRÅ ochgenomfört med ungdomarintervjuerunderlåtelse. Av de som

såväl ungdomarnafungerar väl ochframgårföräldrar attatt systemet som
förstått vadföräldrar tycks hadetta. flestapositiva till Deföräldama är ett

ställsförväntningarvilkaåtalsunderlåtelse betyder ochbeslut somom
få träffa åklagarenpositivtuppfatta detbam. tycksderas De även attsom

föräldrarna tycksbeslut. Majoritetenoch muntligtpersonligen att ett av
de försökerförväntningarsamhället haruppfattathaäven attatt

ungdomarOckså mångabegå brott.barn fortsätterförhindra deras attatt
åtalsunderlåtelsebeslutförstått vadenligt intervjuresultatet hatycks ett om

förstått vad åklagarenhatycks dock intedel ungdomarnainnebär. En av
förekom också.ingetUttalanden det blevtill dem.sade typenav

tillställasåtalsunderlåtelse skall ävenUnderrättelse beslutetom om
§ LUL.förutsätts 4från nämndens sidanågon åtgärdsocialnämnden, om

socialnämn-åtalsunderlåtelse förutsattharvid beslutOm åklagaren attom
kommit tillåtgärdenupplysningskall han inhämtavidtar åtgärdden om

detta tillåklagaren anmälaskallinte vidtar åtgärdenOm nämndenstånd.
för åklagareföreskrifter1964:740 medförordningenlänsstyrelsen 3 §

brottmål.i vissa
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10.3.3 Skötsamhetskravet

Den erhållit åtalsunderlåtelse enligt LUL skall iaktta skötsamhet.som
Beslutet åtalsunderlåtelse får återkallas särskilda omständigheterom om
föranleder det. Vid bedömningen återkallelse skall ske skallav om
åklagaren särskilt beakta, den återfallit i brott inom månaderom unge sex
från beslutet åtalsunderlåtelse 5 § LUL. Bestämmelsen fick sinom
nuvarande ordalydelse den juli 1988. likhetl I med de övriga ändringar

1988 vidtogs i LUL har den sin upprinnelse i departementspro-som en
Ändradememoria, Ds Ju 1987:11 regler åtalsunderlåtelse förom unga

lagöverträdare utgjorde underlag i lagstiftningsärendet.m.m., som
Tanken bakom införa uttryckligt skötsamhetskrav i bestämmelsenatt ett

stärka âtalsunderlåtelsens funktion varning för den ochattvar som en unge
tydligare markera samhället inte tolererar brott. skötsamhetskravetatt att

kan också bidra till stödja föräldrar och andra i deras försök hållaatt att
den borta från olämpliga miljöer jfr 198788: 135 18unge prop. s.

konkretaDet innehållet i skötsamhetskravet i första hand denär att unge
avhåller sig från begå brott. För markera kravet på skötsamhetatt att att

allvarligt har i lagtexten framhållitsär återfall i brott fårmenat att
avgörande betydelse för frågan åtalsunderlåtelse skall återkallas. Iom en
departementspromemorian föreslogs skötsamhetskravet skulleatt vara
kopplat till prövotid. Departementschefen avvisade denna konstruktionen
med hänvisning till den därigenom skulle kunna få intrycketatt attunge
kravet skötsamhet endast skulle gälla under prövotiden. stället valdesI
den konstruktionen skötsamhetskravet inte begränsat i tidenäratt attmen
åklagaren, då han bedömer återfallets förbetydelse eventuell åter-en
kallelse åtalsunderlåtelse, särskilt skall beakta återfallet skettav en om
inom månader från beslutet.sex

finnsDet emellertid inte någon automatisk koppling mellan återfall i
brottslighet och återkallelse beslut åtalsunderlåtelse. Om deettav om
sociala myndigheterna ingriper med lämpliga åtgärder, bör brottslighetny
i allmänhet inte leda till tidigare åtalsunderlåtelse återkallas ochatt atten
åtal väcks. Vidare skall beaktas reglerna inte uppställer någotävenatt, om
krav på den brottsligheten skall allvarlig föratt art attnya vara av en
återkallelse skall ske, reglerna i sin praktiska tillämpning förutsätter att
det brottet inte alltför lindrig beskaffenhet och detär ärattnya av av
liknande beskaffenhet det förra prop. 198788:l35 20.som s.

BRÅ:sAv utvärdering framgår åtalsunderlåtelse, de år 1988att trotsen
införda bestämmelserna, praktiskt aldrig återkallas. två årNästantaget

BRÅefter det de reglerna i kraft gjorde telefonförfråganträttatt nya en
hos de 16 undersökta åklagardistrikten beträffande hur många åtals-
underlåtelser återkallats. återkallelseDet visade sig skett be-attsom
träffande sammanlagt mindre tio 5000 meddelade åtalsunderlåtel-än av ca

återfallenDetta under de första månaderna efter beslutettrots attser. sex
åtalsunderlåtelse beräknats till minst 20 %.om

För åtalsunderlåtelsemed förenat medäratt systemett ettsom
uttryckligt skötsamhetskrav skall kunna fungera fallkrävs i många en
registrering beslutet. Sådana beslut registreras inte i det allmännaav
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Åtalsunderlåtelsekriminalregistret. enligt LUL registreras däremot i
polisregistret, brottet sådanär det enligt åklagarens be-art attom av
dömning normalt skulle ha lett till påföljd skulle ha antecknats ien som
kriminalregistret.

10.3.4 Särskild åtalsprövning enligt LUL

Om någon med stöd 3 § LVU intagen i § 12-hem misstänksär ettsom av
för ha begått brott innan vården vid hemmet har avslutats, skallatt
åklagaren, brottet hör under allmänt åtal, åtal lämpligen börprövaom om
ske 6 § LUL. Innan átalsfrâgan skall den förestår vårdenavgörs vidsom
hemmet höras, det inte obehövligt.är Det bör förutsättas denom att som
föreslår vården före yttrandet samråder med socialnämnden. I de fall som

i bestämmelsen skall åklagaren huruvida det lämpligtpröva äravses att
åtal väcks. Det sig alltså här inte fall åtalsunderlåtelserör ett utanom av

särskild åtalsprövning.om en

Åtalsunderlåtelse10.4 enligt RB

Som framgått skall åklagaren förstai hand frågan åtals-prövaovan om
underlåtelse för ungdomar begått fylltbrott innan de 18 år enligtsom
bestämmelserna i LUL. Reglerna i 20 kap. 7 § RB skall tillämpas andrai
hand. Fram till den juli1 1988 förhållandet det Huvudtankenmotsatta.var
bakom lagändringen inskärpa åtalsunderlåtelsens betydelseattvar som en

Ävenallvarligt menad varning för den föranvändningsområdetunge. om
åtalsunderlåtelse enligt RB respektive LUL i viss mån sammanfaller, får

åtalsunderlåtelsedock baserad på den lagenären som senare anses vara
ingripande. Detta beror den vamingseffekt det muntligamer som

delgivningsförfarandet enligt LUL tillskrivs och de underrättelserutineratt
tillämpas i dessa fall i regel medför socialnämnden får kännedomattsom

händelsen. Vanligtvis blir den föräldrar underrättadeävenom unges om
vad inträffat jfr 198788:l35 17.som prop. s.

Rättegångsbalkens regler, nyligen varit föremål för övervägandensom
Åklagarutredningen -90, skall här endast beröras i korthet.av
Enligt 20 kap. § får7 RB åklagare besluta underlåta åtal för brottatten

förutsättningunder något väsentligt allmänt eller enskilt intresseatt
åsidosätts och därutöver någon följande förutsättningar uppfylld:äratt av

kan1 Det brottet inte skulle föranleda någon påföljd änantas att annan
böter;
2 kan påföljdenDet skulle bli villkorlig dom finnsoch detantas att

försärskilda skäl åtalsunderlåtelse;
3 Den misstänkte har begått brott påföljdenoch för dettautöverannat
brott påföljdkrävs inte med anledning föreliggandedet brottet;av
4 Psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus vårdhemeller i för vuxna
enligt 35 § lagen 1967:940 angående vissa psykisktomsorger om
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lagen 1985:568särskilda enligtutvecklingsstörda eller omomsorger
till stånd.utvecklingsstörda m.fl. kommerpsykisktsärskilda omsorger om

särskilda skälfår åtal underlâtas, detde nämnda fallenUtöver om av
avhålla den misstänktenågon påföljd fördet inte krävsuppenbartär attatt

intetill omständigheternabrottslighet och det med hänsynfrån vidare
åtal väcks.heller krävs andra skäl attav

meddelasåtalsunderlåtelsefår beslutEnligt 20 kap. 7 § RB ett oma
fram sådana förhållanden,det kommersedan åtal väckts,även som omom

åtals-skulle ha föranletttiden för åtalet,förelegat eller varit kända vidde
Åtalsunderlåtelse tilltaladebeslutas, denfår dock inteunderlåtelse. om

LULfallit. § sista stycketredan har lsig det eller dommotsätter om
Även tilltalade 15-17denbestämmelsen. ärtill den återgivnahänvisar om

aktuelltfall det kan blitillämplig i detalltså iregeln RBår attär ensam
efter det åtal väcktsåtalsunderlåtelsemeddela atten

föravseddväckandeåtalsunderlåtelse efter åtalstill ärMöjligheten
fram-dettillämplig endastBestämmelsenundantagssituationer. är om
hand-brottmåletsuppgifter underelleromständigheterkommer nya

förhållandenomprövning defrågaalltså inteläggning. Det är avenom
varit kända.tidigaresom

regler kanstöd RB:sbeslutats medåtalsunderlåtelseEn avsom
kap. b § RB.föranleder det 20 7omständighetersärskildaåterkallas, om

Även avsedd tillämpasbestämmelsedenna är sparsamt.att

uppgifterstatistiska10.5 Några

vilket drygtåtalsunderlåtelser, ärtotalt 17 6951991 meddeladesUnder år
ilagföringaralla39 %lagföringar och% samtliga10 mot ungaavcaav

år dåföregåendeunderungefär detsammaår. Antaletåldern 15-17 är som
Åldersgruppen totalt 6 868erhöll15-17 år459.motsvarande siffra 17var

med stöd 6182§ LUL,med stöd l6 061åtalsunderlåtelser, avavvarav
Åldersgruppen 18-20kap. 7 § RB.stöd 20lag och 625 med§ avsamma

§ LUL,med stöd l271åtalsunderlåtelser,341år erhöll totalt l avvarav
7 § RB.stöd 20 kap.019 medochstöd 6 § lag l51 med avsammaav

BrB. Inom8 kap.tillgreppsbrottavsågåtalsunderlåtelsemaHälften av
tillgreppstöld ochsnatteri följtkategori domineradenämnda avav

fortskaffningsmedel.

Åklagarutredningen -9010.6

Åklagarutredningen reforme-Ett1992:61betänkande SOU-90 har i sitt
åtals-ochåtalspliktensbehandlat fråganåklagarväsende bl.a. omrat
någraföreslår inteUtredningenutformning.underlåtelseinstitutets

fråganemellertid intebehandlarUtredningendelar.ändringar i dessa om
hänvisarenligt LULlagöverträdareföråtalsunderlåtelse utanunga

Åklagarutredningens ställnings-arbete.fråga till vårtbeträffande denna
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tagande kommer, i de delar de intresse förär vårt arbete, redovisasattav
nedan i samband med våra överväganden. Här skall endast noteras att
Åklagarutredningens utvärdering 1985 års åtalsunderlåtelsereform,av
vilken utvidgade möjligheterna till åtalsunderlåtelse, visar antaletatt
ätalsunderlåtelser, i strid vad befarades vid reformensmot som genom-
förande, gått något. Framför allt gäller detta beträffande bötesbrotten.ner
Den enda âtalsunderlâtelsegrund inte minskat brottskonkurrensär ochsom
återfall. Utvärderingen visar också möjligheten meddela åtals-att att
underlåtelse i fall då påföljden skulle bli villkorlig dom mycket liteanvänts

dessutomoch tenderar minska. Utredningen anför finnsdetatt att
anledning denna utveckling minskad användningatt anta att mot en av
åtalsunderlâtelseinstitutet kan fortsätta, utredningens förslagom om
utvidgningar strafföreläggandeinstitutet genomförs härom avsnittseav
12.2.

10.7 Villkor och särskilda föreskrifter vid åtals-

underlâtelse

Möjligheten förena beslut åtalsunderlåtelse med föreskrifteratt ett om av
olika slag har diskuterats i flertal sammanhang, dock leda tillett utan att
lagstiftning.

Redan Strafflagberedningen diskuterade i SOU 1948:40 39 frågan,s.
huruvida åtalsunderlåtelse borde kunna förenas med villkor sådant slagav

förekom vid den tidigare villkorliga domen. Beredningen påpekade attsom
det i Danmark och Norge kunde ställas olika villkor vid med-sortersupp
delande åtalseftergift, exempelvis gärningsmarmen helt eller delvisattav
skulle mälsägandens skada eller underkasta sigersätta viss tillsyn elleratt
vård. Beredningen ansåg sådant skulle innebäraatt ett systern att man
överlät åklagaren inte bara lagföring och straffpåföljdavgöraatt om var
påkallad besluta den lämpligasteäven kriminalpolitiskautan att om
åtgärden för lagöverträdarens tillrättaförande. Beredningen farm att ett
sådant alltför mycket skulle strida åklagarmyndighetenssystem mot
traditionella ställning i svensk föroch dessutom skulle brytaprocess ramen
institutet åtalsunderlåtelse.

Åtalsrättskommittén behandlade i betänkande 1976:47sitt SOU Färre
brottmål ingående frågan åtalsunderlåtelse skulle kunna kombinerasom

eller andra föreskrifter fastställdes i strafföreläg-med böter ettt.ex.som
Kommittén förde tanken åklagaren i samband medgande. fram ettatt

åläggaåtalsunderlåtelse skulle kunna förordna övervakning,beslut omom
meddelatill viss vård ellerstraff i form tilläggsböter, överlämnaav

avvisande till sådantsärskilda föreskrifter. Kommittén ställde sig dock ett
framhöll kommittén bl.a.Som skäl för sin inställning att,system. om

iskulle innebära hanåklagaren fick de nämnda befogenhetema, det att
detfick befogenheter Kommittén ansågprincip domare.samma som en

funktioner ochotänkbart åklagaren sådana utpräglat dömandeatt ge
framförde antal principiella åtalsunderlåtelse skulle kunnaskälett mot att
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föreskrifterförenas med olika slag. Kommittén pekade bl.a. på detattav
avstå från lagföring och samtidigt till beslutet knytainkonsekventär att

straffrättsliga ingripanden. Vidare underströks det vidtypiskt att en
åtalsunderlåtelse inte föreligger något rättskraftigt avgörande skuld-av

befinner tvångsläge, hanfrågan, den misstänkte sig i harett attatt om
åtalad, den misstänkte kanvälja godta föreläggandet eller bliatt attatt

bli väckaförsvarare och åklagaren skullebehöva anlita tvungen attatten
Kommittén framhöll det ifall föreläggandet inte godkänns.åtal i de även

bristen offentlighet skälskriftliga förfarandet ochhuvudsak emotsom
diskuteradedet systemet.

reglernasärskilt skulle kunna byggaKommittén övervägde utom man
föreläggande skullestrafföreläggande 48 kap. så sådanti RB att ettom

till Villkorlig dom eller skyddstill-i de fall lederkunna meddelas som nu
kommitténtillsynsföreläggande behandladebenämningenUndersyn.

förelägga den misstänkte underkastaåklagaren skulle kunnafrågan, attom
skyddstill-följer med domoch sådana villkor i övrigtsig tillsyn ensom

prövotidsföreläggande,fördes, under benämningendiskussionSammasyn.
villkorlig dom.villkor följer medbeträffande prövotid och andra ensom

föreläggandet skulle verkandet godkändaTanken att samma somvar
fråganuppehöll sig kommittén vidkraft dom. Vidarelaga ägande omen

strafföreläggandeförenas medåtalsunderlåtelse skulle kunna etten
grunderPå i huvudsak deavseende tilläggsböter. angettssom ovan

föreläggandeformema.kommittén de nämndaavvisade även nu
Åtalsrättskommittén långtgående förslag angåendepresenterade även ett

Kommittén föreslog åtals-åtalsunderlåtelse.form villkorad atten av
underkastari fall där den misstänkteunderlåtelse skulle kunna meddelas

Åklagaren fick enligtrehabiliteringssyfte.åtgärdervård eller andra isig
åtalsunderlåtelsefråganmöjlighet vilandeförklarakommittéförslaget att om
till stånd, dockskulle kommaresocialiseringsåtgärderi avvaktan att

departementspromemoriannämndamånader. denlängst under ltre ovan
dettakommitténs förslag iställde sig avvisande till1987:Ds Ju l l man

förutsätterföreslagnapromemorian framhölls detavseende. l systemetatt
regler förförelägga den bestämdaåklagaren befogenhet attatt ungeges

skälprincipiellaansåg det fanns starkahur han skall leva. Man mot attatt
18 år,gäller ungdomar underåklagaren sådana befogenheter vadge

beträffandetillämpasförsta hand bordeeftersom socialtjänstens regler i
svårskulle försättas iVidare framhölls dendenna åldersgrupp. att unge en

sanktionenden endaföreslagna ochvalsituation det systemet attgenom
väckte åtal.åklagarenskulle finnas vid misskötsarnhet attvarsom

förutsättaåtalsunderlåtelsevillkoradSlutligen pekade syntesattman en
villkoren förförsta beslut däråklagaren fattade två beslut: ettatt en

åtalsunderlåtel-och beslut däråtalsunderlåtelseeventuell ett senareangavs
fråganskulle innebärameddelades. sådantformellt Ett attsystem omsen

tid. Medeller längreåtalsunderlåtelse hölls svävande under kortareen
brottsnabbt möjligtsamhället bör såhänsyn till att avsomreagera

Åtalsrättskommitténs förslagsådant inteborde system accepteras.ettunga
lagstiftning i de delar här intresse. Departements-ledde inte till är avsom
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chefen såg sig inte heller föranledd kommentera förslagetatt vilande-om
förklaring åtalsunderlåtelsefrågan prop. 198485:3av 38.s.

I den nämnda departementspromemoriannyss emellertid återtog manÅtalsrättskommitténs tanke kombineraupp åtalsunderlåtelseatt medom en
bötesstraff i formett strafföreläggande. Iett promemorian föreslogsav att
sådan möjlighet skulle införas. Förslaget sikteen på de fall i vilkatog

åklagaren väcker åtal endast därför den vid sidan vårdatt inomunge av
socialtjänsten bör åläggas bötesstraff. I promemorian framhöllsett att

på i vilken utsträckning åklagarna kansynen bedömningargöra som
tidigare ankom domstolarna i viss mån förändrats sedan tillkomsten avÅtalsrättskommitténs betänkande. Med annorlunda inställning till denen
frågan bortföll del de invändningar kommittén hadeen detav mot

Ävenskisserade i promemoriansystemet. pekades emellertid på det
principiellt tveksamma i för och brottatt avstå frånett väckasamma att
talan och straff.utmäta Mot dennaatt invändning framhöllett attman
åklagaren redan i dagens kan strafföreläggandesättasystem i stället förett

beslut åtal och den föreslagnaett ordningen därföratt inte skulleom
innebära något Som skäl för det föreslagna framhöllsnytt. ocksåsystemet

därigenom skulle kunnaatt undvika ungdomar tvingadesman tillatt
domstol enbart det skälet det åtgärderutöver inom socialtjänstenattav var
motiverat med bötesstraff. Vidare anfördesett de övriga förslagatt som
framlagts i promemorian angående skötsarnhetskrav, prövotid och
möjlighet till åtarkallelse medförde åtalsunderlåtelse enligt LULatt en
skulle komma betraktas något besläktatatt med Villkorligsom som var en
dom. Mot bakgrund därav borde det inte finnas några från strikt formell
synpunkt godtagbara hinder införa ordning innebarmot att atten som man
samtidigt straff ochutmätte underlät åtal. Sammanfattningsvis anfördesett
i promemorian förslaget borde sarnrnanvägningatt flertalses ettsom en av
intressen: å sidan intresset snabb och smidig handläggning, därena av en
de lagöverträdarna endast undantagsvis blir föremål för domstols-unga
handläggning och å andra sidan intresset tydlig och markeradav en
kriminalpolitisk reaktion på brott av unga.

Enligt promemorieförslaget skulle åklagaren ha vid besluträtt att om
åtalsunderlåtelse samtidigt utfärda strafföreläggande för brottet, detom var
påkallat för den underåriges tillrättaförande allmäneller laglydnad.av
strafföreläggande skulle kunna utfärdas inte föreskrivits förböteräven om
brottet. förutsättningEn för strafföreläggande skulle kunna meddelasatt

den godkände detta. Om erhållasatt godkännande inte kundevar unge
skulle åtal väckas på vanligt I promemorian förutsattes densätt. att unge
i vissa fall skulle behöva rådgöra med advokat. Enligt förslaget skulle en
åtalsunderlåtelse kunna återkallas i de fall då den kombinerats medäven

bötesstraff godkänts den Eftersom godkänt strafföre-ett som ettav unge.
läggande gäller lagakraftägande dom, skulle sådant förfarandesom etten
kunna leda till den dömdes två gånger för brott. Föratt attunge samma
undvika denna effekt innehöll förslaget regel skyldighet fören om
åklagaren begära undanröjande strafföreläggandet i de fall åtalatt ett av
väcktes efter återkallelse åtalsunderlåtelsen. fallI de domstolen prövadeav
åtalet i sak borde det föreligga skyldighet besluta undanröjande.atten om
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åtalsunderlåtelseföreskrifter vidandraBeträffande de somtyper av
Åtalsrättskommittén grunderpromemorianintogdiskuterats sammaav

hållning.avvisandekommitténframhållits enavsom
möjligheteni vadlagstiftningledde inte tillPromemorieförslaget avser

Departementschefen pekademed böter.åtalsunderlåtelsekombineraatt
åtalsunderlåtelse ochgång beslutaisvårförenligalogisktdet att omen

i detmotsägelsefullhetenframhöll honstraff. Vidareutmäta ettatt
förpåkallatskalldetstrafföreläggandeförrekvisitetföreslagna att vara-

laglydnad ochtill allmänhänsyntillrättaförande ellerden avunges -
ellerväsentligt allmäntnågotinteåtalsunderlåtelseförgrundrekvisitet att-

departementschefenansågäsidosätts. Vidare attdärigenomenskilt intresse
undanröjandebegäraför åklagarenskyldigheten ettföreslagnaden att av

skulleåtalsunderlåtelseåterkallelsesamband medstrafföreläggande i enav
går långtskuldfrågan utöveromprövningtillmöjlighetinnebära somaven

198788omprövning prop.till sådanmöjligheternarestriktivagällandede
24.:135 s.

rådetsBrottsförebyggandei korthet ävenskall slutligen nämnasHär att
för åtals-fråganarbetsgruppkriminalpolitiska utrymmettog omupp

arbets-straffsystem. En1977:7 Nytti sinunderlåtelser avrapport
följasskallbrottstraffsystemetförprinciperallmänna att ettvargruppens

tillmöjlighetermedmenadestraff. Arbetsgruppen ett systemattav
straffrättsli-medför detpraktikeniåtalsprincipenfrånvittgående attavsteg

inställningprincipiellaArbetsgruppens att,ingripandet varurvattnas.ga
område,visstkriminaliseringenbegränsalagstiftaren ettattavserom

denmedel. Istraffprocessuellaintestraffrättsliga,skebördetta genom
domstol haböråtalsplikten,önskvärt begränsadetfinnermån attman

åklagarepåföljdtilldömaunderlåta attmöjlighet att somattsamma
Även klar,såledesinställningprincipiellaunderlåta åtal. vargruppensom

skälprocessekonomiskasärskiltfall därdet fannslikvälansåg attman
avsåg härArbetsgruppenåtalsunderlåtelse.tillmöjligheterförtalade större
betonadeArbetsgruppenkonkurrenssituationer.återfalls- ocholika

avgöranden,straffrättsligaträffagällerdetfunktiondomstolarnas när att
hellerinteansåg sigManringa.intebeträffande brott årfalli varje som

betydelseallmänpreventivvissbrottmål harrättegången iuteslutakunna att
för brottetdömde bärdendäri kan demonstrera ansvaretattatt mangenom

härtill ärtill.leder Ivilken påföljd detredovisa ettoch motsatsöppet
denochåklagarenmellansakåtalsunderlåtelse internbeslut enom

sidan.skjutasstraffanspråket kan kommavarigenommisstänkte, att
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10.8 Våra överväganden förslagoch

ÅklagarutredningensdelarVi uppfattning principen absolutatt om
åtalsplikt bör uppehållas rapporteftergift och åtalsunderlåtel-attmen

nödvändiga därifrån. föreslårVi de reglerutgör avsteg attse om
åtalsunderlåtelse upptagits i förordningen 1988:217som om
försöksverksamhet med snabbare utredningar rörande lagöver-unga

i väsentliga delarträdare bör generellt tillämpliga. Dengöras unges
vilja målsäganden för skada bör särskilt beaktas vidgottgöraatt
prövningen frågan åtalsunderlåtelse. Beslut därom bör iav om
princip inte meddelas vid återfall. Vi inte medatt ett systemanser

åtalsunderlåtelser införas. bör alltid delgesvillkorade bör Den unge
Sammanträffandebeslutet åtalsunderlåtelse vid personligt medettom

Ävenvarvid situationens framhållas. denåklagaren allvar bör unges
bör åtalsunderlåtelse skallvårdnadshavare närvarande. Envara

återkallas den visar misskötsamhet.kunna om unge

avsnitt de materiellaframhållit inledningsvis behandlar vi i dettaSom vi
rapporteftergift åtalsunderlåtelse,förutsättningarna för meddelande ochav

förenas med villkor, formernafrågan åtalsunderlåtelse skall kunnaom en
misskötsamhet.meddelande beslutet och frågan reaktionen vidför av om

och tidfristema övrigaFrågan inhämtande personutredning samtavom
handläggningsfrågor behandlats i avsnitt 7.9.har

åtalsplikten10.8.1 Den absoluta

förankrad i svenskPrincipen absolut åtalsplikt sedan länge välärom
helt undantagrättstradition. Från principen tidigare har gällt nästan utanatt

för åtals-allt fler därifrån. Utrymmethar utvecklingen gått mot avsteg
relativtsuccessivt vidgats detta institut medgerunderlåtelse har och nu

möjligheter underlåta lagföring brott.stora att av
Åklagarutredningen SOU 1992:61 Ett-90 har i sitt betänkande

utformning.reformerat åklagarväsende behandlat frågan åtalspliktensom
bibehållas.Utredningen har för den absoluta åtalsplikten börstannat att

institutetutgångspunkt för våra överväganden angåendeNärmast som en
slutsats.åtalsunderlåtelse vill vi här framhålla vi instämmer i dennaatt

med absolut åtalsplikt inte åtalsprövningenEtt innebärsystem att
fungera ikan befrias från diskretionära inslag. Förgenerellt attsett

under i lagmåste sådant erbjuda vissa möjligheterpraktiken attett system
fällandefrån förutsättningar förangivna förutsättningar avstå åtal, trots att

från Europarådetdom i och för sig föreligger. I rekommendation omen
relativmedlemsstaternas processlagstiftning vila principenböratt om

framhållsåtalsplikt eller diskretionära tillgodoses sätt,att moment annat
också vikten och nödvändigheten åtalsunderlåtelse Recco-reglerav om
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mendation No 87R 18. Ett med absolut âtalsplikt, kombineratsystem
med förhållandevis vidsträckta möjligheter underlåta åtal i det enskildaatt

Åklagarutredningenfallet, tillgodoser, framhållit, väl det behovsom av
flexibilitet det främsta motivet till relativ åtalsplikt. Detta kravärsom en

flexibilitet måste naturligtvis den grundläggande principenvägas mot
brott skall följas reaktion.att ett av en

Vi har tidigare uttalat vi det vikt denatt yttersta attanser vara av nu
nämnda principen upprätthålls lagöverträdare. Som viäven gentemot unga
framhållit i avsnitt vi institutet6.3 åtalsunderlåtelse uppfyller deattanser

Åklagarnakrav bör ställas reaktion. har i dag erfarenhetstorsom en
RÅhantera åtalsunderlåtelser. har utfärdat grundliga direktiv förattav

RÅtillämpningen reglerna. dessutom i sin tillsynsverksamhetägnar storav
uppmärksamhet frågan åtalsunderlåtelse, särskilt avseende sådanaom

frekventa ocksåbrottstyper snatteri. Det vikt institutetär attmer som av
RÅ:såtalsunderlåtelse tillämpas likfonnigt förutsebartoch sätt.ett

cirkulär och tillsynsverksamhet fyller viktig funktion.här en
Även rapporteftergift får i mindre mån uppfylla de kravänom anses--

bör ställas på reaktion. Visserligen kan liksom beträffandesom en man -
åtalsunderlåtelse hävda lagstiftaren begränsa kriminalise-att, attom avser-
ringen på visst område, straffrättsligadetta bör ske och inteett genom
straffprocessuella Rapporteftergiftenmedel. emellertid sikte på sådanatar
brottstyper inte lämpligen bör avkriminaliseras. Som framgåttsom ovan
kan rapporteftergift tillämpas beträffande vissa fall,enbart bagatellartade
i vilka det uppenbart påföljden skulle blivit böter. dessa fall talarIär att
starka processekonomiska skäl för behålla för rapporteftergiftatt utrymmet
oförändrat. Vi rapporteftergiftvill emellertid framhålla vikten inteattav
meddelas slentrianmässigt eller fall upprepad brottslighet.i RPSav
särskilda föreskrifter och allmänna råd betydelse.härvid Det ärär storav
vidare vikt denrapporteftergift lämnas i sådana formeratt attav en
framstår uttryck för polismansamhällets ogillande brottet. Denettsom av

meddelar rapporteftergiften bör alltså framhålla konsekvenserna ettsom av
Ävenfortsatt brottsligt beteende för den i de fall rapporteftergiftunge. en

meddelas i efterhand bör, med undantag för vissa bagatellartade trafikför-
seelser, eftersträvas beslutet meddelas den muntligen. En sådanatt unge
rekommendation finns redan i tidigare föreskrifter ochRPS nämnda
allmänna råd och den skall naturligtvis framhåller i avsnittiakttas. Som vi
ll.3 detär viktigt polisen denäven utnyttjar den möjlighet anmodaatt att

ställa till efter brott föreskrivits i denrätta LUL. Omatt ettunge som
vägrar efterkomma sådan anmodan bör, framgår RPSattunge en som av

förskrifter och allmänna råd, rapporteftergift inte meddelas. Naturligtvis
får inte anmodan lämnas pâ sådant den uppfattassättett atten som en
förutsättning för rapporteftergift.en

Sammanfattningsvis vi således den absoluta åtalsplikten börattanser
gälla fortsättningeniäven med de sker rapporteftergiftavsteg som genom
och åtalsunderlåtelse. Det finns inte förändraanledning tillämpningsom-att
rådet för rapporteftergift för lagöverträdare viktdet är attunga men av
institutet tillämpas på sådant det tydligt framgår för densättett att attunge

rapporteftergift uttryck för samhällets ogillande brottet.även är etten av
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Några 0rd bör också densägas särskilda åtalsprövningen enligt LULom
10.3.4.se Det här fråga fallär då den intagenärom unge, som

särskilt ungdomshem enligt LVU begår brott.
Vid prövning åtalsfrågan i dessa fall bör åklagaren i princip göraav

bedömning det fråga åtalsunderlåtelseär enligt LUL.samma som om om
Den omständigheten den intagen särskiltär ungdomshem enligtatt unge
LVU kan sålunda i vissa fall motivera åtal inte betydelseäger Avatt rum.

här brottets svårhetsgradär också den gjort sig skyldig tillmen om unge
tidigare brott. Har den tidigare begått brott under den tid han varitunge
omhändertagen, dettaär omständighet talar förstarkt åtal. Det ären som
nämligen inte rimligt den upprepade gånger skall kunna lämnaatt unge
ungdomshemmet, sig skyldig tillgöra brott och återföras till hemmet utan

brotten föranleder någon åtgärd från rättsväsendet. Det måste alltsåatt
förutsättas åklagaren åtalsfrågan iprövar varje särskilt fall ochatt noga
inte låterbara sig nöja med den placerad på § 12-hem.är Detatt ettunge

viktigt den ställsär till för brottet och uppfattar sambandetatt unge ansvar
mellan detta och reaktionen.

10.8.2 Närmare förutsättningar för åtalsunderlåtelseom

Reglerna åtalsunderlåtelse i LUL medger mycket vidsträckta möjlig-om
heter åtalsunderlåtelsetill för ungdomar begått brott innan fylltde 18som

Ävenär. bestämmelserna i princip utformade undantag frånär ettom som
den absoluta âtalsplikten kan presumtionensägas åtal i dessaäratt mot
fall. Lagregleringen vilar tidigare framhållits på grundtanken attsom

för ungdomar begått brott i första hand skall vilaansvaret som
socialtjänsten och inte kriminalvården. viktigEn tanke bakom regleringen

också institutet åtalsunderlåtelseär möjliggör snabb och smidigatt en
handläggning brottav av unga.

Möjligheterna åtalsunderlåtelsetill för lagöverträdare utvidgadesunga
1985. Genom bestämmelser s.k. öppenvårdstvång infördessenast att om

i fickLVU åklagarna möjlighet beakta sådana insatser frånävenatt
socialtjänsten skäl för åtalsunderlåtelse.ettsom

Reglerna åtalsunderlåtelse för lagöverträdare uppbärsom unga
huvudsakligen syftet undvika de ställs inför domstol blirochatt attav unga
föremål för kriminalvårdens åtgärder. syfteDetta har så viktigtansetts att
det motiverat principen absolut åtalsplikt bryts igenom dettaatt om
område. Den grund för åtalsunderlåtelse här kommer i fråganärmastsom

den eller blir föremålär vårdär eller åtgärd enligt SoLatt unge annan
eller LVU eller för åtgärd innebär han får hjälp eller stöd.attannan som
Åtalsunderlåtelse sådan förutsättergrund alltså de sociala myndig-att
heterna eller den exempelvis vårdnadshavarensattreagerar unge genom
försorg får hjälp eller stöd. Härtill kommer det med skäl skall kunnaatt

vad sker åtgärden lämpligast för denär I-lärantas att som genom unge.
alltså fall då den blir föremål för adekvata åtgärder åtalutanavses attunge

väcks. Som framgått skall åklagaren enligt nuvarande ordning vid sin
bedömning bl.a. beakta påföljden, åtal väcks, ofta blir överläm-att ettom
nande till vård inom socialtjänsten. Enligt vårt förslag skall denna reaktion
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framgå i detpåföljdssystem. kommeringå i Somlängre BrB:sinte att
åtalsunderlåtelseinstitutet.förfår detta vissa konsekvenserföljande

de principeröverväganden angåenderedovisat vårai avsnitt 6.3Vi har
för lagöverträdare.grundläggande för påföljdssystemetbör ungasom vara

varandra och detin i ärolika principernaframhållits griper dedärSom
Vårbeträffande ungdomar.renodla dessalämpligt heltinte heller att

påställasde krav böråtalsunderlåtelse uppfylleruppfattning är att somen
reaktion idennaför tillämpningenochreaktion att utrymmet aven

på-angåendeövervägandenVåra principiellahuvudsak kvarstå.bör
åtalsunderlåtel-föråterverkan påfår dock vissföljdssystemet utrymmeten

enligt LUL.se
socialtjänstenöverlämnande till värd inompåföljdenUtmönstrandet av

lagöverträdareåtgärdervår uppfattning allalinje mediligger motatt unga
konsekvensrättsväsendet. Enskall beslutas inombrottanledningi ettav

brottgrund ärtvångsåtgärder enligt 3 § LVUhärav ettär somatt av
åtalinnebäraktualiseras. Dettakommerutredning inteföremål för attatt

enligt dagensdå åklagarende fallväckas iskall system ensom--
socialnänmdensig böra krävaåtalsunderlåtelseförförutsättning attanser

blikan denDäremotgrund brottet.tvångsåtgärdervidtar ungeav
detindikationerandraenligt LVU äntvångsåtgärderföremål för

åtala.underlåteråklagarenföranledavilket kanbrottet, attaktuella att
sålundaåklagarenväckas skallskallåtalbedömningVid sin omav

tvångsâtgärder enligt LVU,föremål förredanden ärbeakta ungeom
socialnämndenochfalletsåmissbruk. Om äranledningexempelvis i av

kanför denlämpligastvadvidtagits ärdärigenom unge,att somanser
uppfyllda,åtalsunderlåtelse ärförutsättningar förövrigaåklagaren, om

utgå från denåklagarenfallåtala. l dessa äger attavstå frånnaturligtvis att
stöd.hjälp ellerfårhaninnebäråtgärdföremål förblir attsomannanunge

social-åklagarenbörl0.3.l.i avsnitt accepteraframgåttSom ovan
vidtagnaellerföreslagnadelämplighetenbedömningnämndens avav

enligtåtgärderingripit medföreslagit ellersocialtjänstenåtgärderna. Om
åtalunderlåtagällandeenligtliksom rätt,åklagaren,kansocialtjänstlagen

enskilt intresse.ellerväsentligt allmäntpåkallatsådantinte är ettett avom
till-förinnebärvåra förslagförändringdenmeningEnligt vår är

dåde fall,motiverad. låtalsunderlåtelse väl ettinstitutetlämpningen av
frågaframför alltdettordeberörs,intresseväsentligt allmänt omvara

sådanteller harsådanbrottsligheteneller är etti brott artåterfall att av
det ärpåkallat. Viskäl bördessaåtal attstraffvärde menarettatt ansesav

skeutsträckningifall. tordesådana Dettaväcks iåtalangeläget storatt
detvi äråterfallssituationensärskiltVad atti dag.redan anseravser

vid fortsattbeviljashuvudregel, inteåtalsunderlåtelse,väsentligt att som
åtalsunderlåtelsevilkafall inaturligtvis degäller ävenbrottslighet. Detta

grundbegåtts påharuppenbarligenbrottetgrundmeddelas avattav
regelföreslåVi harförhastande. övervägteller att somokynne en

återfall. Enåtalsunderlåtelse vidtillmöjligheternabegränsaruttryckligen
till-stelbentrigid ochtillledaemellertid kunnaskullesådan regel en

stötande. Detsigkunnafalli vissainstitutet och telämpning t.o.m.av
börregel inteåtalsunderlåtelseunderstrykasemellertidskall gesatt som
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i fall förnyad brottslighet. särskilt skäl för meddela beslutEtt attav om
återfall frågaåtalsunderlâtelse vid kan det enstakaäven äratt omvara

förändringbagatellartade brott eller väsentlig inträtt, denatt t.ex. atten
blivit föremål för ingripande åtgärder grundskärpta ettunge mera av

eventuellt missbruk.
syftet, ungdomar blir föremål fördet nämnda undvikaUtöver att att

domstolsförhandling tvångsåtgärder, reglernaoch kriminalvårdande har om
undvika åtal sådana fall, där straff-åtalsunderlâtelse till ändamål iäven att

gärning lågt eller omständigheterna i övrigt talar åtalvärdet är motav en
framstår onödig eller meningslös. Medeller där i domstolprocess somen

situationen dendet sistnämnda åsyftas bl.a. den berörda ävenattovan unge
föremål för övrigt kan det här sigåtal blir adekvata åtgärder. l rörautan

kriminaliserad, generelltgämingen, den formelltfall där ärtrots attom
straffvärde där omständigheterna kringmycket begränsat ellerhar ettsett

åtalsunderlâtelse skall kunnamindre allvarliga. Förgämingen är att
föremål förfall förutsätts alltså inte den blirmeddelas i sådana att unge

fråga åtalsunderlâtelseåtgärd. fall här främst kommer inågon De ärsom
eller förhastande.uppenbart begåtts okynnepå grund brottetatt avav

tillfällighet och det kanuppenbart brottet förövatsOm det är att av en
åklagarmyn-får varning polis- ochden tillräckligattantas genomunge en

framgått, inte brottet i ochingripande, krävs det,dighetens attovansom
för åtalsunderlâtelse påbötesbrottens delför sig ringa. För ärär utrymmet

här föreslåfinns anledningbetydande. Vi inte detdenna grund attattanser
Flertalet de ungdomarför åtalsunderlâtelse.någon ändring i utrymmet av

begå brott.upphör medgång erhåller åtalsunderlâtelsenågon attsom en
tillräckligtåtalsunderlâtelseövervägande antal fall alltsåklartI årett en

Särskilt med denogillande brottet.ingripande markering samhällets avav
åtalsunderlâtelseför delgivning beslutetuppstramning formerna omav av

ökade förutsättningarför 1988 års försöksverksamhetföreskrivits gessom
allvarligt menad varning. Iskall framståför beslutetatt sammasom en

Som nedaninskrivna skötsamhetskravet.verkar det i LULriktning numera
skall generelltförsöksförordningens reglerframgår föreslår vi görasatt

åtalsunderlâtelse.på delgivning besluttillämpliga ett omav
kanfördelen beslutetåtalsunderlâtelse har denInstitutet även att

möjligheternaanslutning till brottet. viktigtmeddelas i Det ärnära attatt
ocksåTill fördelarna börsnabbt förfarande tillåstadkomma ett tas vara.

motiverat. reglernaprocessekonomiskt Genomräknas institutet äratt om
Visserligenmellan olika ärenden.kan åklagaren prioriteraåtalsunderlâtelse

förundersökningsbegränsningreglerrättegångsbalkensinteär om
finnsenligt likvältillämpliga då åtalsunderlâtelse LUL,övervägs men

Åklagarenprocessekonomiska vinster åtal inte väcks.möjligheter till om
ellerunderlåta inledaförutsättningar enligt LULkan under vissa även att

misstänksdenförundersökning för brott,ned påbörjadlägga ungesomen
kriminalpolitiskafattas. Deåtalsunderlâtelsebegått, innan beslutetha om

utredningsförfarande ochtillgodosedda deteffekterna får här genomanses
Ävenföremål för.varitredankontakt med åklagaren denden ungesom

undvikeråtalsunderlâtelseomständighetenden att engenom enman
tillAnledningenkostnadsbesparing.domstolsförhandling medför atten
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rättegångsbalkens regler här kan åsido lagstiftaren,sättas är beträffandeatt
brott det ligga kriminalpolitiskt ivärde själva polisut-ansett ettav unga,
redningen beslutetoch åtalsunderlåtelse. Enligt vår mening detärom
också viktigt de kriminalpolitiska effekterna själva förfarandetatt av
tillvaratas. Möjligheterna förundersökningsbegränsningtill bör således inte
utvidgas avsnitt 7.9.4.se

Den begränsning består i åtalsunderlåtelse inte får meddelasattsom om
något väsentligt allmänt eller enskilt intresse därigenom åsidosätts innebär
enligt vår mening väl avvägd avgränsning de fall i vilka åtal ären av
påkallat. Visserligen kan innebörden vad i det enskilda fallet skallav som

Åklagarutredningenväsentligt intresse variera. Somettanses vara
framhållit finns det anledning åklagamas praxis vadanta att avser
åtalsunderlåtelse väl så mycket beroendeär allmänna värderingar ochav
fömuftsresonomang den utformningen svårtolkatnärmare ettsom av

Åklagarutredningensrekvisit. Vi delar uppfattning möjligheternaatt att
tillämpningen förändring rekvisitet väsentligt intressestyra genom en av

Åklagarutredningeninte skall överbetonas. Det statistiska underlag harsom
haft tillgång till inte tillräckligt för bedöma olikformigheterär iatt om
tillämpningen föreligger mellan olika distrikt eller regioner. Enligt
Åklagarutredningen finns dock vissa tecken på sådan olikformighet.en

dock,Dessa tyder sällan åtal underlåts i störreatt ut-menar man,
RÅ:s Åklagarutredningensträckning vad förutsätts i cirkulär.än harsom

funnit praxis, det frågatvärtom underlåta åtal,när är äratt attom
på vissa håll och beträffande vissa brottstyper.strängare Detta gäller

särskilt åtalsunderlåtelse för snatteri och beträffandemarkeratär mest
ungdomar. Under sådana förhållanden det särskilt angelägetär att
användningen institutet åtalsunderlåtelse följs Det viktigtärnoggrant.av

reglerna tillämpas likformigt hela landet. Som tidigaresätt överatt ett
RÅ:sframhållits fyller cirkulär och tillsynsverksamhet här viktigen

funktion.
institutet åtalsunderlåtelseFör skall kunna fylla sin funktion måsteatt

bestämmelserna innehåller rad diskretionära och i vissacceptera attman en
Åklagarutredningensmån motstridande Det finns i utvärderingmoment.

ingenting tyder den praktiska tillämpningen regelsystemetattsom av
Åklagarutredningeninger farhågor från rättssäkerhetssynpunkt. har inte

heller funnit föreslåanledning någon ändring i grundrekvisitet för åtals-att
underlåtelse enligt 20 kap. 7 § RB, något väsentligt enskilt eller allmäntatt
intresse fårinte åsidosättas framgåttbeslutet. Som detta rekvisitärgenom

grundförutsättning för åtalsunderlåtelse enligt LUL. Enligt vårävenen
mening kan rekvistitet betraktas väl avvägd kompromiss mellan desom en
olika, och i viss mån motstående intressen, sig gällande vidgörsom
utformningen reglerna åtalsunderlåtelse.av om

ÅklagarutredningensEftersom vi ansluter till uppfattning finner vioss
inte heller anledning föreslå förutsätt-någon ändring de generellaatt av
ningarna för åtalsunderlåtelse vi framhållitenligt LUL. Som detären ovan
dock viktigt åtalsunderlåtelse, huvudregel, inte meddelas i fallatt som av
fortsatt brottslighet. tillämpas sådantLika viktigt institutet inteär att ett

målsägandens intresse åsidosätts. finns emellertid godaDetsätt att
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förutsättningar beakta dessa omständigheter redan inom föratt ramen
gällande regler.

lO.8.3 Den vilja för siggöra rättattunges

Sedan 1988 skall åklagaren vid sin bedömning âtalsunderlåtelseav om
skall meddelas särskilt beakta den vilja målsäganden förersättaattunges
skada uppkommit brottet eller avhjälpa eller begränsasom attgenom

Åklagarenskadan. kan med stöd denna regel räkna den till godoav unge
han kontaktat målsäganden diskuteratoch möjligheternaatt t.ex. göraatt

för sig eller han följträtt anmodan polis ställa till Detatt rätta.atten av
förtjänar framhållas inte får medföra någon kan köpaatt att systemet att
sig fri från åtal. Det viljan för sigär göra avgörande förrätt äratt som
bedömningen. Bestämmelsen ligger väl i linje med de strävanden ökaatt
de reparativa sanktionemas betydelse vi berör i avsnitt ll. Somsom
uttalats i flertal sammanhang det intresse lagöverträ-ärett stort attav unga
dare konfronteras med följderna sina handlingar. Utöver denattav unge
på tydligt inser konsekvensernasätt gämingen tillgodosesett ävenav
målsägandens intresse upprättelse. Vi behandlar plats i dettaav annan
betänkande avsnitt 18.1 medlingsinstitutet. Som där framgår pågår det,
på olika platser i landet, antal medlingsprojekt och andra projektett som

syftehar till förmå ungdomar begår brott för sig.göraatt rättattsom
Dessa projekt under förutsättning deär, bedrivs inom de lagengränseratt
uppställer, lovvärda initiativ. De möjligheter ställa till erbjudsrättaatt som
den inom för projekten får dock inte sådantpresenterasunge ettramen

de uppfattas förutsättningsätt för åtalsunderlâtelse. fårDetatt som en en
självfallet inte heller förekomma den lockas delta i projektetatt attunge
under sådana förespeglingar, då det uppenbart han ändå skulleär att
erhålla åtalsunderlåtelse.en

När den visat vilja målsäganden för skadaersättaattunge som
uppkommit brottet eller avhjälpa eller begränsa skadan detärattgenom
självklart dessa omständigheter skall beaktas, vid prövningen fråganatt av

åtalsunderlåtelse. Likaså det rimligt beakta,är denom att om unge
gottgjort målsäganden försätt skadan. En sådan gottgörelse kan skeannat

exempelvis den sammanträffar med målsäganden och berattgenom unge
ursäkt, han deltar i ellermedling han utför visst arbete föratt attom en

målsägandens räkning. Mot bakgrund det sagda föreslår vi det 1 §attav
fjärde stycket införsLUL tillägg vilket framgår den viljaett attav unges

målsäganden för skada igottgöra anledning brottet skall beaktas vidatt av
prövningen frågan åtalsunderlåtelse.av om

10.8.4 Villkorad åtalsunderlätelse

Enligt våra direktiv skall vi frågan det bör införasöverväga om en
möjlighet förena beslut åtalsunderlåtelse med villkor. Somatt ett om
framgått avsnitt 10.7 har denna fråga vid åtskilliga tillfällen,övervägtsav
dock de förslag därvid framlagts lett till lagstiftning.utan att som
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möjlighet meddela någonfördelen med åklagarnafrämstaDen attatt ge
innebärasjälvfallet det skullevillkorad åtalsunderlåtelseform är attav

i dagåtal, varigenom färre ungdomarmöjligheter undvika änökade att ett
förinnebärdomstol. den fördel dettaställas inför Förutombehövde

Vidareprocessekonomiska vinstersjälva kan vissa göras.ungdomarna
åtals-kunna förstärkaåtalsunderlåtelse ytterligarevillkoradskulle en

Troligenfrån samhällets sida.varningunderlåtelsens funktion som en
dock ifrågasättaskanuppnå vissa tidsvinster. Detkunnaskulle ävenman

anförts måste defördelarskulle bli. Mot de vägashur dessastora som nu
sambandredovisats ihuvudsak det innehållsynpunkter ikritiska somav
komma iskulle kunnavillkortidigare behandling. Defrågansmed som

kanföreskrifter domstolarnai huvudsak sådanafråga motsvarar som
skyddstillsyn.domVillkorlig dom ellersamband medmeddela i enen

skadestånd, denbetalaskyldighetexempelvis frågaDet kan attattomvara
rehabiliteringssyfteivård behandlingundergå viss ellermisstänkte skall

betala tilläggsböter.han skallövervakning ellerställas undereller att
framförtstidigarehar devår uppfattningEnligt motargument ensom

bärkraft. Detfortfarandebefogenheteråklagarnassådan utvidgning storav
meddelatilldeladesdeåklagama, rättstarkaste skäletkanske är attatt om

princip spelaiåtalsunderlåtelser, skulle kommavillkoradebeslut attom
starka inslagmed sittDomstolsförfarandetdomstol.roll avsom ensamma

offentlighetsprincipenbl.a.nämndemänmedverkan attgaranterarav
det intebetänkande börflera avsnitt i dettaframgår iupprätthålls. Som

införinte ställslagöverträdaresjälvändamålheller attett ungavara
kriminalpo-vissdomstolsförfarandet liggeriVi detdomstol. att enanser

framhållasskall vidaretill Deteffekt börlitisk atttas envara.som
skuldfrågan.avgörande inågot rättskraftigtinnebäråtalsunderlåtelse inte

försättabör undvikaocksåsärskild betydelse ärAv attatt ungaman
villkoret förtvingade godtasigsituation, där dei attattanserenpersoner
skulle innebäraverklighetenkanske ireaktionerundvika ytterligare som

denmåste detbakgrundBl.a. dennamindre ingripande. attantasmotett
Ännuförsvarare.offentligskulle behöva anlitamånga falli enenunge

förutsätteråtalsunderlåtelse detvillkoradmed ärnackdel med attett system
prövotid för denformnågon unge.av

beslutvilandeförklaringmodell medväljer denAntingen omavman
Åtalsrättskommittén modell därelleråtalsunderlåtelse föreslogs enavsom

åklagarensåtalsunderlåtelse, kommerfastställs i beslutetvillkoren om
under kortarehållas svävandeåtalsfråganställningstagande islutliga att en

Även nämligenförutsättermodellensistnämndatid. deneller längre
följs.villkoren inteundanröjasåtalsunderlåtelsen kansjälvfallet att om

vidkan tillgripassanktionden endamodellernabåda ärEnligt som
motverkarordningåtal. sådanväcker Ettåklagarenmisskötsamhet enatt

handläggning.och smidigsnabb
framhållitsalltid närvilketkommer,de nackdelar nämntsTill nusom

tveksamhet liggerprincipiellabehandlats, denaktuella fråganden här som
straffrätts-typisktknytasamtidigt till beslutetlagföring ochfrånavståi att
vidgällandesärskilt över-synpunkt sigingripanden. Denna görliga

med tilläggsböter.åtalsunderlåtelseförenamöjlighetenväganden att enom
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tidigareI den nämnda departementspromemorian Ds Ju 1987: anfördesl l
skäl för sådan möjlighet, därigenom skulle kunna undvikaattsom en man

åtal då åklagaren det åtgärder inom socialtjänsten krävsutöverett attanser
bötesstraff. Visserligen det framhölls i promemorian riktigtärett som- -
âklagama kan utfärda strafföreläggande föri stället beslutaatt ett att om

åtalsunderlåtelse och det föreslagna därför inte praktiskatt systemet ur
Ävensynpunkt skulle innebära något strafföreläggande utfärdasnytt. om

âklagamivå föreliggerpå dock den avgörande skillnaden sådantatt ett
föreläggande bötesstraff och således resultatet lagföringär ett av en av
brottet.

kan således inte ifrån logiska inkonsekvens blirMan komma den som
följden inför möjlighet förena åtalsunderlåtelse medatt attav man en en

bötesstraff. Enligt vår mening inte acceptabel.sådan inkonsekvensärett en
den här diskuterade möjligheten den motsättning råderMot talar även som

mellan uppställande rekvisit för böternas utdömande och grundre-ettav
för åtalsunderlåtelse, dvs. inte skulle bli fråga åsidosät-kvistitet detatt om
något väsentligt allmänt enskilt intresse.tande ellerav

ytterligare skäl med villkorad åtalsunderlåtelse talarSom mot ett system
förenasföljande synpunkter. Flertalet de villkor skulle kunna medsomav

form frihetsinskränkning.åtalsunderlåtelse torde innebära någon Deaven
verkställighetsåtgärder.också förutsätta socialtjänsten vidtar vissatorde att

bakom föreslagna reaktionssystemetde bärande tankarna detEn av av oss
lagöverträdare principerna förutsebarhet, likabehandlingför är attunga om

tillgodoses bättre idag. Vioch proportionalitet därigenom kommer änatt
påpekat detta, enligt vår mening, förutsätter reaktionerhar tidigare attatt

allmän domstol ochinnebär frihetsinskränkningar beslutas avsom
kriminalvården. socialtjänstens rollverkställs Härigenom kommer ävenav

vårhjälpande och stödjande instans förstärkas. Enligtatt upp-som en
det införsde nämnda tankegångama motverkas,fattning kommer att om

förena beslut åtalsunderlåtelse med villkor.möjlighet att ett omen
anföras till stödvi således de skäl kanSammanfattningsvis att somanser

tillräckliga förmed villkorad åtalsunderlåtelse inteför är attett system
avsnittsådant Som framgår imotverka nackdelarna med ett system.

till intedessa nackdelar anledningarna vil5.6.l2. är attatt anseren av
införas svenska reaktions-ungdomskontrakt efter dansk modell skall i det

systemet.

åtalsunderlåtelse10.8.5 Delgivning beslutav om

delges den påviktigt beslutet åtalsunderlåtelseDet är ettatt ungeom
varningåtalsunderlåtelsen framstår allvarligt menadsådant sätt att som en
för de10.3.2. redogjortsida. Vi har i avsnittfrån samhällets ovan

framhållsbeslutet. Som därgäller för delgivningbestämmelser avsom
förformernaFöf ställs kravinnebär bestämmelserna i det strängareatt

övriga delar landet. Viförsöksdistrikten idelgivning beslutet i än avav
samhällets ogillandeåtalsunderlåtelsens funktion uttryckaattatt avanser

sker i sådanastärkas. Härför talar delgivningenbrottet ytterligare bör att
allvar. dåblir klar situationens Detformer den är ävenöveratt unge
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betydelsefullt den vårdnadshavare i såatt utsträckningunges stor som
möjligt närvarandeär beslutnär meddelas. Med vårdnadshavare likställer
vi i detta sammanhang fostrare familjehemsföräldrar har denannan som

BRÅ:sfaktiska vården den Av ovannämnda utvärdering framgårav unge.
den föräldrar varit närvarandeatt vid delgivningen i tämligenunges stor

utsträckning och såväl de den själv i regel uppfattatatt detsom unge
personliga sammanträffandet med åklagaren positivt. Vi attsom anser
Föf:s regler delgivning beslutet åtalsunderlåtelse börom görasav om
generellt tillämpliga åklagama själva alltid skall församt att svara
del givningen. Detta innebär delgivningen beslutet, huvudregel,att av som
skall ske vid personligt sammanträffande mellan åklagaren, denett unge
och hans vårdnadshavare. Ett sådant Sammanträffande skall regel ägasom

i de relativt sällsyntaäven fall, då åtalsunderlåtelse ringa brottrum avser
för vilka endast böter ingår i straffskalan. Det viktigt åklagarenär att
personligen sammanträffar med den och dennes vårdnadshavare dåunge
det frågaär typiska ungdomsbrott. Exempel sådana brott kanom vara

Ävenofredande, snatteri eller skadegörelse. företrädare för socialtjänsten
bör naturligtvis tillfälle Självfalletnärvara. sådanär närvaroattges en av
särskild betydelse då åklagaren förutsätter någon åtgärd från socialtjänstens
sida.

Den regel muntlig delgivning vi förordar kan praktiskaom som nu av
skål inte undantagslös.göras Man kan falltänka sig då den ochellerunge
hans vårdnadshavare flyttat till okänd adress eller anledning inteav annan
kan nås eller inte vill medverka till sammanträffandet. Vi har visserligen

föreslåövervägt regler angående formerna för kallelse tillatt samman-
träffandet till dessa knyta regler vite och hämtning. Ett sådantsamt att om
förfarande skulle dock praktiska skäl svårt genomföra och ävenattav vara
motverka den snabba och smidiga handläggning vi efter. Visträvarsom

därför delgivningen skall ske skriftligen, detatt möteranser om
särskilda svårigheter för muntlig delgivning.en

Vad särskilt angår de fall då den inställa sigvägrar skall det,attunge
framhölls i den nämnda departementspromemorian, klarläggassom ovan

för denne det formellt finns möjlighet för åklagaren återkallaatt sittsett att
beslut åtalsunderlåtelse och i stället väcka åtal. För beslutet skall fåom att
återkallas krävs dock i princip omständigheter skall ha inträffat.att nya
Det emellertid viktigtär myndigheterna visar fasthet och konsekvensatt
i sitt handlande. Det enda komma tillsättet med ungdomarrättaatt ytterst

inte vill delgivning åtalsunderlåtelseta emot ärsom ens atten av en
åklagaren i stället väcker åtal. Naturligtvis får återkallelse ske endast i
sådana undantagsfall då det kan konstateras den saknat laga förfallatt unge
och hans kommavägran uppenbarligen beror tredska. Somatt att
anfördes i den nämnda departementspromemorian bör åklagaren, denom

inte infinner sig efter kallelse, i första hand brev upplysaunge genom
denne vad saken gäller och erinra följden han uteblir kanattom attom av
bli åtal kommer väckas. Den omständigheten denatt att att unges
vårdnadshavare uteblir kan självfallet inte hinder förutgöra delgivningett

åtalsunderlåtelsen eller medföra den återkallas. Naturligtvis kan inteattav
heller socialtjänstens sådantutgöra hinder. Socialtjänsten harutevaro ett
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emellertid viktig uppgift fylla detnär gäller stödjaatt denen ochatt unge
hans vårdnadshavare i bl.a. kontakterna med åklagarmyndigheten. Som vi

det ocksåär naturligt företrädaresagt för socialnämndenovan att är
närvarande vid delgivningen, i varje fall det förutsätts någon åtgärdom

Ävenfrån nämndens sida. i de fall då delgivningen sker muntligen bör den
få skriftligt beslut. Vi denett ordning förekommerunge attanser som

under försöksverksamheten i Handens åklagardistrikt lämplig.är Som
framgår avsnitt 7.6 innebär denna den skriftligen får kvitteraav att unge

handling angående åtalsunderlåtelsen och dess innebörd.en Det bör
RÅankomma på utforma för ändamålet lämplig rutin.att en

Beslutet åtalsunderlåtelse skall självfallet delges den såom snartunge
möjligt efter det åklagaren fattat beslut i åtalsfrågan.att Viktensom attav

reaktionen kommer i anslutningnära till brottet har betonats i åtskilliga
sammanhang. Vi har behandlat frågan förundersökningen och tid-om
fristema för denna i avsnitt 7.9.4. Enligt vår uppfattning bör regeln vara

beslut åtalsunderlåtelse skall delgesatt vecka efter detom senast atten
beslutet fattats. Huvudregeln såledesär delgivningen skall ske såatt snart

möjligt efter det åklagaren fattat sitt beslut i åtalsfråganatt ochsom ett
överskridande tidsfristen får endast ske i undantagsfall.av

Som vi tidigare detär viktigt beslutet åtalsunderlåtelsesagt att om
delges den på sådant hansätt inser allvaret iett situationen. Detattunge
får inte slentrian i kontakterna mellan åklagarna och de lagöverträ-unga
dama. Delgivningen åtalsunderlåtelsen utmärkt tillfälleär förettav
åklagaren med den diskutera igenom konsekvensernaatt hansunge av

Åklagarenhandlande. bör därvid naturligtvis även de konsekvenserta upp
brottet haft för målsäganden. börHan särskilt eventuella skade-ta upp
ståndsfrågor och höra efter den gjort för sig. Föf innehållerrättom unge
vissa regler hur åklagaren bör vid delgivningen. Medom agera ett
undantag vi dessa regler skall generellt tillämpliga.att görasanser
Undantaget den uppgift lagts åklagaren höra efter i vilkenavser attsom
utsträckning den försökt ellergottgöra avhjälpa skadaunge som upp-
kommit brottet. Visserligen kan det ha pedagogiskt värdegenom ett att
åklagaren under sitt samtal denna fråga. Beslutet åtals-tar upp om
underlåtelse emellertidär redan fattat sammanträffandetnär ochäger rum
det bör inte kunna återkallas enbart det skälet den inte uppfylltattav unge

tidigare åtagande förgöra sig.ett rätt Ett sådant förfarandeatt skulle
innebära åtagande de facto blev villkor för åtalsunderlåtelsen.att ett Viett
har avvisat tanken föreslå sådana villkor. Den nämndaovan att
föreskriften bör alltså upphävas. bestämmelserDe vi diskuterat börnu
placeras i LUL.

10.8.6 Uppföljning socialnämndens åtgärderav

Om åklagaren vid beslutet åtalsunderlåtelse förutsatt socialnämndenattom
vidtar någon åtgärd, skall underrättelse beslutet tillställas social-en om

Åklagarennämnden §4 LUL. skall därefter höra efter åtgärden kom-om
mit till stånd. Om så inte skett skall åklagaren anmäla detta till länsstyrel-
sen.
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till åklagardistriktVi har i enkätundersökning samtliga landetsen av
frågan den nämnda bestämmelsen tillämpas. Enkätsvar harställt hur

från 85 landets 86 åklagardistrikt. 58 dessa distrikt harinkommit avav
följer distrikt har såalltid bestämmelsen, 7 svaratatt attsvarat man

sällan tillämpar bestämmel-vanligen sker medan 13 distrikt angett att man
medan distriktdistrikt tillämpas bestämmelsen aldrig 3l 4 svarat attsen.

åklagare i tjänst. Vi har ställtpraxis varierar beroende vilken ärsom
avsnittsocialtjänsten häromfråga i den enkät vi skickat till seutsamma

socialförvaltningarstadsdelsnärrmderskickades till5.2.7. Enkäten tiout
enkätsvar. Enligt 27 dessa inhämtaroch sammanlagt inkom 59 av

anför så skeraldrig sådana upplysningar här 20åklagaren attsom avses,
inte och 2 intedet sker regelmässigt medan 2ibland, 8 svaratvetatt

frågan.
ochskillnad mellan socialtjänstensföreligger således märkbarDet en
vårtställda frågan. Vi dock medvetnaåklagamas på den är attomsvar

därför inte kanbeträffande socialenkäten begränsat ochunderlag är att man
likvälnågra generella slutsatser denna. Dedra avgetts ensom gerav svar

beträffande tillämpningenerfarenhetersocialtjänstensviss antydan avom
viktdärför framhålla detVi villden här aktuella bestämmelsen. äratt av

följer vilka åtgärderåklagarnabestämmelsen iakttas och attatt somupp
åtalsunderlåtelse.beslutkommer till stånd efter ett om

Återkallelse åtalsunderlåtelsebeslutetl0.8.7 av om

konkretaskötsamhet. Detåtalsunderlåtelse skall iakttaerhållitDen ensom
begår brott. Vidinteskötsamhetskravet deninnehållet i är att nyaunge

upplysa denskall åklagarenåtalsunderlåtelsedelgivningen beslutetav om
följderna kan blivilkainnehållet skötsamhetskravet ochi omomomunge

skall uppfattasskötsamhetskravetbegå brott. Förhan fortsätter attatt som
med någondet förenatkrävs självfalletallvarligt är typattmenat av

återkallaråklagarenkommer i frågasanktion. sanktionDen är attsom
BRÅ:s utvärderingåtalsunderlåtelse. framgått visarbeslutet Som ovanom

aldrigâtalsunderlåtelser praktiskt1988 års ändringar i LUL tagetattav
allvarligtåtalsunderlåtelse skall framstååterkallas. Om institutet som en

det viktigt åklagarnavarning i anledning brott,menad är attett reagerarav
och för sig intebegå innebär ifortsätter brott. Dettadennär attattunge

alltid vid fortsatt brottslighet.tidigare åtalsunderlåtelse måste återkallasen
åklagaren låter åtals-reaktionen kan mycket välDen adekvata attvara

enbartstrafföreläggande eller väcker åtaloch utfärdarunderlâtelsen bestå
det inteföregående börSom vi framhållit i detför det brottet.nya

fortsätter begå brott inomlagöverträdare,förekomma attatt somen ung
fall fåri särskildameddelad åtalsunderlåtelse,tid efter änkort annat enen

198788departemenstchefen framhöll iåtalsunderlåtelse. Som prop.ny
föranlederbrottslighetensammanhanget dendet viktigaste i135 är att nya:

består isamhällets sida. reaktionmarkerad reaktion från Den attsomen
strafföreläggande för denåtal eller utfärdarväckeråklagaren nya

gånger tillräcklig.enligt vår mening mångabrottsligheten är
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Vi skall slutligen påpeka vi nuvarande rutiner för registre-att attanser
ring åtalsunderlåtelse enligt LUL tillräckliga förär det gällandeav att

skall kunna fungera.systemet

Åtalsunderlåtelse10.8.8 enligt RB

Åklagarutredningen har behandlat fråganäven utfornmingen åtals-om av
underlåtelse enligt RB och därvid för gällande bestämmelserstannat att nu
inte bör ändras. Man har grundat sin slutsats bl.a. på resultatet denav av
utredningen utförda utvärderingen 1985 års reform institutet. Dennaav av
visar antalet åtalsunderlåtelser enligt RB varit tämligen konstant underatt

år och faktiskt sjunkit något efter 1985. Framför allt det âtals-ärsenare
underlåtelser vid bötesbrottslighet minskat i antal. Unga lagöverträda-som

meddelas framgått, huvudregel, åtalsunderlåtelse enligtre som ovan som
LUL. I den mån reglerna i denna lag inte medger åtalsunderlåtelse skall
i princip prövning ske också enligt 20 kap. 7 § RB. Det finns ingen
anledning det antal åtalsunderlâtelser meddelasanta att som unga
lagöverträdare med stöd RB skulle ha ökat eller i övrigt anledningav ge

Åklagarutredningensändring bestämmelsen.överväga Vi delaratt en av
uppfattning tillämpningsområdet för åtalsunderlåtelse enligt RB välatt är

och alltså inte bör ändras.avvägt
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11 Att ställa till efterrätta brott

ll. l Inledning

Det självklar princip inom rättsordningenanses denvara vållaten att som
skada brott skyldigär iett möjlig mån hållaen dengenom drabbadeatt

skadelös. Det viktigaste medlet för detta allmäntär den begåttsett att som
brottet betalar skadestånd till målsäganden. I praktiken detär emellertid
vanligt den döms föratt brott saknar möjlighet fullgöraettsom att en
skadestándsskyldighet. syfteI tillgodose kravet denatt begår brottatt som
ändå skall förgöra sig harrätt under år, såväl i Sverige isenare som
andra länder, antal sanktioner med huvudsakligenett reparativa inslag
utvecklats. Huvudtanken bakom dessa sanktioner gärningsmannenär iatt

eller form skall brottsoffretgottgöra ocheller samhälleten för denannan
skada den brottsliga gärningen orsakat. En viktig tanke bakomsom annan
sanktionema är gärningsmannen direktatt, ställs inför den skadaom som
orsakats brottet, detta kan hos honom skapa medvetenhetgenom en om
och förståelse för vad brottsligheten innebär för dem drabbas.som

Exempel på den sanktioner här åsyftastyp rnedlingär ochav som sam-
hällstjänst. Hit hör de föreskrifteräven skyldighet för gärningsmarmenom

biträda den skadelidande med visstatt arbete, domstolen kan meddelasom
i samband med ådömande Villkorlig dom och skyddstillsyn eller iav
samband med överlämnande till vård inom socialtjänsten. Nänmas bör
också de bestämmelser i LUL polis och åklagare möjlighetsom ger att
verka för lagöverträdare ställer tillatt efterrätta brott. Dessa reglerunga
skall behandlas i det följande. I detta sammanhang skall brottsbalkensäven
regler straffmätning och pâföljdsval beaktas iivad domstolensom avser
skyldighet i dessa avseenden hänsyn tillatt gämingsmannens handlandeta
efter brottet.

11.2 Gällande rätt

1l.2.1 Allmänt

Att ställa krav pä ungdomar, begår brott, föratt sig hargör rättsom ett
visst samband med institutet samhällstjänst. En grundläggande skillnad är
dock samhällstjänst inte arbeteatt direkt relateratär till brottetavser som

samhällsnyttigt arbete i allmänhet.utan Som framgår avsnitt 15.2 över-av
vägdes frågan samhällstjänst i propositionen med förslag kontrakts-om om
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ladespåföljdsådanförslagnågot1986872106vård prop. att omutan
sambandimöjlighetfåskulledomstolenföreslogs att,fram. Däremot att

dömdeålägga denskyddstillsyn,dom på attellervillkorlig dommed en
syfte i förstaochtill brottetdirekt relateratarbeteutföra varsett som var

Riksdagendetta.orsakatsskada antogdenavhjälpahand avatt somvar
1988 SFSjanuarikraft den 1iträddereglernaoch deförslaget nya

1987:761.
5.26depanementschefen bl.a.anfördekontraktsvårdspropositionenl

förlämpadsärskiltuppenbarligen ärpåföljdsformen yngredenatt nya
anfördeHanåtalsunderlåtelse.fåroftapraktikenilagöverträdare, som

ordningendiskuteradegenomföra deneffektiva sättetdetvidare attmestatt
påtillställamed rättatillhjälpadömdeåläggande för den attattettattvar

åtalsunderlåtelse,reglernamedkoppladeseller sätt omsammanannatett
efteromedelbartpolisenförbefogenhetmed attföreningihelst en

Fråganslag.sådantarbeteinitieraupptäckt omeller dessgämingen av
därefter ibehandladesbrotteftertillställer rättaungdomarkrav att

Ändrade åtals-regler1987:11Judepartementspromemorian Ds om
promemoriangrundvalPålagöverträdare,förunderlåtelse avm.m.unga

delsangåendeLULregler i198788:l35iregeringenföreslog nyaprop.
frågandelsbrottsutredningen,skedetidigtroll ipolisensfrågan ett avom

beaktas iskalltillställa rättaviljadenutsträckningvilken atti unges
tilläggföreslogsVidareåtalsfrågan.i ettbeslutmed åklagarenssamband

överlämnandemedsambandidomstoleninnebördBrB§31 kap. 1i attav
lagöverträdareålägga attskulle kunnasocialtjänstenvård inomtill ungen

rskr.198788:JuU36,bet.förslagetRiksdagentillställa rätta. antog
1988.julikraft den 1iträddereglernaDe1987882403. nya

Polisen11.2.2

kanfyllt ellerharanmoda denpolismanfår§ LULEnligt 6 b somen
föråtgärdervidtamöjligtsåår18fyllt 15ha snartatt somantas men

förut-brott. Engrundegendompåskadaeller begränsaavhjälpa avatt
erkänt brottetdenlämnasskall få äranmodanför attsättning ungeatt en

hanuppenbartomständigheternatill är attmed hänsyndeteller att annars
medlämpligtdetendast äranmodan lämnasfårVidaredet.begått om

åtgärden.tillsamtycktmålsägandenochomständigheternatillhänsyn
obehövligt.uppenbartdet ärinhämtasdock inteSamtycke behöver om

tillämpningenrådallmännautfärdatharRikspolisstyrelsen avom
lOl-l.FAPbestämmelsen

förförutsättninggrundläggande attdetframgår lagtexten ärSom enav
ellerbegått brottetdenden riktaslämnasanmodan skall motatt somen
Medklar.såledesmåsteSkuldfrågani det.deltagit varasättannat

på bargripsnågonfall därderegeln,omfattar utöverbegränsningdenna
blirutredningenstadiumunderdet förstfall dågärning, ett aväven senare

då flerauppståkanSvårighetergämingen.begåttdenuppenbart att unge
demvilkaosäkertdetochbrottsplats ärpåträffas på somavungdomar en

dessaipolismannenbörrådallmännaRPSEnligtgämingen.deltagit i



325SOU 1993:35

avstå från anmodan. Såväl den polis griper densituationer som ungeen
håller förhör har anmodan.den rätt göraattsom senare ensom

ställaAngående vilka skador anmodan till kanrättaatttyper somav en
måste anmodani förarbetena utgångspunktuttalas att atten vara enavse

ändamål 198788: 135 27. Det skallrealistisk för tjäna sitt prop.är att s.
fyller funktion för denfråga arbetsuppgifti princip som envara om en

utföra.står i den förmåga Det kanskadelidande och det attsom unges
utföraanmodas reparationersåledes inte komma i fråga den attatt unge

föreliggasärskild sakkunskap. Vidare skall detkrävereller ettannat som
skall utföra. Ungdomarskadan och vad dendirekt samband mellan unge

efterstäda andrasbestämmelse åläggaskan inte med stöd denna att uppav
själva varit delaktigaskador de intevandalisering eller reparera som

alltså inskränktaanmodanbefogenheter lämna änPolisens äratt meren
enligt 27 kap. 5 28meddela föreskrifterdomstolens befogenheter att

Typiskt tordenedan avsnitt ll.2.4.och 31 kap. § BrBkap. 5 § l se sett
till sådana brotti fråga knutnaåtgärder kan kommade somsom vara

städaåverkan. kan gällaskadegörelse och Detstöld, snatteri, t.ex. att upp
egendom,återställa tillgripenvandalisering,efter inbrott eller attattett en

något ned.ellernågot brutits sönderlaga rengöra smutsatsatt somsom
detegendomsskador,begränsad tillBestämmelsen inte ävenär om

beträffandei fråga. Menkommerdessa ävennaturligtvis närmastär som
för skadan,hjälpa till begränsakroppsskador kan den t.ex.att genomunge

vård 42.under prop.den skadade kommertillatt att s.se
endasthar gjortstill åtgärden. Undantagmåste samtyckaMålsäganden

obehövligt.fallet uppenbartenskildafall samtycke i det ärför det att ett
situationenhärmed dendepartementschefen 43prop.Enligt attavsess.

tillfrågats, skulle hahadehanklart målsäganden,det står helt att om
vidtas omedelbartåtgärderna kanfalletkansamtyckt. Detta omvara

kan utföradenråder något tviveloch det intebrottsplatsen att ungeom
nedskräpning.efterstädauppgiften godtagbart sätt, attett t.ex. enupp

likartade brott iblandmedförsamtyckemålsägandensKravet att
underströkDepartementschefenanmodan ibland inte.föranleder atten
till lika fallfår ledaintemåstedetta någotär attaccepteras men somsom
bedömningåklagarensfram i förfarandet. Förolika längrebehandlas av

avgörande.tillvilja ställaåtalsfrågan den rättaär attunges
för-helt frivilligt. Imåsteåtagande ställa tillDen rättaatt varaunges

sådantfår framställas sättanmodan intearbetena betonas ett attatt en
för sakenvillkorbefallning elleruppfattar denden ett attsomsom enunge

åtalsunderlåtelse ellerlöfteföras vidare ellerinte skall ett annanomsom
emellertid alltid upplysasbörbehandling. Ungdomarnaförmånlig attom

densagda liggertill godo. I det äveninitiativ de kan räknas demde atttar
bedömningin i polisensbör kunnavilja ställa till vägasrättaatt avunges

frivillighetpåtill det kravrapporteftergift bör meddelas. Med hänsynom
verkan för denmed bindandekan polisen inteuppställts angeungesom

Polisens rollutföras.skallför uppgiften avhjälpa skadanhur attnormer
han kanför hurdensig till i allmänna ordalaginskränker att unge,ange

målsäganden. Detmedkontakt etablerasskadan, och tillavhjälpa att attse
sakensutformas. Ianmodan skallfinns formellt krav på huringet naturen
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skall framförasligger den muntligen. Om förundersökningsprotokollatt ett
bör i detta antecknas anmodan lärrmats. Vidare börupprättas om an-

teckning vilka åtgärder den vidtagit för avhjälpagöras skadan.attom unge
BRÅ fick i juni 1988 regeringens uppdrag utvärdera de häratt

behandlade ändringarna i lagstiftningen 1988:822 rörande åtgärder mot
lagöverträdare. Uppdraget omfattade utvärderingävenunga en av

försöksverksarnheten med snabbare utredningar rörande lagöver-unga
BRÅträdare SFS 1988:217. sin slutrapport, lagöverträdare,Ungaavgav

den 2 juli 1990 avsnittse 7.5. Utvärderingen dels de åttaavser
försöksdistrikt omfattas försöksverksamheten, dels motsvarandesom av
antal undersökningsdistrikt. Undersökningsdistrikten har tjänat som
jämförelsedistrikt och har dessutom utgjort underlag vid utvärderingen av
tillämpningen förordningen i hela riket.av

Angående polisens möjlighet anmoda den ställa till rättaatt attunge
innehåller bl.a. följande uppgifter. handläggarintervjuerAvrapporten
framgår många poliser, vid tiden för utvärderingen, inte kände tillatt
bestämmelsen anmodan. Företrädare för polisen uttryckte vissävenom en
skepsis bestämmelsen. En del de tillfrågade motiverade detta medmot av

bestämmelsen inte innebär något eftersom polisen alltidatt nytt, uppmanat
de ställa till medan anfördeandra det inte alltid lätträtta, äratt attunga

ungdomar hörsarmna anmodan, vilket kan medföra polisenatt att atten
tappar ansiktet. den iAv presenterade polis-åklagar-domaren-rapporten
käten framgår polisen på brottsplatsen anmodat ungdomarna ställaatt att
till i %rätta 15 de i försöksdistrikten redovisade fallen medanav
motsvarande siffra för %.undersökningsdistrikten Anmodan har7var
framförts i samband med förhör %i 12 fallen i försöksdistrikten ochav

%i fallen7 i undersökningsdistrikten. Analysen återfallen blandav av
ungdomarna visar polisanmodan främst tillämpats beträffande deatt
mindre belastade ungdomarna. Under uppföljningsperiod nioen om
månader återfallen betydligt lägre bland dem erhållit anmodanvar som en

bland demän inte fått sådan. Enligt polisens uppgifter detsom en var
Återfalletendast fåtal ungdomar inte efterkom anmodan.ett störresom var

bland dem negligerat anmodan bland dem följt den. länsom som
framhålls vikten rutin för uppföljning anmodanrapporten attav en av

införs. Flertalet polisdistrikt har inte något uppföljningssystem. Vidare
framhålls i det, bakgrund lagstiftningen be-rapporten att mot attav
träffande anmodan gäller i samtliga distrikt, intressantär att notera att
anmodan tillämpas oftarebetydligt i försöksdistrikten i undersöknings-än
distrikten. Enligt förklaringen härtillär troligen irapporten att man
försöksdistrikten arbetade åtgärdermed avseendeengageratmera unga
lagöverträdare.

Att anmoda ungdomar göra för sig socialpedagogiskrätt äratt en
BRÅmetod användsäven socialtjänsten. I den socialenkätsom av som

ianvänt sammanlagt %15 fallen socialtjänsten haruppges att uppmanatav
den vidta någon åtgärd föratt avhjälpa eller begränsa denersätta,unge att
skada uppkommit brottet. %Enligt enkäten har detta skett i 12som genom

fallen i försöksdistrikten och i 17 % fallen i undersökningsdistrikten.av av
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Åklagaren11.2. 3

Enligt § LUL kanl åklagaren, under vissa i paragrafen angivna förut-
sättningar, besluta underlåta åtal för brott någon begått innan hanatt som

Åtalsunderlåtelsefyllt 18 år. kan meddelasäven enligt reglerna i 20 kap.
§7 rättegångsbalken. Dessa regler dock subsidiära tillär reglerna i LUL.

Åtalsunderlåtelse kan i fallvissa meddelas efter det åtaläven väckts.att
Dessa fall regleras uteslutande bestämmelserna i 20 kap. 7 § RB. lav a
detta sammanhang skall vi endast behandla den inverkan den viljaunges

för sig kangöra rätt ha vid avgörandet åtalsfrågan.att Institutetav
åtalsunderlåtelse behandlas i övrigt i avsnitt 10.8.

l § fjärdel stycket LUL föreskrivs åklagaren vid bedömningenatt av-
åtalsunderlâtelse skall meddelas särskilt skall beakta den underårigesom -

vilja målsäganden förersätta skada uppkommit brottet elleratt som genom
avhjälpa eller begränsa skadan.att
Tillkomsten regeln skall bakgrund det nuvarande femtemotav ses av

stycket i den angivna bestämmelsen. Enligt detta stycke får inte âtals-
underlåtelse beslutas något väsentligt allmänt eller enskilt intresseom
därigenom åsidosätts. förarbetenal till detta stycke uttalade departements-
chefen åklagaren vid bedömningen frågan åtalsunderlåtelse bordeatt av om

hänsyn till den misstänkte målsäganden förgottgör den skada denneta om
Åklagarenlidit prop. 198485:3 23. skall emellertid också beakta bl.a.s.

allmänhetens tilltro till rättsväsendet upprätthålls och viktigatt att en
förutsättning för denna tilltro upprätthåller likhetenär inför lagen.att man
Dessa delvis intressen kan i vissa fall kollidera. För imotsatta att
möjligaste mån motverka sådan intressekollision har regeln i praxisen
medfört vid vissa brott sällan vill tillmäta den misstänktesatt typerman av
vilja målsäganden någongottgöra betydelseavgörande vid prövningenatt

âtalsunderlâtelse. Det skälet till den nämnda bestämmelsen i §lattav var
fjärde stycket LUL infördes. Man ville därmed skapa bättre balansen
mellan intresset å sidan, lagöverträdama behandlas lika och, åattav, ena
andra sidan, hänsyn till den vilja för sig prop.göra rättatt tas attunges
1987882135 30. Med stöd denna regel kan åklagaren alltså räknas. av
den till godo han kontaktat målsäganden diskuteratochatt t.ex.unge
möjligheterna för sig eller han efterkommitgöra rätt polisensatt att
anmodan ställa till Departementschefen underströk dockrätta. viktenatt

inte får leda till olikhet inför lagen det densättetatt systemet attav som
uppoffringar kan málsägandenstörre därigenomersättautan störreges en

möjlighet undgå domstolsprövning. Systemet får aldrig innebäraatt att man
kan sig friköpa från åtal. Det således den vilja förär göra rättattunges
sig åklagaren skall in vid sin bedömning.väga Det skall slutligensom
påpekas det inte föreligger något automatiskt samband mellanatt vägranen
från den efterkomma polisens anmodan ställa till ochrättaatt attunge
åklagarens beslut väcka åtal.att
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Domstolen11.2.4

tillmed den dömerdomstol i sambandframgått kan allmänSom attovan
ochdömde, på tidskyddstillsyn föreskriva den sättellerVillkorlig dom att

arbete,skadelidande med visstbiträda denskalli domen, somangessom
i belysningellerskadanavhjälpa eller begränsasyftar till att som annars

Förutsättningarna förframstår lämpligt.eller skadansbrottets art somav
skada påuppkommitdetfå meddelasföreskrift skall ärsådan attatt en

främja denägnadföreskriften bedömsbrottet,egendom attatt varagenom
samtycker 27skadelidandeoch denanpassning i samhälletdömdes att

domstolen§ BrB harEnligt kap. 1kap. 6 § BrB. 31och 28kap. 5 §
vård inomtilllagöverträdareöverlämnarmöjlighet då den ungensamma

socialtjänsten.
skadafall dåsiktebestämmelsernaordalydelsenframgårSom tarav

innefattaskall alltsåBrottslighetenbrottet.uppkommitpå egendom genom
inteemellertidkrävsåverkan. Detskadegörelse ellernågon form attav

Även exempelvisfördömsdendessa brott.någotdomen somavavser
efter sig, hanställa tillåläggas rättaeller stöld kanhemfridsbrott att om

l98687:106 91.jfrbegåendeåstadkommit skada vid brottets s.prop.
ianpassningdömdesfrämja denförskriften ägnadskallVidare attvara
ikommerpåtagligtförstås den dömde sättsamhället. Härmed ettatt

positivahaharbrott, vilketverkningarna sittkontakt med ansettsav
skallFöreskriftensynpunkt.pedagogiskindividualpreventiv ocheffekter ur

skadadenavhjälpa justskallpå den dömdehuvudregel sikte atttasom
Medverksamhet.liknandeuppkommit brottet eller annansom genom

skadan redansituationer då ärförekommandepå sådana inte sällantanke
kvalifika-saknardömdeoch de fall i vilka denavhjälpt dom meddelasnär
liknandenågoteller dååstadkommittioner avhjälpa just den skada hanatt

emellertidföreskriftenkan ävenbrott inte begåtts målsäganden,mot avse
framstårskadansbrottets ocharbete med hänsyn till artannat somsom

föreskriftdåalltid föreliggamåstelämpligt. Málsägandens samtycke en
detVillkorlig domsamband med ärmeddelas. föreskrift meddelas iNär en

föreskriften följs. Omtillsei första harhand målsäganden själv attattsom
åklagarenSåvältill åklagaren.föreskriften åsidosätts han vända sigkan
upphävas.skall ändras ellerföreskriftenden dömde kan ansöka attsom om

arbetsskyldighet inteföreskriftförarbetena framhållsI även att omen
prop. 66.införstådd med dettabör meddelas, den dömde inte är s.om

med Villkorlig dom intesambandOm den föreskrift ierhållit ensom en
meddelas, före-Varningföljer föreskriften, 27 kap. 6 § BrBkan enligt

ochundanröjasden villkorliga domenskriften ändras eller, i sista hand,
för brottet.påföljd bestämmasannan

dåoförändradeför Vilka Vi redogjort gäller i principDe regler nu
ellerskyddstillsynföreskrift meddelas i samband med dom påen

skillnadertvåtill vård inom socialtjänsten. skall endastöverlämnande Här
detskyddstillsynföreskriftenOm knuten till dom ärpåpekas. är en
förharfrivårdsmyndigheten och övervakningsnämnden ansvarsom

föreskriftenskyldighet. Omfullgör sinövervakningen den dömdeattav
vård inomtilldenöverlämnarsamband med domstolenmeddelas i att unge
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saknas det formell möjlighet vidta någon sanktionsocialtjänsten att om
föreskriften inte följs. Socialtjänsten har ingen skyldighet övervakaatt att

före-följer föreskriften. Socialtjänsten kan emellertid beaktaden unge
fortsatta med den och följaskriften i sitt arbete vägran attunge en

i viss mån få betydelse för åklagarens och domsto-föreskriften kan även
nämligen fortsätter begå brottlens bedömning, den prop.attom unge

1987882135 32.s.
sammanhang brottsbalkens regler straff-Slutligen skall i detta om

påföljdsval i korthet beröras i vad de domstolensmätning och avser
avseenden hänsyn till gärningsmannen efterskyldighet i angivna attatt ta

skadliga verkningar brottet.förmåga sökt gottgöra av
vid straffmätningen i skälig2 BrB föreskrivs29 kap. 5 §I rättenattp.

straffvärde den tilltaladeomfattning skall beakta brottetsutöver om--
eller begränsa skadligaförmåga sökt förebygga eller avhjälpaefter

påföljdkap. § BrB stadgar vid valverkningar brottet. 30 4 rättenatt avav
omständigheter talar för lindrigarefästa särskilt avseende vidskall ensom
därvid skall beakta sådana omständigheterpåföljd fängelse och rättenän att

har lagstiftaren§ BrB. Genom de nämnda reglernai 29 kap. 5som anges
efterenligt praxis gällande princip den,tidigareknäsatt ävenatt somen

skadligafullbordats försökt förebygga ellerdet brottet gottgöraatt
få mildare straff. I förarbetenabrottet, bör kunnaverkningar nämnsettav

198788:l20gärningsmannen kan vidta prop.exempel åtgärder som
fråga i desammaåtgärder kan komma i91. De är stort somsoms.

fästas vidavgörande hänsynVid bedömningen skallnämnts ovan.
ekonomisk förmågaförmåga. Uttrycket inte endastgämingsmarmens avser

gämingsmannenshänförliga tillandra omständigheter ärävenutan som
Även förarbetenaidet inte i lagtextennämns attangesperson. om

gärningsmannenfrämst avsedda tillämpasbestämmelserna är näratt
agerandeavslöjats.på angivet innan han han Hanshandlat sätt, vet att
uteslutetemellertid inte heltpå i handling visad ånger. Detskall visa ären

först eftergärningsmannentillämpa bestämmelserna när ageratatt
upptäckten.
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11.3 Våra överväganden och förslag

polisen i skallVi föreslår ökad utsträckning anmoda ungdomaratt
för sig eller avhjälpa skador på grund brott. Frågangöra rättatt av

härom kan i samband med medlingsförfarande. Vitas ettupp
framhåller vikten den brottsliges vilja beaktas vid beslutattav om
rapporteftergift får därför.den villkor Anmodan skallutgöramen

för Rikspolisstyrelsen börstå till buds alla lagöverträdare.unga ge
Ävenuppföljningenanvisningar hur skall ske. åklagare bör vidom

åtalsunderlåtelse hänsyn till den viljaövervägande ta attungesav
förför sig eller målsäganden skada.rätt sätt gottgöragöra annat

framhållit det självklara i den begåttinledningsvisVi har närmast att som
möjligaste mån skall målsäganden ekonomiskt för denibrott ersättaett

blivit följden brottet. Ungdomar skadestånds-kan haskada äravsom
Ävenansvariga i utsträckning ungdomarrättsligt som vuxna. omsamma

ofta inkomster exempelvis ferie-skolåldern hari numera egna genom
inte ekonomiska förutsättningarhar de dock i regelarbete, somsamma

fallersättning till målsäganden. I många saknar denbetalaatt ungevuxna
hålla den drabbade skadeslös sedvanligt Dethelt förutsättningar sätt.att

förungdomar bereds möjlighet i ställetdärför viktär attattattav ~
insatser hjälpa till detskadeståndåläggas attett repareragenom egna-

efterställa tillblivit skadat brottet eller sätt rättaatt annatgenomsom
brottsavhållande inslagHärtill det kanbrottet. kommer attatt ettvara

fysiska insatser. påpekatsställa till efter sig Sombehöva rätta genom egna
brottetdirekt konfrontation med den skada orsakatskan ävensom aven

skapa medvetenhetden bidrar till hos denvärde attatt ungegenomvara av
för vad innebär för den drabbas det.förståelse brottetoch avsom

polisanmodan ochår 1988 i LUL införda reglernaGenom de om
frågan åtalsunderlåtelse,skyldighet för åklagarna vid prövningatt, av om

uppkommit brottet ellerden vilja skadabeakta ersättaatt genomunges som
riktningskadan, har lagstiftaren tagit iavhjälpa eller begänsa ett stegatt

framhålla. emellertidtillgodose de intressen vi här vill Det ärmot att som
förlagstiftaren inte ställt kravvärt rapport-att notera att som enupp

för sig.eftergift eller åtalsunderlåtelse den visar vilja göra rättatt attunge
såväl polis åklagare kanVisserligen detta omständighetär som somen

Vidnågot formellt villkor.sin bedömning, det intein i utgörväga men
utforma bestämmelser reglerarhur bör deövervägande ettsomav man

enligt vårvilja för sig det,hänsynstagande till den göra rätt ärattunges
innebära,inte bakvägen kommermening, viktigt bestämmelserna attattatt

erhålla ren åtals-för sig skulle kunnade ungdomar i och ensom
åtal.för undvika Manåläggs ställa till efter sigunderlåtelse rätta att ettatt

kriminologiskaeffekt inom denmåste således observant på den somvara
netwidening. innebärnätutvidgning Denforskningen benämns att en
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sanktion får andra, ofta långtgående effekter demän medavsettssom
sanktionen. Vi ställer i avsnitt 10.8.4 avvisande till medoss ett system
villkorad ätalsunderlåtelse. Det får då inte heller förekomma polisan-att
modan åklagarensoch hänsynstagande till den vilja ställa till rättaattunges
tillämpas på sådant de framstårsätt,ett faktiska villkor föratt som att
gämingen inte skall medföra åtal väcks. Som skall framgåatt avsnittav
18.1 pågår det på olika platser i landet projekt inom vilka socialtjänst,
polis och åklagare låter ungdomar begått brott konfronteras medsom
målsäganden. Det överenskoms dessa ungdomar något skallatt sätt göra

för sig. Vår uppfattningrätt dessa medlingsprojektär värda alltatt är stöd
förutsättningunder de bedrivs inom lagens och inteatt medför denramar

nätutvidgningseffekt berörtvi Med de reservationer vi anförtsom ovan. nu
vi, det nuvarande med polisanmodanatt och föranser systemet rätt

åklagarna vid bedömningen åtalsfrågan hänsynatt till den viljataav unges
för siggöra rätt är värde. Starkaatt skäl talar förstort ävenav att unga

lagöverträdare bör konfronteras följdernamed sina gärningar ochav ta
för dessa.ansvar

Vi den avgränsning institutet polisanmodanatt finns ianser av som
6 b § LUL väl avvägd.är Det viktigtär på understrykaatt nytt att en
anmodan för siggöra rätt enbart kan undanröjandeatt deettavse av
skador uppkommit i anledning det aktuella brottet. Det måstesom av
också stå klart den gjort sig skyldig till brottet.att Ett praktisktunge
exempel någraär ungdomar med klottraatt husvägg.ertappats att ner en
De deltagit i skadegörelsen skall kunna anmodas bort klottretsom att rensa

inte andra råkar uppehålla sig platsen.men som
BRÅ:sBeträffande polisanmodan visar nämnda utvärderingovan att

många poliser, vid tiden för utvärderingen, inte kände till bestämmelsen.
visarDetta behovet information i samband med bestämmelserav att nya

införs i lagstiftningen. Vi utgår från bestämmelsen känd föratt ärnumera
samtliga polismän arbetar med ungdomar. Av utvärderingen framgårsom
också bestämmelsen tillämpas i ganska begränsadatt omfattning och
huvudsakligen beträffande mindre brottsbelastade ungdomar. Vi vill
framhålla betydelsen bestämmelsen den tillämplignär är kommerattav - -
till användning i mycket större utsträckning f.n. Detän är grund-av
läggande betydelse för rättssystemet lika fall behandlas möjligt lika.att om
Det bör inte förekomma polisman underlåter anmodan enbartatt en en av
den anledningen Ävenhan den inte kommer följa den.att tror att attunge

följavägran polisanmodan osanktioneradatt är enligt vårom en en -
mening bör den också så förbli kan polismannen in denväga unges-
benägenhet ställa till hanrätta bedömernär rapporteftergiftatt börom
meddelas. Man kan tänka sig fall där förgränsen underlåtaatt rapportera

brott i och för sig överskridits därett rapporteftergift allt kantrotsmen en
meddelas den följer polisanmodan. Denna möjlighet börom unge en vara

för alla lagöverträdare,öppen inte endast för de mindre brottsbe-unga
BRÅ:slastade. I utvärdering har också önskvärdheten rutin förav en

uppföljning polisanmodan framförts. Inte minst bakgrundav mot av
principen lika fall skall behandlas lika detatt är även, enligt vår mening,
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RPSankommalämpligenbörinförs. Detsådan rutin attViktigt att en
uppföljningsrutin.föranvisningarutfärda en

där10.8. Somavsnittåtalsunderlåtelse ibehandlat institutetVi har
övervägandevidmöjlighetåklagamasViföreslårframgår att avatt

för sigvilja göra rättdentillhänsynátalsunderlåtelsen attungesta
stycket§ fjärdei lomständigheter nämnsdeUtöverförtydligas. som nu

underårigesdentillhänsynskallåklagamaframgåbörLUL även taatt
anledningskada imålsäganden förgottgörapá sättvilja avannatatt

sådanatillhänsynmöjlighet ävenHärigenom öppnas att tabrottet.
ochursäktmålsägandenbettdenomständigheter omatt ungesom

brottsofferkonfrontation ellerdeltagit ihan ettånger,verkligen visat att en
målsägandensförarbeteutfört vissthanellermedlingsförfarande att

skadajust denundanröjandebestå iintebehöverArbetet somräkning. av
siggjortdensigtänkaVälMan kanbrottet. attorsakats somgenom

butikenistädarbetevisstmedbutiksstöld arbetarexempelvisskyldig till en
sådantMenskadegörelse.fysisknågonorsakat ettintestöldenäven om

skadan.inträffadeproportion till denrimlignaturligtvis stå imåstearbete
orimligamedverkan kansin garantera attâklagamaVi att genomanser

falli dessadet inteframhållasskallDetungdomarna.ställs på attintekrav
arbetsuppgifternaaktuellasamhällstjänst. Deformnågonfrågaär avom

någotoch bör sättmålsägandentill syfte gottgöra varamåste ha att
denne.tillanknutna

samband meddomstol, iallmänframgårredogörelsetidigareVår attAV
vårdöverlämnande tillellerskyddstillsyndomdom, ettVillkorlig enen
denskall biträdadömdedenföreskrivakansocialtjänsten, attinom
tillöverlämnandeinnebärVårt förslagarbete.med visst attskadelidande

påföljdssystem.brottsbalkensskall utmönstrassocialtjänstenVård inom ur
medpåföljd kommererhåller dennadagiungdomardeflertalEtt somav

skyddstill-ellerVillkorlig domtilldömasföreslagnadet systemet attossav
detföreskriftermeddelamöjligheterdomstolensfall bör att avI dessasyn.

föreskrifternamedfördeloförändrade. Enkvarstå attaktuella slagethär
eventuell under-skyddstillsyn ärochVillkorlig domtill attknutna enär

avsnittframgårSomsanktionerad.föreskrifternafölja ärlátenhet avatt
iför ungdomaranvändasskall kunnasamhällstjänstföreslår vi15.6 att

detvi intedärmedlinjeiutsträckning. Det attärbetydande ansersom
diskuterade före-tillämpningsområdet för de härutvidgaskälfinns att

skrifterna.
viljadenfrågantillåterkommervislutligenVi vill nämna ungesatt om

behandlarVimedsambandbrottsoffret i attför sigrättgöra gentemotatt
avsnitt 18.1.medlingsinstitutet
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12 Böter

Gällande12.1 rätt m.m.

Kapitletkap. BrB.böter finns i 25grundläggande bestämmelsernaDe om
199091:68, bet.januari 1992lydelse den prop.sin nuvarande 1fick

i huvudsakBestämmelserna innebär1990911155.199091:JuU10, rskr.
följande.

vissnormerade böter. Ompenningböter ellerdagsböter,döms iBöter ut
huvudregelbötesstraffetskallföreskriven för brottetbötesform inte är som

strafffölja lägresådant brott bör änOmi dagsböter.dömas ettut
dagsböter.i stället förpenningböter dömasskall docktrettio dagsböter ut

efterpenningböter och bestämssärskild formNormerade böter är enen av
endast i enstakaförekommerNormerade böterberäkningsgrund.viss

straffmätningreglernaförfattningar. De allmännaspecialstraffrättsliga om
bötesstraff skall dömastillämpligaBrBi 29 kap. när utär ett som

penningböter.ellerdagsböter
150. Somoch högstminst 30till antalDagsböter döms ut ett av
dömas200 dagsböterfår tillstraff för flera brott ut.gemensamt upp

000och medmed 30 till 1i från ochstorlek fastställsDagbotens pengar
ekonomiska för-tilltaladestill denmed hänsynBeloppet bestämskr.

försörjningsskyldighet.förmögenhet ochinkomst,hållanden, t.ex.
Sådansärskilda skäl.finnsjämkas detbelopp kanDagsbotens om

fårbötesbeloppminstapraktiken. Detförekommer sällan ijämkning som
jämkning 450 kr.tagits tillsedan hänsyn ärdömas ut

RÅCRÅFSRÅ utfärdat allmänna1:118,1991 :01,har i cirkulär, senast
strafföreläggande. Ividdagsbotsbeloppetberäkningenråd för stort settav

domstolarnas praxisanvisningar och stämma överens.dessatorde
inte100 kr, ärpenningböterbeloppet förlägsta ärDet annatom
dömsOm penningböter2 000 kr.Maximibeloppetföreskrivet. är ut som

normerade böter000 kr. Förstraff dock maximigränsen 5ärgemensamt
allmän maximigräns.någongäller inte

påföljdi regelför flera brott skallskall dömasnågonNär gemensam
kan följastraff, böterfår användasådömas. Böter gemensamt omsom
dömas istraff skallbrotten. Böteroch utgemensamtettvart somav

bestraffas medskulleingårdet bland brottendagsböter ensamtett somom
penning-döma tillfår docksärskilda skäldet finns rättendagsböter. Om
penning-föreskrivetdet endastflera brott för vilka ärellerböter för ett

Äri övrigt.för brottslighetenpåföljdsamtidigt döma tillochböter annan
intefår dettanågot brotten,bötesstraff föreskrivet förlägstaett av

ellernormerade böterstraff får intei böterunderskridas. Gemensamt avse
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böter inte kan förvandlas till fängelse. Sådana böter döms särskiltsom ut
vid sidan andra böter.av

De reglerna bötesstraffet innebär, framgått, domstolennya om attsom
i de fall finnerden brottet förskyller mindre 30 dagsböterän skallatt
bestämma straffet till penningböter. Enligt vad redovisats isom pro-
positionen fick hälften dem åladesnärmare dagsböter år 1989 ettav som
straff understeg 30 dagsböter. Avsikten emellertid inteär alla desom att
brott tidigare förskyllt mindre 30 dagsböter fortsättningsvisän skallsom
rendera penningböter. Enligt propositionen i ställetär naturligen mer

mellan dagsbötergräns och penningböter vad tidigare förskyllt 20som
dagsböter. alltsåDet endastär bagatellartade brott skall fallamer som
utanför dagsbotsområdet. Utgångspunkten skall sådana brottattvara som,
bedömda enligt tidigare mått, hade straffvärde uppgick till 20ett som
dagsböter eller fortsättningsvis skalläven straffas dagsböter.medmer

fordrarDetta praxis vid straffmätningen sådana brott ändras. Enligtatt av
propositionen bör sådana brott tidigare bestraffades med 20 dagsbötersom

fortsättningeni rendera 30 dagsböter. höjningDenna bör följa med upp
hela straffskalan.genom

Böter tillfaller Böter inte betalas kan, med vissa undantag,staten. som
förvandlas till fängelse i lägst 14 dagar och högst månader. Beträffandetre
bötesförvandling uppbörd och indrivning böter gäller bestämmel-samt av

i bötesverkställighetslagen 1979: 189.serna
Preskriptionstiden för böter fem år, räknat från det domenär att varm

laga kraft.
Under vissa förutsättningar får böter tillämpas böter inte ingåräven om

i straffskalan för det aktuella brottet. Villkorlig dom skall således som
huvudregel förenas med böter. Vid skyddstillsyn och överlämnande till
vård inom socialtjänsten gäller böter bör dömas det påkallatnär äratt ut
med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller eller den tilltaladesart
tidigare brottslighet. l dessa fall bestäms böterna i dagsböter till antalett

högst 200. Avsikten antalet dagsböterär skall bestämmas så denattav att
samlade reaktionen blir lämpligt avvägd. Vad gäller verkställigheten
behandlas bötesstraffet i dessa fall frånskilt den påföljden,andra vilket
innebär bötesstraffet består den andra påföljdenäven undanröjs.att om

Även i vissa fallandra kan böter dömas böter inte ingår iut trots att
straffskalan för det brott aktuellt. Således kan lindrigareär straff änsom
vad ingår i straffskalan ådömas den begått brott innan han fylltsom som

år21 29 kap. 7 § BrB.
Böter kan åläggas på olika dom, strafföreläggandesätt: ellertre genom

Årordningsbot. 1991 ålades böter i 31 841 fall domstol. Motsvarandeav
siffror för strafföreläggande för78 139 och ordningsbot 218 350.var

Böter den vanligaste straffrättsligaär påföljden. Enligt den officiella
kriminalstatistiken blev böter påföljden %i 85 alla lagföringar underav
1991. Under detta år utdömdes totalt 328 330 bötesstraff. Till dessa fall
skall läggas fallde då dagsböter utdömdes jämte villkorlig dom, 50211
fall, jämte skyddstillsyn, 2 309 fall och jämte vård inom socialtjänsten 611
fall. deAv erhöll bötesstraff dom eller strafföreläg-personer som genom
gande tillhörde 8 785 åldersgruppen 15-17 år 2 032 domar och 6 753
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strafförelägganden. Motsvarande siffra för åldersgruppen 18-20 år var
11 576 3 265 domar och 8 311 strafförelägganden.

12.1.1 Ordningsbot

Som framgått utgår böter i vissa fall polisman utfärdarovan attgenom en
föreläggande ordningsbot. Bestämmelser ordningsbot finnsett i 48om om

kap. RB och i ordningsbotskungörelsen 1968:199. RPS har utfärdat
anvisningar föreläggande ordningsbot FAP 261-1.om av

Föreläggande ordningsbot får utfärdas beträffande brott för vilket ärav
RÅstadgat penningböter. och fastställerRPS vid vilka brott ordningsbot

RÅkan komma i fråga och utfärdar anvisningar vilket beloppom som
skall gälla ordningsbot för varje brott. Med undantag för förargelse-som
väckande beteende 16 kap. 16 § BrB det här fråga brottär ärom som

i specialstraffrättsliga bestämmelser. Huvudsakligen det frågaupptagna är
förseelser trafikförfattningar. föreläggandeEtt ordningsbotmotom av

medför åtal inte väcks vid allmän domstol. En förutsättning föratt att ett
föreläggande skall kunna utfärdas den misstänkte erkäntär gämingenatt
och föreläggandet alla brott den misstänkte polismannenatt upptar av som
känner till. Ordningsföreläggandet får inte utfärdas, det finns anledningom

målsäganden kommer föra talan enskilt anspråk.att anta att att om
Föreläggandet bör utfärdas i den misstänktes kan utfärdasnärvaro men

När det gäller de allra lagöverträdama det enligtäryngstasenare. ett
uttalande departementschefen befogat polismännen särskiltärattav
återhållsamma det gäller utfärdanär ordningsföreläggande eftersom detatt
finns risk de inte inser innebörden föreläggandet. Departe-att unga av
mentschefen menade beträffande dem det kan lämpligt fårdeatt attvara
rådrum så de kan rådfråga föräldrar eller 1966prop.att annan vuxen
2100.

Den misstänkte godtar förfarandet underteckna föreläggandet.attgenom
Ett godkännande föreläggande ordningsbot gäller dom vilkenav av som
vunnit laga kraft.

godkänt föreläggandeEtt ordningsbot kan under vissa förutsättningarav
undanröjas efter besvär 59 kap. 5 och 9 §§ RB.

1992 års lagändringar innebar bl.a. vissa snatteribrott tidigareatt som
bestraffades med dagsböter, kunde beivras penningböter. Dettanu genom
skulle i sin kunna medföra för beivra snatteribrotttur att utrymmet att

ordningsföreläggande utvidgades i motsvarande mån. I lagstift-genom
ningsärendet diskuterade departementschefen frågan möjligheten attom
meddela ordningsföreläggande för snatteri. Hon uttalde då det föratt
närvarande inte finns tillräckligt underlag för sådan möjlighetöppnaatt en

Åklagarutredningenoch hänvisade till frågan utreddes prop.att av
Även Åklagarutred-199192:68 112. justitieutskottet hänvisade tills.

ningens pågående arbete och fann med anledning därav inte anledning att
Åklagarutredningennågot uttalande i frågan bet.göra 199091:JuUl0.

har nedan skall utvecklas i sittnärmare avlämnade betänkande SOUsom
1992:61 Ett reformerat åklagarväsende behandlat den aktuella frågan.
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Strafföreläggande12. 1.2

åklagare i vissamisstänks för brott kanåtalaför denI stället att ensom
skriftligenmisstänkteEfter det denstrafföreläggande.fall utfärda attett

lagakraftägande dom. Ettstrafföreläggandet gäller detgodkänt som en
ordnings-godkäntstrafföreläggande kan,godkänt sätt ettsamma som

förutsättningar.under vissaföreläggande, undanröjas
strafföre-och ifinns i 48 kap. RBstrafföreläggandeBestämmelser om

innehåller 6 § LULläggandekungörelsen 1970:60. Härutöver ena
fyllt 18 år.begått innan hannågonavseende brottspecialbestämmelse som

RÅ finns intagna ivilkaföreskrifter och anvisningarutfärdathar en
RÅC och1:102strafföreläggandeangåendeallmänna rådhandbok med

RÅC 1:118.
förutfärdasstrafföreläggandefåri 48 kap. RBbestämmelsernaEnligt

normeradedockstraff böter,föreskrivsvilket inte änför strängarebrott
i högsteller fängelseföreskrivs böterför vilketför brottböter, och sex

förutsättspåföljd för brottetskall användasdagbötermånader. Om som
imed brotttillsammansellerbrottet annatäven ensamt som avsesatt

aktuella brottetdetdagsböter. Omhögst 120förskyllerbestämmelsen
nämndadock inte defyllt 18 år gällermisstänkteinnan denbegåtts nu

Åklagaren ställethar isvårhetsgrad.beträffande brottetsbegränsningarna
i ställetdenutdömts,skulle haden påföljdutgå från ungeomatt som

och §§ BrB29 kap. 5 7straffnedsättning enligtMöjligheterna tillåtalats.
bli böterpåföljden skullekanbeaktas. Om detskall därvid attantas om

nämndaDenutfärdas 6 § LUL.strafföreläggandekanåtal väckts, nua
straffnedsättningsreglemanämndabeakta deför åklagarenmöjligheten att

möjlighetfick åklagamalagändringen1988. Genom ettinfördes att mer
stöld-brottstypergränsfall vid sådanahantera vissarationellt sätt som

ochfrihetvissa brottbeteendebedrägeribedrägligtsnatteri och motsamt
Departementschefen betonadeolaga hot.tvång eller attfrid, olagat.ex.

upprätthålla principenkonsekventsyftade tillbl.a.lagändringen att mera
inför domstolställasinte skalllångt möjligtlagöverträdare såattom unga

prop.l98788:l35 22s.
väckaförförutsättningarutfärdasfår inteStrafföreläggande attom
tänkerhanförklaratmålsägandenföreligger elleråtal inteallmänt attom

väckas.åtal skalleller begärtenskilt anspråktalanföra attom
Åklagaren strafföreläggandehuvudregel delgeskall ett somsom

Sammanträffande medpersonligtvidstöd 6 § LULmedutfärdats ettaav
detOmvårdnadshavaren närvara.möjligt skallOm ävenden ansesunge.
denåklagareföreläggandet delges änfårlämpligare somannanav
särskildaföreliggerdetsocialnämnden. Ombeslutet ellermeddelat av

fårringaeller brottetmuntlig delgivning ärförsvårigheter omen
ordningenbeskrivnabakom den ärskriftlig. Tanken attunderrättelsen vara

med vilketallvarförstår detdenbetydelsefulltsärskiltdet är att unge
23.brottsligheten prop.den aktuellapåsamhället s.ser

kraftigt.brottstyperdominerar vissastrafföreläggandenBland utfärdade
brottsbalks-1991 avseendeförelägganden år000 godkända14drygtAv
skadegörel-brott kansnatteri. Bland övriga500 nämnasavsåg 9brott över
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drygt 1000 och misshandel, knapptse, 500. Inom specialstraffrätten
godkändes strafförelägganden år för brott trafikbrottslagen isamma mot
drygt 25 000 fall, övriga trañkförfattningar imot cirka 26 000 fall, mot
varusmugglingslagen i cirka 5 300 fall och för brott narkotikastraffla-mot

i drygt l 350 fall.gen

Åklagarutredningens12.2 förslag i fråga om
ordningsbot och strafföreläggande

Åklagarutredningen 90 har i sitt betänkande SOU 1992:61 Ett reforme--
åklagarväsende, föreslagitrat omfattande förändringar i instituten

ordningsbot och strafföreläggande. Vi redogör här för utredningens förslag
i den mån de betydelseär för vårt arbete.av

Åklagarutredningenföreslår strafföreläggande ochatt ordningsbot slås
till institut benämnt föreläggandeett påföljd.samman Enligt detav nya

institutet, beträffande förfarandet helt ansluter till dagenssom regler, skall
åklagare få förelägga påföljd brottetnär förskyller böter, vilketoavsett

Åklagarehögsta straff är stadgat för brottet. skall vidare föreläggasom
påföljd detnär är uppenbart påföljden skall bestämmas tillatt villkorlig
dom. Föreläggandet skall också få medgivna enskilda anspråk.uppta
Polisman skall få utfärda bötesföreläggande i de fall brottet förskyller
penningböter och det är i vad dagensupptaget ordnings-motsvararsom
botskatalog.

Vid bedömningen påföljdsföreläggande böter bötesföreläggan-av om
de skall utfärdas skall åklagaren enligt förslaget kunna beakta straffned-
sättningsreglema i 29 kap. 5 § andra stycket och 7 § BrB. Som framgått

finns sådan möjlighet redan beträffande ungdomarovan en underärsom
18 år 6 § LUL. Till följd det nämnda förslaget ocha de föreslagnaav nu

Åklagarutredningenändringarna i 48 kap. RB bestämmelsen i 6anser att
§ LUL blir överflödig och vi närmare böra att överväga denom

bestämmelsen behövs.
Åklagarutredningen vidare sådana omständigheterattmenar om som-

i 29 kap. 5 § eller 30 kap. 4 § BrB föreligger åklagarenavses bör, om-
han överväger utfärda föreläggandeatt Villkorlig dom, iett stället väcka
åtal, såvida inte påföljdsbestämningen ändå framstår uppenbar. Vidsom
utfärdande föreläggande Villkorligett dom skall åklagarenav även ta
ställning till frågan tilläggsböter bör utgå och till storlekenom ettav
sådant bötesstraff. Han har därvid beakta vadatt straffned-sagtsovan om
sättning i bötesfallen. För de fall åklagaren utfärdar föreläggande på

Åklagarutredningenvillkorlig dom föreslår delgivningsförfarande efterett
vad föreskrivsmönster delgivning åtalsunderlåtelseav vidsom om av

förväntad villkorlig dom jfr 4 § kungörelsen 1964:740 med föreskrifter
för åklagare i vissa brottmål. Föreläggandet skall alltså delges den
misstänkte vid personligt Sammanträffande åklagaren.medett

Som framgått får ordningsbotsföreläggande enligt dagens ordning
utfärdas uteslutande i fallde då endast penningböter stadgat förär brottet.
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Åklagarutredningen fallföreläggande i dessaändringenföreslår den att
i vadochpenningböterförskyller ärutfärdas brottet upptagetskall få om

Åklagarutredningens förslagordningsbotskatalog.dagensmotsvararsom
polismanbeivrasskall kunnasnatterierinnebär bl.a. att enatt genom

oftaframhåller ärUtredningenbötesföreläggande.utfärdar att Snattareett
reaktionenangelägetdembeträffandesärskilt ärdetoch attungdomar att

till händelsen.anslutningdirekthelst isnabbt ochbrott kommerett
direktpolismanuppnåsutredningen,syfte kan, attDetta genom enmenar

innebördenframhålleroch därvidföreläggandeutfärdarplatsen avett
begåfortsätterhanmisstänkteför denkonsekvenserna attstraffet och om

Åklagarutredningen åtalsprövningprotokolleradskallanförSombrott. en
straffsvårareochunder 18 årgärningsmannenfall ärske i deLULenligt

omfattningenframhållerUtredningenför brottet.stadgat attböter ärän
kan kommaåklagare,i dagprövning, görsför dennaformernaoch avsom

snatteriför bl.a.ordningsbotmedförändrasbehöva systematt ettattatt
bördetUtredningenungdomar.beträffande attfungeraskall anser

fråga.dennabehandlapåankomma attoss
det finnsundersökauppgifttillbl.a.Straffsystemkommittén har att om

möjlighetEnanvändningsområdet för böter.breddaförutsättningar somatt
möjlig-utökaytterligarelämpligtdet ärdärvid skall är, attprövas om

Exempelvispåföljder.andramedkombinationiböterdömaheterna utatt
fängelsestraff skallkortvarigaStraffsystemkommittén ävenprövaskall om

böter.medkombineraskunna

överväganden12.3 Våra

funnitsdecenniernadeunder ettkriminalpolitiken har senasteInom
denhärtill äranledningarnabötesstraffet. En attförintresseväxande av

insiktenoch ökatförbelägg attforskningenkriminologiska omgett
möjligheterdömdasdeförsämrarpåföljder allmäntfrihetsberövande sett

skadeverkningar.direktatillofta ledersamhället ochianpassningtill
frihetsstraf-alternativ tillfinnaalltmer inriktatsdärförharIntresset att

härspelarpåföljden,vanligasteojämförligtdenfen. Böter, är ensom
önskanvaritdetlagöverträdare har ävenBeträffanderoll.viktig enunga

kriminalvårdensföremål förblirdomstol ochinförde ställsundvika attatt
utfärdamöjlighetäklagamasutvidgningden attåtgärder. Bl.a. är av

utslag§ LULinfördes i 61988strafföreläggande ettatt avse somasom
Även överlämnande tillförenamöjlighetdomstolarnas ettintresse.detta att

ökaskulledetbetingatsharmed bötersocialtjänsten attvård inom av
påföljd.dennatillämpningen av

regleringennuvarandetillgodoser denuppfattningvårEnligt av
påföljd ärställasbörkravhuvudsak debötesstraffet i somensom

ändringaringaföreslår såledesVilagöverträdama.anpassad för de unga
Även skolåldemiungdomartillämpning.bötesstraffetsbeträffande om

likvälhar debetalningsförmâgaharintegenerellt vuxna,somsett samma
alltsåDethelgarbete. ärferie- ochinkomstersällan t.ex.genomegna
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fel betrakta ungdomaratt bötesimmuna. Bötesstraffetsom får i stället
lämplig påföljd beträffandeanses ävenvara en ungdomar. Det härvidär

märka böternaatt att tillämpning dagsbotssystemetgenom en relaterasav
till de ekonomiska situation, varigenomungas det inte blir fråga någonom
orimlig belastning. Om den visat vilja ställa till efterrätta brottetunge att
eller domstol meddelat föreskrift skadelindrandeom arbete, kan sådanaom
insatser helt eller delvis träda i stället för tilläggsböter vid villkorlig dom
och iäven övrigt tillmätas betydelse vid bestämmande bötesbeloppet.av

Det dockär enligt vår uppfattning klart bötesstraffet fylleratt viktigen
funktion även tilläggsstraff. Den omständighetensom överlämnande tillatt
vård inom socialtjänsten enligt vårt förslag skall upphöra gälla, innebäratt
inte för ådömaatt utrymmet ungdomaratt icke frihetsberövande påföljden
i kombination med böter minskar. Tvärtom skall villkorlig domen som
huvudregel förenas med böter och tilläggsböter kan utdömas vidäven en
dom på skyddstillsyn. Vi däremot inte dom särskild tillsyn,anser att en

innebär frihetsberövande, skallsom ett kunna förenas med bötes-ett
straff. Om Straffsystemkommittén kommmer föreslå det blir möjligtatt att

kombinera fängelseatt med böter, bör den även överväga frågan om en
kombination särskild tillsyn med böter. En sådanav kombination skulle
bl.a. kunna åberopas för minska tiden för frihetsberövandetatt och för att
beträffande åldersgruppen 18-20 år ytterligare nedbringa antalet domar
fängelse.

ÅklagarutredningensVad härefter angår förslag vi här endasttar upp
de frågor har direkt samband med vårt arbete.som

Som framgått föreslår vi delvis villkorlig dom för ungdomar.en ny
Förslaget innebär bl.a. den villkorliga domenatt skall kunna förenas med
olika föreskrifter,typer exempelvis samhällstjänst.av De överväganden

kommer bli aktuella vid pâföljdbestämningenattsom bör, enligt vår
Åklagarutredningensuppfattning, endast ligga på domstolarna. Om förslag

beträffande åklagarnas möjlighet meddela villkorligatt dom genom
strafföreläggande leder till lagstiftning, vi därför undantag börattanser

förgöras ungdomar i åldrarna 15-20 år. En sådan undantagsregel bör
lämpligen in i 48 kap. RB.tas

Åklagarutredningensförslag beträffande strafföreläggande innebär att
åklagarna, straffskalans maximum, skall utfärdaoavsett påföljdsföre-
läggande bötesfÖrel-äggande i de fall brottet förskyller böter och att
åklagarna vid bedömningen skall kunna beakta straffnedsättningsreglema

Åklagarutredningensi 29 kap. 5 och 7 §§ BrB. Om förslag leder till
lagstiftning i denna del, delar vi utredningens uppfattning 6 § LULatt a
blir överflödig och bör upphävas. Vi vill emellertid framhäva betydelsen

åklagarna i framtidenäven iakttaratt de rutiner för delgivningav av
strafföreläggande föreskrivnaär i förordningen2 § 1964:740 medsom
föreskrifter för åklagare i vissa brottmål. Föreläggandet skall alltså även
i fortsättningen huvudregel delges vid personligt sammanträffandesom ett
med den och möjligt vårdnadshavarens I fall börnärvaro.unge om vart
detta gälla fängelse stadgat förär brottet.om

ÅklagarutredningensVi inte förslagatt utvidgaanser användnings-att
området för ordningsbot till mindre förrnögenhetsbrott,att framföravse
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undantaghär börtillämpninggenerell ävensnatterier, börallt utanges en
framhåller,utredningensig det,och förI ärför ungdomar.göras som

och helst isnabbtungdomsbrott kommerpåreaktionenviktigt att
emellertidmåste vägasgämingen. Häremottill attanknytning man genom

effekterkriminalpolitiskadegår misteförfarandetföreslagnadet somom
strafföreläggande ochåtalsunderlâtelse,vidförfarandetsjälvailigger

förmarkerartydligtsamhälletviktigtinför domstol. Detförhandling är att
medför konsekvenser.och brottbrottslighetenallvarliga idetungdomar att

Snatteritidigt. ärmarkering kommerviktigt denna ettocksåDet avär att
lagöverträdaredemångaochungdomsbrottenvanligastede somungaav

snatterier ochmedhar debuteratbrottslighetallvarligaretillavancerar
egentliguppfattat någonhar intedeförmögenhetsbrottmindreandra men

Även enskildbrott.sådanasamhällets sidafrånreaktion enmot om
för denstraffetinnebördenklargörakanmed all säkerhetpolisman ungeav

detbegå brott, ärfortsätterhankonsekvensernaförklara attoch attav
iåklagarenSammanträffande meduppenbartvår meningenligt att ett

strafföreläggande,elleråtalsunderlâtelsedelgivningmedsamband ettenav
uttryckpåtagligt sättdomstolsförhandling,alternativt ett germeraen

vårtvi iviktdenHärtill kommerogillande brottet.samhälletsför av
skallhuvudregelvårdnadshavaredenfäster vidförslag varaatt somunges

domstolsförhand-videllermed åklagarensammanträffandetvidnärvarande
Åklagarutredningen iendastockså påpekat,det,Vidarelingen. är som

uppsâtsfrågan äromständigheternaobjektivasåväl defall,sådana när som
ordningsbot.föreläggandemedbeivraskansnatteribrottklara, avettsom

mycketåklagarenförförutsättningargodafinnas atttorde detfalldessa1
Ävenstrafföreläggande.åtalsunderlâtelse ellerfatta beslutsnabbt enom
föreslårviordningdenfall enligti dessadomstolsförhandling torde som

vinnastårtidefter gämingen. Dentidmycket kort attkunna äga somrum
Åklagarutredningens också,måstebegränsad. Manalltsåförslag ärgenom

denbeaktabeträffandesärskiltmening, attenligt vår sompersonerunga
situationenupplevakansnatteribrottförmisstänktertappad ochblir ett

mindreellersigkännai det lägetkanpressad. Han merytterstsom
ytterligareundvikaordningsföreläggande förgodkännatvingad attettatt

Även snatteriertalarsynpunktdennahändelsen. attföljder mot avav
Omordningsföreläggande.beivrasgenerellt skall kunnaungdomar genom

Åklagarutredningens dis-härlagstiftning i dentillledaförslag skulle
i åldrarnasammanfattningsvis ungdomarvi såledeskuterade delen attanser

bakgrund häravtillämpningsområdet. Motfrånundantasår bör15-20
för denformernaochomfattningenavstår vi från överväga pro-att avom

gärnings-de fallienligt LULskall skeåtalsprövningtokollerade som
för brottetstadgatstraff bötersvårare är18 år och änunderärmannen

förändras.bör
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13 Villkorlig dom

13. l Gällande rätt

Villkorlig dom den minst ingripandeär påföljden i BrB:s påföljdssystem
bortser från böter. l flertal avseenden kan påföljden sägasettom man vara

form Villkorlig påföljdseftergift. Under verkställighetstidenen av -
prövotiden blir den dömde inte föremål för övervakning eller annan-
kontroll. Det överlämnas honom själv varning det inträffadeatt ta av
och i fortsättningen låta bli begå brott. Avsikten den fåräratt att som
Villkorlig dom fortsätteroch inte begå brott aldrig skall bli föremål föratt
kriminalvårdens åtgärder och den fortsätter begå brott skallatt attsom
vandra vidare till i påföljdstrappan,nästa vilket, Villkorligävensteg om
dom och skyddstillsyn formellt sidoställda påföljder,är i normalfallet är
skyddstillsyn.

Rätten får döma till Villkorlig dom för brott för vilket påföljden inteett
bedöms kunna vid böter 27 kap. 1 § BrB. Villkorlig dom skallstarma
alltså användas i fall då brottet, med tillämpning den aktuella straffska-av
lan och bestämmelserna i 29 kap. BrB, vid straffmätningen ligger
fängelsenivå. inskränkningar,De föreskrivs i 30 kap. 5 § BrBsom
angående användande fängelsestraff för lagöverträdare, utesluterav unga
givetvis inte användningen Villkorlig dom.av

De förutsättningarnanärmare för skall kunnarätten döma tillatt
Villkorlig dom framgår 30 kap. 4 och 7 §§ BrB. I den förstnämndaav
bestämmelsen stadgas vid Val påföljd skall fästarätten särskiltatt av
avseende vid omständigheter förtalar lindrigare påföljd fängelseänsom en
och sådana omständigheter i 29 kap. därvid5 § skallatt som anges
beaktas. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 9.1. Som där framgått
skall alltså, innan fängelserätten ådöms, alltid inte Villkorligpröva om
dom eller skyddstillsyn tillräckligt ingripandeär påföljd. Utgångs-en
punkten för denna prövning primärt brottslighetensär straffvärde enligt 29

Ävenkap. §§1-3 BrB. bestämmelsen och Villkorlig dom fårnärom om
användas inte innehåller fast beträffande brottetsövre gräns svárhets-en

följergrad, alltså indirekt begränsning bestämmelsen i 30 kap. §4en av
BrB. Enligt denna bestämmelse får brottslighetens straffvärderätten utöver
beakta brottets eller den tilltalades tidigare brottslighet skäl förart som
fängelse. l motsvarande mån kan alltså dessa omständigheter utgöra ett
hinder för döma till Villkorlig dom. bestämmelserDe berörtsatt som nu

grundläggandeär betydelse för valet mellan fängelse å sidanav samtena
mellan Villkorlig dom och skyddstillsyn å andra sidan.
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allmänna förutsättningarna för döma till30 kap. 7 § BrB deI attanges
bestämmelsen framgår skäl för VillkorligVillkorlig dom. AV rättenatt som

befara denskall beakta, det saknas särskild anledningdom att attom
sig skyldig till fortsatt brottslighet. Bedöm-tilltalade kommer göraatt

huruvida så fallet får med ledning personutredning ochningen är göras av
personliga förhållanden.andra uppgifter den tilltalades Det ärom

yttrande från frivårdsmyndigheten inteemellertid observera ärattatt en
för döma till Villkorlig dom.förutsättning skall kunna Denrättenatt

återfall skall beaktas särskilt.omständigheten det aktuella brottet utgöratt
oftatillfållighetsbrottslighetbör mycket kunnaFörstagångsbrott och annan

Villkorlig dom, inte brottslighetens straffvärde eller läggerföranleda artom
Även föreliggahinder i vid återfallssituationer kan det emellertidVägen.

med denomständigheter kan ha anledning räknagör attatt mansom
skall upphöra begå brott. Exempelvis kan den tilltaladestilltalade att

hasituation ha förbättrats påtagligt eller han kansociala sättannat
sitt beteende så återfallsrisken inte längre framstårförändrat att som

fallpåtaglig. Förutsättningar för Villkorlig dom kan föreligga i dessaäven
huvudregel1987882120 104. Villkorlig dom skallse s. somprop

sig förmed dagsböter, böter föreskrivet brottet eller inte.förenas ärvare
huvudregeln kan i det fallet bötesstraff medUndantag från göras att ett

hårtföljder brottet skulle drabba den tilltalade alltförtill andrahänsyn av
särskildafinns andra skäl döma till böter 30 kap. 8 §deteller mot att

andra följder brottet syftar bl.a. del deUttrycketBrB. av en av
i 29 kap. 5 § BrB. Andra omständigheterbillighetshänsyn attangessom

tilltalade samtidigt i domen åläggs betaladenkanbeakta att attvara
ekonomiska situation sådan böter inte börhansskadestånd eller är attatt

till antal högst 200. Antalet dagsböterutdömsDagsbötemautdömas. ett av
svårhet.till brottetsskall relateras

år.underkastad prövotid tvåVillkorlig domerhåller ärDen en avsom
förutsättningar förlängasangivnavissa i 34 kap. BrBPrövotiden kan under

övervakning.dömde inte under Omförut står dentill är. Som nämntstre
regel inget ytterligareprövotiden händer iinte begår brott underhan nya
straffvarning. Somfår karaktärvillkorliga domendenutan enen renav

under prövotiden skall iakttaden dömdeföreskrift gäller dockallmän att
hanförsörja sig. Han skallefter förmåga försöka även,skötsamhet och om

vad står iskada,brottet uppkommen göraförpliktats ersätta somgenom
skyldighet.förmåga för fullgöra dennahans att

dömdeföreskriva denVillkorlig domkan i samband medRätten atten
delskadeståndsskyldigheten ellersöka fullgöraunder prövotiden skall

skada på§ BrB. Omoch i domen 27 kap. 5därav tid sätt som anges
och det bedömshar uppkommit brottet ägnategendom attvaragenom

föreskrivafåranpassning i samhället,främja den dömdes rätten även att
skadelidandeskall biträda denpå tid och i domendenne sätt angessom
skadan ellereller begränsasyftar till avhjälpamed visst arbete, attsom

lämpligt.framstårbrottets eller skadansi belysning art somavsom armars
den skadelidandesdock meddelas endast medsådan föreskrift fårEn

föreskrift. skallredogjort för denna Härsamtycke. Vi har i avsnitt 11.2.4
den borde kunnadess tillkomst uttaladestilläggas det vidbara attatt vara
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adekvat reaktion i synnerhet beträffande lagöverträdare. Deten unga
framhölls positivt den orsakat skada brottattsom som etten ettgenom
påtagligt får lära känna brottetssätt verkningar. En tanke bakomannan
bestämmelsen den skulle medel förutgöra effektiviseraatt denettvar att
villkorligadomen jfr 198687: 106. Bestämmelsens tillämpningsom-prop.
råde dock begränsatär praktiska skäl. Till börja framstårmed denattav

adekvat endast i samband med förhållandevis lindrig brottslighetsom som
lett till egendomsskador. Vidare ligger kraftig, nödvändig, be-en men
gränsning i den för sin tillämpning förutsätter målsägandenatt samtycktatt
till åtgärden. Slutligen det ofta såär lång tid hinner förflyta från brottetatt
till dess domstolen målet. l flertalet fallavgör vandalism elleratt av
skadegörelse har målsäganden redan avhjälpt skadan vid målets avgörande.

föreskrifternaDe nämnda får ändras eller upphävas efter ansökan av
åklagare eller den dömde, det finnsnär skäl till det.

I 27 kap. 6 § BrB föreskrivs den dömde inte iakttar vadatt, om som
åligger honom till följd den villkorliga domen, kan,rätten åklagareav om
anhängiggör talan därom före prövotidens utgång, efter omständigheterna
besluta tilldela den dömde varning, meddela föreskrift enligt §att 5att
eller ändra tidigare meddelad föreskrift eller undanröja denatten
villkorliga domen och bestämma påföljd för brottet. Rätten fårannan
naturligt inte besluta varning eller föreskrifter efter prövotidensnog om
utgång. Bestämmelsen såväl de fall, i vilka den dömde missköter vadavser

allmänt åligger honom enligt den villkorliga domen, de fallsettsom som
i vilka intehan iakttar de särskilda föreskrifter kan ha meddelatssom
honom i samband med domen. Däremot den inte den situationen attavser
han underlåter betala böter ådömts honom i kombination med denatt som
villkorliga domen. Bestämmelsen inte heller falletdet den dömdeattavser
begår brott under prövotiden. Dessa fall regleras i stället be-nya av
stämmelserna i 34 kap. BrB. Om beslutarrätten tilldela den dömdeatt en
varning skall denna protokollföras. En varning kan ligga den dömde till
last i sammanhang. Om undanröjerrätten den villkorliga domen,ett senare
skall den tillämpa straffbestämmelsen för det aktuella brottet och de
allmänna bestämmelserna bestämmande påföljd. Den påföljdom av som
i dessa fall ligger tillnärmast hands skyddstillsyn. Förär domen skallatt
få undanröjas krävs inte först försökträtten med någon de andraatt av
åtgärder i bestämmelsen tilldela varning eller meddelasom anges
föreskrift. Om den villkorliga domen undanröjs, kvarstår bötesstraff som
meddelats i kombination med denna. Rätten skall vid bestämmande denav

påföljden hänsyn till sådana böter eller böter ådömts enligt 34tanya som
kap. 5 § BrB. l de fall då den påföljden blir fängelse, bestämmel-nya ger

dock inte för med hänsyn till böterna döma till fängelseutrymme attsen
kortare tid vadän stadgat för brottet.är Undanröjande enligt dennasom

paragraf förekommer förhållandevis sällan i praktiken. I regel undanröjs
villkorlig dom endast i de fall den dömde gjort sig skyldig tillen ny

brottslighet. Som regleras dessa fall i 34 kap. BrB.sagts ovan
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Utvecklingen Villkorliga13.2 den domen ochav

tidigare reformidéer

infördes första i årInstitutet Villkorlig dom gången svensk 1906.rätt
dels skona vissa tillfällighetsbrottslingar, delsAvsikten därmed att attvar

frihetsstraff. första årinskränka användningen korta Den lagen avlöstesav
möjligheternalag Villkorlig dom vilken innebar1918 att attav en ny om

Villkorligtpåföljden ökade. Samtidigt infördes den nyheten denanvända att
nyhetskulle ställas under övervakning. En ytterligaredömde attvar

viss utsträckning skulle Nästa lagpersonundersökning i äga rum. om
kraft Förutsättningarna för Villkorlig domVillkorlig dom trädde i 1944.

föreskrifter för denytterligare. fick möjlighetutvidgades Rätten att ge
kundelivsföring under prövotiden. Rättendömde angående hans

befogenheter till övervakningsnämnd denöverlämna vissa sina omenav
sådan.inrättade en

konstruerad på detFrån början den Villkorliga domen sättet attvar
straff i denvälja mellan antingendomstolen hade sätta ut ettatt att

verkställighet elleroch bevilja anstånd med dessVillkorliga domen att ge
straff.anstånd med âdömandeVillkorliga domen formenden avav

Villkoradeprövotiden skulle ha detden dömde underAvsikten attvar
hängande sig så han visstefángelsestraffet eller påföljdsprövningen över att

ocksååterfall. dömde ställdesskulle bli DenVilka konsekvenserna ettav
statliginrättadessamband med lagens tillkomstunder övervakning. l en

skyddsassistenter ansvaradeskyddskonsulenter ochorganisation med som
År kombinera1959 infördes möjlighetenför övervakningen. att en

förutsättningar underunder vissaVillkorlig dom med böter samt att
dömde.omhändertagande denprövotiden förordna omedelbartett avom

alltså Villkorlig dom myckettillkomstFöre BrB:s nyanseratettvar
på det viset denförändrades påföljdenreaktionsmedel. Genom BrB att

nuvarande Villkorligaspaltades i två institut, denVillkorliga domen upp
slag vårdöverlämnande till vissaoch skyddstillsyn. Vidare blevdomen av

vård, exempelvis visspåföljder. Tidigare anordnades sådansjälvständiga
föreskrift Villkorlig dom.vidvård enligt bamavårdslagen, genom en

efter tillkomst. Utveck-utvecklats ytterligare BrB:sVillkorlig dom har
påföljdens karaktärinneburit kraftigare betoninglingen har aven av

lagstiftning 1983första gången begär brott. Genomreaktion denmot som
detsådantförutsättningarna för Villkorlig domändrades således sätt att

skulle ha godkravet på den dömdetidigare ganska stränga att prognosen
låg Frivårdskommitténs be-Till grund för ändringenmjukades upp.

för lagändringenFrivårdspåföljder. grundSOU 1981:90 Somtänkande
lagöver-Det förstaanförde kommittén i huvudsak skäl. atttre var om en

såfå Villkorlig dom,inte helt god, kanför vilkenträdare, ärprognosen
påföljdsvaletåterfallmöjlighet vidhar rätten utan atttrappaatt upp

mindreandra skäletbehöver dömas Det strängtfängelse att ettut. var
orättvisakanske upplevdesprognoskrav kunde motverka vad som ensom

Även skyddstillsyn formelltVillkorlig dom och ärstraffsystemet.i settom
skyddstillsyn denpåföljder obestridligt såjämställda det ärär mestatt
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ingripande dem. Att den lever under socialt välordnade för-av som
hållanden kan få villkorlig dom medan den har förut-sämreen som
sättningar får skyddstillsyn, kan därför upplevas frånen ett avstegsom
principen likhet inför lagen. Det tredje skälet enligt kommitténom som
talade för prognoskravet mildrades, de ändringsförslagatt beträffandevar
innehållet i skyddstillsynen kommittén lade fram. Dessa förslagsom
innebar övervakningen och tillsynen stramades vid skyddstillsyn.att upp
Departementschefen instämde till del i vad kommittén hade anförtstor
prop. 198283:85. Han betonade särskilt de möjligheter tillatt en
rationellare användning frivårdens skapadesav resurser, attsom genom

lämnadesstörre för villkorlig dom, deutrymme starkaste skälenettvar av
för förändring. Vidare framhöll han enklare gränsdragning mellanen att
villkorlig dom och skyddstillsyn kunde bidra till påföljdssystemetgöraatt
enklare och överskådligt samtidigt för det klientelmera som man som
fortsätter begå brott får skala med successivt skärptaatt ingripanden.en

Frivårdskommittén även vissa frågorandra beträffande dentog upp
Ävenvillkorliga domen. kommitténs förslag inte ledde till lagstiftningom

i dessa delar kan de visst intresse. Kommittén föreslogvara av att
prövotiden de allmänna skötsarnhetskrav, inklusive skyldighetensamt att
efter förmåga söka betala utdömt skadestånd, ställs på den dömdesom
borde avskaffas. Härigenom skulle den villkorliga domen, enligt kommit-
téns mening, framstå vad den i praktiken redan straffvarning.är,som en
Som naturlig följd det förda kommittén denen resonemangetav var av
uppfattningen villkorlig dom inte borde kunna undanröjas.att en

Förutsättningarna för villkorlig dom har diskuterats iäven olika andra
sammanhang, dock leda till lagstiftning. Således behandladeutan att
BRÅzs kriminalpolitiska arbetsgrupp frågan i straffsystemNytt 1977:7.
Arbetsgruppen ansåg villkorlig dom borde förbli den lindrigasteatt
frivârdspåföljden. Eftersom arbetsgruppen, i enlighet med sin principiella
inställning, inte ansåg påstått behov behandling skulleatt ett utgöraav
grund för påföljdsvalet, föreslog kravet på god bordeattgruppen prognos
avskaffas. Det skulle i stället brottets svårhet och eventuell tidigarevara
lagföring skulle villkorligavgöra, dom skulle tillämpas. Arbets-som om

ansåg vidare möjligheten undanröja villkorlig dom i deattgruppen att en
fall då den dömde fortsätter begå brott med fördel skulle kunnaatt ersättas

straffmätningsregel. denAtt dömde begår brott kort tid efter denav en nya
villkorliga domen skulle dock, enligt arbetsgruppen, kunna leda till
straffskärpning på det domstolensättet väljer och ingripandeatt arman mer
påföljd för det brottet. Som följd detta förslognya en av resonomang
arbetsgruppen vidare prövotiden vid villkorlig dom borde avskaffas.att

Även Ungdomsfängelseutredningen behandlade frågan villkorligom
dom i sitt betänkande SOU 1977:83 Tillsynsdom. De förändringar
utredningen föreslog hade till delar samband med konstruktionenstora av
den föreslagna påföljden tillsynsdom och de förändringar övrigaav
frivårdspåföljder denna medförde. Det här tillräckligtär nämnasom att att

Ungdomsfángelseutredningenäven föreslog kravet godatt prognos
skulle avskaffas.
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Påföljdsutredningen frågan denUnder tid har behandlatsenare om
Påföljdsfrågor.villkorliga domen i sitt betänkande SOU 1991 :45

ibland iUtredningen framhöll det ligger undervärdering i detatt en
något förframförda påståendet Villkorlig dom inte innebärdebatten att en

framförde åsikt det finns möjligheterdömde. Utredningen sinden attsom
förvillkorliga domen och därigenom skapautveckla den utrymme attatt

fängelsestraff överföras tilldag föranleder skall kunnadel fall i ettsomen
villkorligaåstadkomma detta förena denVillkorlig dom. Ett sätt är attatt

möjlighet i domenföreskrifter olika slag.domen med En är attav annan
förfängelsestraff skulle ha ådömts gämingama,detsätta ut omsom

anfördevalts påföljd. Utredningenfängelse i stället hade även attsom
enligtpåföljdsbestämning, gäller Villkorlig dom, dessför detnärsystemet

påföljd skulle användasReglerna för dennauppfattning borde näröver.ses
påföljdsbestämningen.föri harmoni med de övriga reglernaborde bringas

tillStraffsystemkommittén bl.a. harslutligenHär skall nämnas att
vidarelämpligt Villkorlig domuppgift det äröverväga ettattatt gesom

lämnas förtillämpningsområde, störreatt ett utrymmet.ex. mergenom
för närvarande möjligt.ingripande föreskrifter än ärsom

och förslag13.3 Våra överväganden

åldrarna 15-20 år innebärsåvitt lagöverträdare iVårt förslag gäller
meddelas deti vissa fall skall kunnaVillkorlig dom ävenatt om

denför återfall. fall ärföreligger risk Det är att ungesom avses
någoneller LVU ellerför åtgärd enligt socialtjänstlagenföremål

stånd positivtåtgärd kommit tilltillräckligt ingripande somannan
betydelse förhuvudsakligensituation. Vårt förslagändrar hans är av

för ValetskyddstillsynVillkorlig dom ochvalet mellan ävenmen
frihetsberövande påföljdema. Prövo-Villkorlig dom och demellan

finnskan, detliksom två ârtiden för den rättenär men omunge nu
Vid misskötsamhet skalltiden till år.särskilda skäl, bestämma ett

föreskriva denföreskrifter kunnagällande ävenrätten utöver attnu
samhällstjänst.skall fullgöraunge

Inledning13 1
.

vårdöverlämnande tillföreslår påföljdenavsnitt 8.3framgåttSom attav
skyddstill-dom,Villkorligskall upphöra ochinom socialtjänsten ersättas av

påföljd benämnerfrihetsberövandetidsbestämdsamt somsyn en ny
domensåväl den villkorligareform krävertillsyn. sådansärskild En att

lagöverträdarefördelvis innehållfårskyddstillsynen ett annat ungasom
särskild tillsynbåda påföljderVår tanke dessaför ärän samtattVuxna.

förekommeri daginsatserskall erbjuda ikunna stort sett samma som
socialtjänsten.vård inomöverlämnande tillför dom påinom ramen en
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Till skillnad från vad ibland framförs i den kriminalpolitiskasom
debatten vi villkorlig dom innebär reell reaktion föratt denanser en en
dömde. Redan själva det rättsliga förfarandet polisingripande, för--
undersökning och domstolsförhandling påtagligtär obehag. Denett-
dömde får i regel också bötesstraff. Vidare får han under prövotidenett
leva under den det innebär domen kan undanröjasatt vetapress attsom
och Ävenersättas ingripande påföljd, han begår brott.av en mera om nya
de föreskrifter kanrätten meddela relativt ingripande.är Detta gällersom
särskilt föreskriften den dömde skall utföra visst arbete för målsägan-att
dens räkning.

Enligt vår mening ligger det alltså undervärdering i densynsättet atten
villkorliga domen inte betyder något för den dömde. Det skall i och för sig
inte förnekas skillnaden i graden ingripande mycket mellanatt är storav

villkorlig dom och frihetsberövande påföljd. I de årensen en senare
kriminalpolitiska diskussioner har dock anvisat olika för ökavägar attman
tillämpningen den villkorliga domen föra delöver deattav genom en av
fall dagi föranleder fängelse till denna påföljd. En de fram-som av
komstvägar därvid diskuterat öka möjligheternaär förena denattman att
villkorliga domen med föreskrifter olika slag. Detta skulle innebära ettav
närmande till skyddstillsyn. Straffsystemkommittén har i uppdrag utredaatt
bl.a. denna fråga.

Genom den utveckling den villkorliga domen undergått sedan till-
komsten BrB har den alltmer fått karaktär reaktion denav motav som
första gången sig skyldig tillgör brott. utesluterDetta emellertid inte att
den kan användas i vissa återfallssituationer. Vi kommer i avsnitt 15.6 att
föreslå samhällstjänst för i Därmedatt öppnasutrymme systemet.unga ges
ytterligare möjligheter använda villkorlig dom och alltså undvikaatt ett
frihetsberövande lagöverträdare. Det viktigtatt pâföljdssystemetärav unga
erbjuder möjligheter så långt det möjligt undvika frihetsberövandeäratt ett
och de därmed förbundna negativa effekterna. Som nedan framgår föreslår
vi vissaäven angivnanärmare omständigheter skall kunna beaktasatt som

Ävenskäl för välja villkorlig dom påföljd. det utvidgasatt sättetsom
möjligheterna använda villkorlig dom.att

Genom de ändringar vi föreslår beträffande den villkorliga domen
förstärks enligt vår uppfattning påföljdens karaktär allvarligt menadav en
straffvaming. För ytterligare understryka detta har viatt övervägt att
föreslå den villkorliga domen i framtiden skall ha denna benämning.att Vi

emellertid inte det finns tillräckliga skäl för ändra påattanser att namn
påföljden i sådan riktning, speciellt beträffande de lagöverträdama.unga

13.3.2 Förutsättningarna för villkorlig dom

Bestämmelserna i 30 kap. 4 § BrB grundläggande för valetär mellan
fängelse å sidan och villkorlig dom och skyddstillsyn å den andra.ena
Som där skall vidsägs påföljdsvaleträtten fasta särskilt avseende vid
sådana omständigheter talar för lindrigare påföljd fängelse.änsom en
Naturligtvis skall pårätten motsvarande hänsyn till sådanasätt ta
omständigheter talar för lindrigare påföljd den föreslagnaänsom en av oss
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föreslagitpåföljden särskild tillsyn. Som framgått i avsnitt 9.2 har vi också
30 kap. BrB kompletteras med sådan bestämmelse.4 §att en

domstol straffvärde eller ellerEnligt gällande skall brottetsrätt artom-
tilltilltalades tidigare brottslighet inte lägger hinder i dömaden vägen -

anledning befara denvillkorlig dom i de fall det saknas särskild att att
fortsatt brottslighet. innebärtilltalade kommer sig skyldig till Dettagöraatt

beträffande tilltaladespåföljdsvalet skall denvid görarättenatt en prognos
Vår inställning bör undvikaframtida livsföring. allmänna är att man

för de icke frihetsbe-angeläget kriteriernasådana Det är attprognoser.
allmännapåföljdema i bättre överensstämmelse med derövande bringas

uppgift för Straffsystem-för påföljdsbestämningen. Detprinciperna är en
ifråga. föreslår därför ingen ändring denkommittén denna Viövervägaatt

förförutsättningen villkorlig dom.allmänna
vilketi 30 kap. 7 § BrBföreslår vi andra styckeDäremot ett nytt av

under 21 år vidi vissa fall skall få döma denframgår ärrättenatt som
befaradet inte saknas anledningdomstillfället till villkorlig dom trots att

Även risk fördet föreliggerkommer begå brott.han attatt ennya om
denför villkorlig dom beakta,återfall får således skälrätten omsom en

eller någonenligt socialtjänstlagen eller LVUföremål för åtgärdärunge
utsträckningåtgärd. alltså här itillräckligt ingripande Det är storannan

inomöverlämnas till vårdungdomar enligt gällandefråga rättsomom
upphörapåföljd vårt förslag skallEftersom denna enligtsocialtjänsten. att

villkorligaförutsättningar inom för dendet skapasgälla bör att ramen
sociallagstiftningen. Detpågående åtgärder enligt ärhänsyn tilldomen ta

skullei normaltfråga fall i vilka påföljden dagemellertid även om
dömafängelse. möjlighetentill skyddstillsyn eller Vibestämts att attanser

huvudsakligenfall bör öka. Bestämmelsentill villkorlig dom i dessa är av
viddom och skyddstillsynvid valet mellan villkorlig ävenbetydelse men

påföljd. sistnämn-frihetsberövande Detmellan villkorlig dom ochvalet en
omständighetenbrottets straffvärde eller eller denda kan fallet artvara om

medförtbrottslighet normalt skullefråga fortsattdet äratt enom
föreligger kande nämnda skälenfrihetsberövande påföljd. Om ett av

villkorlig dom.fall påföljden tilldomstolen i dessa bestämmaäven
för vård eller någonfallet den föremålförstaDet äratt ungeavser

sikteBestämmelsenåtgärd enligt socialtjänstlagen eller LVU. tarannan
understrukitfrån sida. Som starktåtgärder in socialtjänstensfall då satts

överlämnande till vård inomavsnitt 8.3 innebär den omständigheteni att
påföljd inte socialtjän-straffrättsligsocialtjänsten upphör attatt vara en

sociala myndig-för riskzonen inskränks. Deungdomar istens ansvar
för dessaövergripandehar enligt socialtjänstlagenheterna attett ansvar

gällerfår det stöd de kan behöva. Dettaungdomar den hjälp och ansvar
ungdomar detmånga fall har delagöverträdare. Inaturligtvis även unga

deden omständighetendärproblembildhär frågaär attsammansattom en
i dessasocialtjänstenSjälvfallet skalldel. ävenbegär brott endast utgör en

kan härgrund. Detfrivilligerbjuda hjälp- och stödåtgärderfall vara
ingreppsintensitet.varierande iåtgärder sinsemellan högstfråga ärsom

in tillräckligtfall åtgärderfrån fall till de ärfår sättsDet avgöras somom
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ingripande för frihetsberövandedet normalt skulle följt brottetatt som
skall kunna undvikas.

syftarBestämmelsen huvudsakligen de fall då den föremålärunge
för frivilligåtgärder grund det aktuella brottet. Omän socialtjän-annan

har inlett meningsfull samverkan med den och hans föräldrar,sten en unge
finns det i många fall skäl låta denna fortgåsamverkan avbrytasatt utan att

frihetsberövande. Bestämmelsen kan emellertid tillämpas i deävenettav
fall då den allmänna beteendestömingar föranlett socialtjänsten attunges

Man kan exempelvis tänka sig den situationen den underattreagera. unge
längre tid skolkat eller vistats i olämpliga miljöer och visat kriminellten

beteende eller det föreligger misstankar begynnande missbruk.att ettom
dettaAllt omständigheter i hög berör socialtjänsten,utgör gradsom men
förhållandenadär tidigare kanske inte förtillräckligt allvarligasetts ett

ingripande. Att den i den situationen sig skyldig till fängelse-gör ettunge
grundande brott kan incitament för socialtjänsten inledaett att ettvara mer
intensivt arbete för den och eventuellt hans föräldraratt attunge

Ävenmedverka frivilligtill insatser på sådana fall bör kunna beaktasväg.
inom för härden behandlade bestämmelsen.ramen

Beträffande de fall i vilka den eller blir föremål förär ettunge
tvångsingripande enligt förhållerLVU sig saken emellertid något
annorlunda. Eftersom överlämnande till vård inom socialtjänsten enligt

förslag finnasvårt inte skall kvar i påföljdssystemet, kommer aktuelladet
föremål förbrottet utredning och lagföring inom rättsväsendet inteärsom

kunna läggas till grund för tvångsingripande enligt viLVU. Somatt ett
utvecklat i avsnitt 8.3 vi alla frihetsinskränkande åtgärder iattanser
anledning brott skall beslutas social-allmän domstol och inteav av av
nämnden eller länsrätten efter framställan nämnden. det i denNären av
här diskuterade punkten skäl för Villkorlig dom denattsom ungeen anges
blir föremål för åtgärd enligt LVU vi således fall i vilka dennaavser
åtgärd kommit till stånd eller planeras grund aktuelladenänannan
brottsligheten. kan således fråga fall dåDet den ärvara om unge
tvångsomhändertagen eller föremål för s.k. öppenvårdstvångsåtgärd påen
grund han sin hälsa eller utveckling för skadasriskutsätteratt attav

beroendeframkallandemissbruk medel. kan frågaDet ävengenom av vara
beteende den medför han sig för sådanutsätterannat attom av unge som

risk i ViLVU. sålunda det finns skäl beaktaatt attsom avses anser om
den redan föremål för LVU-åtgärder. så fall hansI kan allmäntärunge
kriminella läggning iinslag den helhetsbild den socialaettvara av unges
situation måste fråga fallDet kan här där dengöras.som vara om
bedömningen inledd behandling för exempelvis missbruk skullegörs att en
spolieras eller allvarligt försvåras verkställigheten frihetsbe-genom av en
rövande påföljd. Som ytterligare exempel kan dennämnas att unge
påbörjat behandling för psykiska inteproblem och denna böratten
avbrytas.

andra fallet i den föreslagnaDet bestämmelsen någonattavser annan
tillräckligt ingripande åtgärd kommer till syftarstånd. Bestämmelsen bl.a.
på fall då den de sociala myndigheternas medverkan, blirutanunge,
föremål för någon åtgärd kan minska risken för han fortsätterantas attsom
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begå brott. Exempelvis kan den föräldrar medverka till hansatt attunges
personliga förhållanden utvecklas i positiv riktning. Det kan tänkasäven

exempelvis skolan, fritidsledare eller andra myndighetspersoneratt
Ävenmedverkar till sådan förbättring. förändringar i karnratför-en

hållanden eller arbetsförhållanden kan beaktas de kan ha haftantasom
samband med brottsligheten. Det kan förekomma fall då denäven unge
med positivt resultat genomgår behandling för psykiska eller andra
personliga problem eller missbruk de sociala myndigheternasutan
medverkan. De omständigheter endastnämnts exemplifierande.är Detsom
kan naturligtvis finnas ytterligare fall då åtgärd kommit till stånden som

anledningi brottet tillräckligt ingripande.är Viattav attanse som anser
frågadenna kan överlämnas till rättstillämpningen.

13.3.3 Personutredningen m.m.

det hittills sagda framgår VillkorligAv dom avsedd såväl för sådanaäratt
fall då det saknas särskild anledning befara den sig skyldiggöratt att unge
till fortsatt brottslighet för fall då någon de behandladesom av ovan

Ävenomständigheterna ändå talar för villkorli dom. dessa omständigheterg
sikte på den förhållanden.personligatar unges

Bedömningen förde nämnda förutsättningarna Villkorlig dom ärav om
uppfyllda får på från frivârds-vanligt med ledning yttrandesätt göras av
myndigheten och uppgifter förhållanden.andra den personligaom unges
Yttrande från frivârdsmyndigheten emellertid inte förutsättning förär en

skall kunna meddela Villkorlig föreskrivs endasträtten dom. I LSPUatt att
domstolen skall inhämta yttrande från frivârdsmyndigheten, behövsdetom

särskild utredning den misstänktes personliga förhållanden elleren om om
åtgärder kan bidra till den misstänkte avhåller sig frånantas attsom
fortsatt brottslighet. Något yttrande behövs dock inte domstolen redanom
har tillräcklig utredning eller inhämtar sådan sätt.annat

Våra förslag beträffande den villkorliga domen kommer innebäraatt att
behöverrätten utredning angående den personliga förhållandenen unges

i utsträckningstörre vad fallet idag.än Exempelvis förutsätter vårtärsom
Ävenförslag samhällstjänst yttrande alltid inhämtas i fall.dessa deattom

föreslagna skälen för Villkorlig dom torde förutsätta harrättenav oss att
tillgång till personutredning. Vi emellertid inte det finnsatten anser
anledning föreslå generell regel alltid skall ha tillgångrättenatt atten om
till personutredning för kunna döma till Villkorlig dom. Redan denatten
reglering finns i LSPU skapar tillräckliga garantier för attsom en
personutredning föreligger i de fall sådan nödvändig med hänsyn tillären
påföljdsvalet. I avsnitt 7.9.5 förslår vi åklagaren huvudregel skallatt som

behörig besluta personutredning beträffande lagöverträda-attvara om unga
Naturligtvis måste åklagaren därvid beakta de omständigheterre. som

i § LSPU. Angåendel inhämtande yttrande hänvisar vi i övrigtanges av
till det nyssnämnda avsnittet.

I likhet med gällande praxis bör Villkorlig dom mycket ofta kunna väljas
påföljd vid förstagångsbrott och tillfallighetsbrottslighet,som annan om

inte hinder för detta föreligga med hänsyn till brottslighetens ellerananses
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Ävenstraffvärde. Vissa de fall f.n. föranleder fängelse bör kunnaav som
leda till Villkorlig dom med beaktande de skäl vi behandlat.av som nyss
Även vårt förslag förena den Villkorliga domen med föreskriftattom en

samhällstjänst kommer ha denna effekt. Dessa omständigheterom att
kommer självfallet på påverkasätt valet mellan Villkorligatt domsamma
och den föreslagna påföljden särskild tillsyn. De nämnda förslagenav oss
kommer iäven motsvarande utsträckning öka föratt meddelautrymmet att
Villkorlig dom vid återfall. Visserligen Villkorligär dom föräven unga
lagöverträdare i huvudsak avsedd för förstagångsbrott och tillfällig-annan
hetsbrottslighet det bör finnas meddela ytterligare domutrymmemen att

Villkorlig dom vid fortsatt brottslighet, sådana skäl nämntsom som
föreligger eller påföljden skärps föreskriftovan om genom en om

samhällstjänst.

13.3.4 Föreskrifter vid Villkorlig dom

De avvägningar påföljdsvalet förutsätter beroendeär även ochsom av om
i vilken utsträckning Villkorlig dom kan kombineras med andra påföljder
och med föreskrifter.

En Villkorlig dom skall huvudregel förenas med böter. Somsom
framgått i avsnitt föreslår12.3 vi ingen ändring i detta avseende. Vi vill
dock framhålla föreskrift för den ställa till efter brottetatt rättaatten unge
eller biträda den skadelidande med visst arbete kan medföra,att kravetatt

förena den Villkorliga domen med böter helt eller delvis efterges.att
Frågan Villkorlig dom kan kombineras med sådan föreskrift ochom
skyldighet för den utföra visst arbete har vi behandlat i avsnittattunge
11.3.

Vi kommer i avsnitt 15.6 behandla frågan kombineraatt attom en
Villkorlig dom med föreskrift samhällstjänst, något kan påverkaen om som
påföljdsvalet.

Vad slutligen beträffar rättens möjlighet meddela föreskriftatt om
betalning skadestånd föreslår inte någon ändring.av

13.3.5 Tiden

Den döms till Villkorlig dom huvudregelär underkastadsom som en
prövotid två år. Om han inte missköter sig under denna tid händer inte
något ytterligare.

Som Vi i det föregående innebär den Villkorliga domensagt och det
skötsamhetskrav den förenadär med den dömde under prövotiden leveratt
under viss och han måste räkna med möjligheten påföljdenatt ipress att
vissa fall kan undanröjas och ersättas ingripande påföljd.av en mera
Tidsperspektivet torde sig något annorlunda för ungdomar förte än vuxna.
Det ocksåär generell regel straffrättsliga ingripanden bör begränsasatten
i tiden det gällernär ungdomar så de kan skötsamhet lönar sig.att attse
Bl.a. bakgrund därav vi prövotiden bör kunnamot ned tillsättasattanser

år, finnerrätten särskilda skäl talar för det.ett Att den iatt ärom unge
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åldern under 18 år bör regelmässigt sådant särskilt skäl.ettanses vara
Även beträffande ungdomar i åldern 18-20 år kan det i vissa fall vara
motiverat begränsa prövotiden till år, dennäratt t.ex.ett reageratunge

förpåtagligt starkt lagföringen och domen eller då dennes personliga för-
hållanden särskilt talar för det. Det får ankomma rättstillämpningen att
klarlägga i vilka situationer prövotiden kan begränsas till år. börRättenett
alltid i domen prövotidens längd det gäller ungdomar i åldrarnanärange
15-20 år. Våra förslag föranleder ändringar i kap. 3 Prövotiden27 § BrB.
skall i de fall i 34 kap. BrB kunna förlängas till två år.som anges

Åtgärder13.3.6 vid misskötsamhet

förVi har inledningsvis redogjort de bestämmelser gäller densom om
dömde inte iakttar vad åligger honom till följd den villkorligasom av

självfallet fördomen. bestämmelser skall gälla lagöver-Dessa även unga
trädare. Om den missköter sig kan alltså såvida åklagarenrätten,unge

för varning,inom prövotiden talan därom, efter omständigheterna meddela
föreskrift föreskrift eller undanröjameddela eller ändra tidigare meddelad

förvillkorliga domen och bestämma påföljd brottet.den annan
föreskrifter föreslår iAngående möjligheten meddela vi rättenatt att

fall föreskrift samhällstjänst. Möjlighetendessa skall meddela även om
avsedd för fall då misskötsamheten sådan den skulleärär art att annarsav

till ingripande påföljdlett till undanröjt domen och dömträttenatt en mer
för meddelabrottet. Som exempel kan rätten,nämnas attatt genom en

undanröjaföreskrift samhällstjänst, i vissa fall torde kunna undvika attom
påföljd.den villkorliga domen och döma till frihetsberövandeen

med hänsynBeträffande skötsamhetskravet bör det framhållas detatt -
ofta genomgår utbildning eller andra skäl saknartill ungdomaratt en av

deninkomster inte kan ställas några högt ställda krav på att ungeegna -
går skolan ochskall försörja sig. Många de lagöverträdarna iyngstaav

får här förutsätta de sköter skolgången.attman
framgått tillämpas aktuella bestämmelserna ganskaSom i avsnitt 13.1 de

böri praktiken. inte varje form misskötsamhetsällan Det är av som
Enbart denföranleda någon åtgärd från åklagarens och sida.rättens

prövotiden mindre skötsamtomständigheten den under leveratt ettunge
sig arbete ellerliv i allmänhet, skolka, undandrastörsta t.ex. attgenom

sig i miljöer, knappast leda till återkallelse. l-läruppehålla olämpliga kan
aktuella.i stället åtgärder från socialtjänstens sida blikan

fortsätter begåden omständigheten denDet torde oftast att attungevara
frågan undanröjande denunder prövotiden aktualiserarbrott som om av

följdvillkorliga domen. Dessa fall behandlas i 34 kap. BrB. Som en av
för lagöverträdare de särbestäm-våra förslag samhällstjänst ochom unga

behandlat föreslår vi vissabeträffande Villkorlig dom vimelser som ovan
specialmotive-Beträffande dessa hänvisas tilländringar i 34 kap. 5 § BrB.

avsnitt 22.1.ringen
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14 Skyddstillsyn

14. 1 Gällande rätt

skyddstillsyn, innebär kriminalvård frihet,i får dömas för brottsom ut ett
har fängelse i straffskalan, påföljden inte kan vid bötersom 28stannaom

kap. §l BrB. De allmänna förutsättningarna för skyddstillsyn regleras i
30 kap. 9 § BrB. Där framgår skäl förrätten skyddstillsyn skallatt som
beakta det kan denna påföljd kan bidra tillantas den tilltaladeattom att

Övervakningenavhåller sig från fortsatt brottslighet. skall in-vara
dividualpreventivt motiverad, dvs. den behövs för reglera den dömdesatt
livsföring. skyddstillsyn får alltså inte ådömas enbart för den dömdeatt
skall drabbas kännbar reaktion.av en

I den nämnda bestämmelsen också särskildarättenovan attanges som
skäl för skyddstillsyn kan beakta

påtaglig förbättring skett den tilltalades personliga ellerom en av
sociala situation i något hänseende kan ha haft samband medantassom
hans brottslighet,

2. den tilltalade undergår behandling för missbruk eller för-om annat
hållande kan ha samband med hans brottslighetantas ellersom

missbruk beroendeframkallande medel eller någotom av annat
särskilt förhållande påkallar vård eller behandling i väsentligsom annan
grad har bidragit till brottet har begåtts och den tilltaladeatt förklarar sig
villig undergå lämplig behandling enligtatt för honom uppgjordsom en
plan kan anordnas i samband med verkställigheten.

skyddstillsyn pågår under prövotid år från den dag påföljdentreen av
Övervakningenbörjar verkställas och alltid förenadär med övervakning.

Övervakningstidenpågår under tid minst år. kan i vissa fall, bl.a.etten av
Övervakningenden dömde missköter sig, förlängas. kan dock aldrigom

pågå längre till prövotidensän utgång.
Det viktigaste inslaget i skyddstillsyn alltså övervakningen.är Denna

bedrivs under ledning frivårdsmyndigheten. Det brukar sägas attav
övervakningen avsedd fylla två funktioner,är dels kontrollfunktionatt en
och dels hjälpfunktion. Det ankommer frivårdsmyndigheten ochen
övervakaren hålla sig underrättad den uppförandedömdes ochatt om se
till han fullgör sina åligganden enligt domen. Kontrollen den dömdesatt av
livsföring skall i första hand syfta till motverka han fortsätteratt att att

Övervakarenbegå brott. skall också lämna den dömde det stöd och den
hjälp han behöver för sin anpassning i samhället. Exempelvis skall han vid
behov bistå den dömde med söka utbildning eller arbete. Han skallatt
regelbundet sarnrnanträffa med den dömde och besöka denne i hans hem
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familj ochdömdesmed densamrådaskall hanVidareofta det behövs.så
närstående.andra

skallskyddstillsynefter domövervakningunderstårDen ensom
ochsin bostadunderrättadhålla övervakarenföreskrift i BrBenligt om

övrigt enligtoch ihos honominställa sigkallelsearbetsanställning, på
föreskriftmed honom. Dennaförbindelseupprätthållaanvisningarhans ger

hurgäller bestämmadetnärövervakaren avsevärt attutrymmeett
oftahurintesåledes närmarebedrivas. Denskallövervakningen anger

vilkenvarandra och imedkontaktskall hålladömdeoch denövervakaren
påSammanträffande ellerpersonligtupprätthållaskontakt skallmån genom

mycketblikanövervakningenintensiteten iinnebärDettasätt. attannat
1983:250frivårdsförordningenifinns detVisserligenfall.i olikaolika

och denfrivårdenmellankontakternareglerarbestämmelservissa som
förplanupprättandeobligatoriska reglerexempelvisdömde, enavom

Ävenövervakaren.ochdömdemed denkontaktochövervakningen om
gällerdetfrihetrelativt näremellertid attbestämmelser lämnardessa stor

Övervakningsnämnden dockkanövervakningen.innehållet ibestämma
föreskriftsärskildmeddela§ BrB26 kap. 156 § och28 kap.med stöd av
fårföreskriftsådanövervakningen. lförgällaskallvad angesensomom

medkontakthållaskalldömdeomfattning deni vilkenochvilket sätt
frivårdsmyndigheten.ellerövervakaren

Hanskyddstillsyn.tilldömtsdengenerella kravvissaställsDet som
försörjaförsökaförmågaskötsamhet, efteriakttaprövotidenunderskall

eventuellfullgöraförförmågastår i hansvad attsig göra ensamt som
och 266 §28 kap.skadauppkommenbrottetskyldighet ersättaatt genom

medfall kompletterasenskildakan igenerella krav§ BrB. Dessakap. 14
dömdedenskäldet finnsföreskrifter, nämligen anta attsärskilda attom

Såvälsamhället.anpassning iföreskrift för sinsådanstödbehöver enav
meddelaövervakningsnänmden kanmåletdömer idomstolden somsom

under vissbostadellervistelseortsådan kanföreskrifter. Ensärskilda avse
förvärvsverksamhetarbetsanställning,gången,årtid, högst annanett

eller be-vårdnykterhetsvård ellerläkarvård,utbildning,eller annan
förtid och sättinrättningellersjukhuseller samthandling i utom annan

denföreskriftmeddelavidarefårskadestånd. Rätten attbetalning omav
Övervakaren fårräkning.målsägandensförvisst arbeteskall utföradömde

före-nämndadeverkställandetfrågaimeddela anvisningar nuavom
erforderligvidtalättnad ochtillfälligmeddelafår vidareHanskrifterna.
undantag,vissamedföreskrifter får,Särskildadessa.jämkning av
får alltsåmotiverade. Deindividualpreventivtdemeddelas endast ärom

ingripande.kännbar ellerpåföljdensyftemeddelas i görainte att mer
medkombinerasskyddstillsynfår3 § BrBkap. 2 §Enligt 28 resp.

användasskallböterskyddstillsynKombinationenfängelse.ellerböter -
straffvärde ellertill brottslighetens artmed hänsynpåkallatdetta ärom

Kombinatio-BrB.10 §30 kap.brottslighettidigaretilltaladesdeneller
oundgängligendetendast ärfår användasfängelseskyddstillsyn omnen -

tilltaladesdenstraffvärde ellerbrottslighetenstillmed hänsynpåkallat att
§kap. 11fängelse 30tilldömaskyddstillsynjämtebrottslighettidigare

och högstfjorton dagarfall lägst trei dessaFängelsestraffet ärBrB.
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månader. I samband med bestämmelsens tillkomst uttalade departements-
chefen möjlighetenatt kombinera skyddstillsyngenom att med kortett
fängelsestraff långvarigt frihetsberövande förett främst lagöverträda-unga

borde kunna undvikas jfr 1978791212re 55.prop. s.
Om den dömde missköter sig inte följa de föreskrifterattgenom som

gäller för skyddstillsynen, kan övervakningsnämnden meddela honom en
Övervakningsnämndenvarning eller särskild föreskrift. kan vidareen

besluta övervakning efter det år prövotiden förflutit. Somom att ett av
framgått kan dock övervakningen inte pågå längre till prövotidensovan än
utgång. Om den dömde allvarligt åsidosätter sina åligganden enligt domen
på skyddstillsyn och det kan han inte skulle låta sigantas att rätta genom
sådan åtgärd övervakningsnämnden kan vidta, skall nämnden begärasom

åklagare vid domstol för talanatt påföljden skall undanröjas ochattom
ersättas med påföljd, i princip fängelse. De krav ställs denannan som
dömde såledesär sanktionerade frihetsberövande.ytterst genom

Om misskötsamheten består i den dömde begår brott, detatt ärnya
regel han i vanlig ordning åtalas för dessa.att Denna situation regleras i

kap.34 BrB. Om åtal väcks, kan antingen förordnarätten skyddstillsy-att
skall det brottetäven eller döma särskilt till påföljd för dettanen avse nya

brott eller, domen på skyddstillsyn vunnit laga kraft, undanröja dennaom
och döma till påföljd för brotten. Om väljer det förstnämndarättenannan
alternativet, kan den förena skyddstillsynen med böter eller fängelse. Om

väljerrätten inte undanröja skyddstillsynen, kanatt beslutarätten om
åtgärder övervakningsnämnden skulle ha kunnat vidgörasamma som

misskötsamhet eller förlänga prövotiden till högst fem år.
I de fall då fråga uppkommer besluta föreskrift, meddelaattom om

varning, förlänga tiden för övervakning eller begära åklagare för talanatt
undanröjande skyddstillsynen, får övervakningsnämnden beslutaom av att

den dömde skall tillfälligt omhändertas 28 kap. §ll BrB. Omhän-
dertagande får också beslutas, det aktuelltär någon åtgärdövervägaattom
för den dömde skall underkasta sig vård eller behandling.att En vanligt
förekommande situation då den dömde kan omhändertas hanär att
undandrar sig övervakningen. Ett omhändertagande får pågå högst en
vecka eller det föreligger synnerliga skäl och beslut fattasom ett nytt- -
ytterligare högst vecka. Enligt 28 kap. b6 § BrB får i de fallrätten denen
dömde erhållit särskild föreskrift kontraktsvård förordna han,en attom

han häktad i målet,är i stället skall omhändertas till dess hanom att
överförts till behandlingshem eller till den vårdgivare isom anges
behandlingsplanen. sådantEtt omhändertagande får pågå högst vecka.en

14.2 Kontraktsvård

Kontraktsvård dom skyddstillsyn kvalificerad föreskriftär meden en
den dömde skall genomgå behandling enligt i förväg uppgjordattom en

behandlingsplan. Möjligheten besluta sådan föreskrift innebärakanatt om
det enligt 30 kap. 9 § BrB finns särskilda förskäl bestämmaatt att
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skall ocksåKontraktsvårdför fängelse.skyddstillsyni ställetpåföljden till
sådana fall dåfängelsestraff, huvudsakligen iförersättninganvändas som

brottslighet jfrmissbmksrelateradallvarlig,fråga relativtdet är prop.om
198687:lO6 35s.

utredningför denövergripandehar detFrivårdsmyndigheten ansvaret
behandlingsplan förförbehövsplanering upprättaoch att ensom

miss-redogörelse för deninnehållaUtredningen skallkontraktsvård. en
omfattning.och lför problemensmissbruksbakgrund ochtänktes art

be-den vård ochhuvudansvaret förskall hatill den,förhållande som
förmedlandei första hand intaskall frivårdenhandling övervägs, ensom

behandling kanskall bedöma,vârdansvarigedenroll. Det är gesomsom
påmåste kopplas invårdansvarigeerbjuda. Denhan kani de former som

ochmisstänktes vårdbehovdenför kunna bedömastadiumtidigt attett
alltså denbehandlingen. Dettänkta ärgenomgå denmotivation för att

realistisk.behandlingsplanenskall bedöma ärvårdansvarige omsom
detkontraktsvård krävsdöma tillskall kunnaFör rätten attatt

till ochskall inbehandlingsplan. Denna rättenpreciseradföreligger gesen
föreskriftpåföljdsfrågan. Förvid avgörandedess underlagingår i attav

misstänktevidare denmeddelas krävskontraktsvård skall kunna attom
förutsätts i planen.behandlingsamtyckt till den som

meddelaskall kunnaförutsättning förytterligare rättenEn att en
avgörandebehandlingen iplaneradedenkontraktsvårdföreskrift är attom

för tilli ställettill skyddstillsynpåföljden bestämstillgrad bidrar att
skullefängelsestrafflångthurskall i domslutetfängelse. Rätten somange

påföljd.stället hade valtsfängelse iutdömts,ha somom
påenligt domsina åliggandenallvarligt åsidosätterdömdeOm den en

i stället bestämmadomen ochundanröjaskyddstillsyn, kan rätten arman
meddelats i denkontraktsvårdföreskriftHarpåföljd för brottet. omen

dömer tillundanröjandetden efterskalldomentidigare rätten, om
i denfängelsestraffets längd lämnatsuppgiftfängelse, beakta den somom

kontraktsvård. Rättenföreskriftskyddstillsyn medpåtidigare domen om
straffmätning.uppgift vid sindennadock inte bundenär av

Samhällstjänst14.3

15.6 och vill härför i avsnittbehandla samhällstjänstVi kommer att unga
åtgärderangåenderedovisatsbestämmelserendast tillägga deatt ovansom

föreskriftmeddelatde fallgäller imisskötsamhet rättenvid även en om
samhällstjänst.

reformidéertidigare14.4 Några

föremål för1965 varitden infördes i BrBhar sedanSkyddstillsynen
devi i korthetavsnitt berörtillfällen. dettavid flertal Iöverväganden ett

på-plats ibeträffande skyddstillsynensförts framtidigareidéer som
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följdssystemet, särskilt vad gäller möjligheten till straffmätning inom
för påföljden. Vi redogör vidare för tidigareramen överväganden

beträffande intensivövervakning.

BRÅ:s14.4.1 kriminalpolitiska arbetsgrupp

BRÅ:s kriminalpolitiska arbetsgrupp väckte i 1977:7 Nyttrapporten
straffsystem tanken frivårdspåföljdema skulle kunna straffbestämmasatt
enligt principer gäller för fängelse. Arbetsgruppen anfördesamma som att
de olika straffen tydligt måste uttrycka de reaktionerär lagbrott. latt
följd härav måste det klartäven frivårdpåföljdemas viktigasteattanges
ändamål och grunden för deras legitimitet skall manifesteraattvara
samhällets ogillande brottet. En sådan manifestation skerav attgenom
lagöverträdaren tillfogas obehag, straff skall stå i proportion tillett ett som
det begångna brottets svårhet. Enligt arbetsgruppen skulle alltså inte heller
frivårdspäföljdemas tillämpningsområde ha med påståddagöraatt
vårdbehov hos den dömde.

Arbetsgruppens tanke frivårdspåföljdema inom deattvar ramar-
domstolen bestämt skulle utformas så de i möjligaste mån minskadeatt-
riskerna för brott under påföljdstiden. I första hand borde därvidnya man
utnyttja de hinder och begränsningar kan ligga imoment av som en
intensivt utövad kontroll. En förgräns vad lagöverträdaren skulle kunna
tvingas till påföljden borde dras så domstolen i domensättgenom att

hur ofta och hur länge lagöverträdaren skulle ha kontakt medangav,
frivården. Denna skulle fastställasgräns med utgångspunkt i brottet och
inte i påstådda vårdbehov hos den dömde. Arbetsgruppen riktade kritik

det allmänna skötsamhetskrav kopplat till dommot är skydds-som en
tillsyn och de särskilda föreskrifter kan knytas till domen.mot Motsom
bakgrund kritiken ansåg arbetsgruppen skyddstillsynen i sinav att
renodlade form enbart skall innebära krav kontakt.

Arbetsgruppen föreslog grundinnehållet i påföljden skulle vissatt vara
kontakt med myndighet eller övervakare. Lagen borde lägsta tillåtnaange
kontaktfrekvens. Arbetsgruppen tänkte sig här kontakt gång varjeatt en
eller vecka borde lämplig frekvens. Enligt arbets-varannan vara en

förslag skulle domstolen sedvanliga straffmätningskriteriergruppens genom
hur länge påföljden skulle pågå. Med den kontaktfrekvensange som nyss

ansåg arbetsgruppennämnts det rimligt bestämma strafftiden till minstatt
två månader och högst eller två år. Verkställighetsmyndighetema skulleett

bundna domstolens straffmätning.vara av
Arbetsgruppen föreslog delvisäven straff, intensivövervakning,ett nytt

upptrappning villkorlig dom ochavsett skyddstillsyn.som var som en av
Det tänkt för begått brott eller återfallit medvar personer som grova
jämna mellanrum efter ha dömts till mindre allvarlig påföljd. Detatt en
grundläggande kravet i påföljden skulle den dömde skulle haattvara
mycket kontakttät med antingen krirninalvårdsmyndighet eller polis.
Frekvensen för sammanträffanden skulle så hög flera gånger ivara som
veckan. Detta krav skulle i lagen. Domstolen skulle straffmäta enligtanges
vanliga kriterier inom strafftid på mellan exempelvis månad ochen etten
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anmälningsskyldigheten skulle kunna fullansåg görasArbetsgruppenår. att
utgångspunkt skullekombination. Enfrivårdsmyndighet ihos polis och
frivårdsmyndighetenanmälningsskyldigheten full gjordes hoskunna attvara

gånger. ansåghos polisen övriga Mangång i veckan och även atten
förexempelvis behandlingskulle kunnaanmälningsskyldigheten ersättas av

pågick.tid behandlingennarkotikarnissbruk under denalkohol- eller

Ungdomsfängelseutredningen14.4.2

undersökahuvudsakliga uppdragUngdomsfångelseutredningens attvar
stället förtillämpas ipåföljder skulle kunnavilken eller vilka som

påföljdssystemetförändringar iungdomsfångelse och föreslå deatt som
korthetskall iavskaffades. Härungdomsfängelsepåkallade attavvar
förslagutredningenstillsynsdom, enligtför den påföljd,redogöras som

Tillsynsdom.SOU 1977:83ungdomsfängelseskulle ersätta
underskulle ställasden dömdeförslaget innebar tillsynsdomEnligt att

alltid handhasövervakning skulleövervakning i frihet. Sådanintensiv av
frivårdsmyn-skyddskonsulentorganisationen nuvarandetjänsteman inom

biträdandefinnasskulle det kunnasidan Övervakarendigheten. Vid av
stod underlekmän. Denallmänhet borde över-övervakare i somvarasom

kontakt medregelbundenskyldig hålla ochvakning skulle tätattvara
övervaknings-börjanbiträdande Övervakaren. IÖvervakaren eller den av

sådanaförhållandedömdestiden borde daglig. Om denkontakten varvara
kunde tillsyns-kunde ordnas,tillfredsställande övervakning inteatt en

frivårds-vistas iförenas dömde skulledomen med föreskrift den ettatt
nödvändigtendast dethem. sådant fick meddelasEtt förordnande varom

begå brott.för fortsattemotverka den dömdeatt attatt
den dömdeförordnandeTillsynsdom förenas medkunde också attom

kundei anstaltskulle månader. Intagningin i anstalt under högsttas tre
ochsärskilt allvarligt slagkomma i fråga varitbrottslighetennär av

frihetsstraff.tilldomstolen därför nödvändigt dömaansåg det ettatt
motiverad.individualpreventivtIntagning i anstalt således intevar
den dömdefrihetsberövandet. OmDomstolen skulle bestämma längden

tillsynsdom,förenade medbröt de föreskrifter kundemot envarasom
tvåunder minstkunde han omhändertagandebli föremål för kortvarigtett

fick verkställas underoch högst fjorton omhändertagandedagar. Ett sådant
särskiltmisskötsamheteller flera veckoslut. den dömdesOmett var av

Till-under högst månader.allvarlig kunde han in i anstalt treart tas
förframstod nödvändigtsynsdom skulle användas detnär attsom

också avsedd tillgodosemotverka fortsatt brottslighet den att enmen var
bistånd medskulle under verkställighetstidenhjälpfunktion. De dömda

stöd.ochråd
meningenligt utredningenstill tillsynsdom medfördeFörslaget

utredningenSåledes föreslogpåföljdssystemet i övrigt.förkonsekvenser
Villkorligpåföljdsformer,med tvåbordeskyddstillsynen ersättasatt nya
sidanVidmed stödåtgärder.villkorlig domövervakning ochdom med av

sinfinnas kvar idomenskulle den villkorliganämnda påföljdernade nu
utforrrming.nuvarande
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Remissinstansema intog lag kritisköver hållning till Ungdomsfängel-en
seutredningens förslag till utformningen frivårdspåföljdema. Bl.a.av

med skilda frivårdspåföljder skulle bliatt systemet onödigtangavs sex
invecklat och det i praktiken skulle bli mycket svårt åstadkommaatt att
faktiska skillnader mellan påföljdema. Departementschefen delade
remissinstansemas uppfattning och utredningens förslag ledde, i den här
behandlade delen, inte till lagstiftning jfr 197879:212.prop.

14.4.3 Frivårdskommittén

Frivårdskommittén behandlade i sitt delbetänkande, SOU 1981:90
Frivårdspåföljder, bl.a. frågan skyddstillsynens tillämpning ochom
innehåll. Vi skall här endast redogöra för kommitténs inställning till frågan

straffmätning och intensivövervakning.om
Frivårdskommittén avvisade tanken skyddstillsynen skulle kunnaatt

straffmätas. Kommittén framhöll det inte givetär däratt att ett system,
straffets längd och intensitet bestäms i förhållande till brottets svårhet, är

föredra framför det nuvarande Kommittén ansåg inteatt på-systemet. att
följdstiden borde längre vad påkallatän denär dömdesvara som av

förhållanden.personliga Frivårdens arbete borde följdi därav upphöra när
det från brottförebyggande synpunkt inte längre fanns behov det. Förav

straffmätning, iuttryckt skyddstillsynens verkställighetstid, skulleatt blien
meningsfull borde domstolen ha tämligen vida till sitt förfogande.ramar
Om skillnaden mellan olika brotts straffvärde kom till uttryck endast i
några månaders skillnad i prövotid eller övervakningstid, kom det budskap
domstolen ville framföra inte bli tillräckligt tydligt. De skyldigheteratt

den dömde skulle underkastas grund domen skulle dessutomsom av
variera mycket i det enskilda fallet med hänsyn till exempelvis geografiska
förhållanden bostads- och arbetssituation. För meningsfullsamt att en
straffmätning skulle kunna ske torde det bli nödvändigt föratt ramarna
straffmätningen vad kundeöversteg lämplig påföljdstid.som anses som en

Kommittén konstaterade i de fall den dömde begår brott, dettaatt, nya
sker i hälften fallen inom månader efter det verkställighetenav attsex
börjat och i fjärdedelar fallen inom år. Risken för den dömdetre ett attav
skall begå brott således underär den allra förstastörst tiden efternya

Ävendomen. detta talade enligt kommittén övervakningstidemaemot att
långa.görs Kommittén framhöll vidare kravet meningsfullhet inteatt

heller kan efterges det gäller kontaktfrekvensen.när kontaktfrekvensEn
efterendast brottetsavgörs svårhet och hänsynstagande tillsom utan om

det finns behov intensiv kontakt därför inte lämplig. Motär bakgrundav
det sagda avvisade kommittén tanken införa skyldighet förav att en

domstolarna i samband med domen regelmässigt föreskriftatt ge en om
kontaktfrekvens, baserad enbart brottets svårhet.

Kommittén föreslog däremot möjlighet för domstolarna i vissa fallatten
förordna intensivare övervakning normalt. Omän behovom en ett av en
sådan intensivare tillsyn förelåg i syfte motverka den tilltaladeatt att
fortsatte begå brott, borde det kunna läggas i domstolens handatt att

hur ofta kontaktenavgöra borde förekomma och detta avgörande borde
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utgångspunkt från sådana omständigheter harfattas medkunna attsom
fallbrottets straffvärde. Domstolen borde i dessamed rättgöra att

föreskrift åladesmeddela särskild vilken lagöverträdaren attgenomen
frivården. förutsättning för sådanhålla intensiv kontakt med En en

föreskriftenföreskrift borde det fanns behov därav och attattvara
Föreskriften borde intemotiverad brottets straffvärde.därutöver var av

föreskrifter. dock kunna meddelas endastskilja sig från andra Den skulle
eftersom bedömninginte verkställighetsorganen,domstolen och enavav

Straffvärdet skulle inte påverkas endaststraffvärde måstebrottets göras.av
äterfallsfrekvensen. intensiteten isvårhetbrottets ävenutan avav

till uttryck högre kontaktfrekvens denövervakningen skulle komma i änen
iprecisera kontaktfrekvensennormala. Domstolen skulle emellertid inte

till-framgå förordning ellerdenna skulle i ställetdomen utan av en
behövdesdärefter eventuelltlämpningsföreskrifter. De justeringar som

nuvarande frivårdsmyndigheten.skyddskonsulentenskulle göras av
kontaktfrekvensen dennaKommittén uttalade allmän inriktning för attsom

övervakning.vanliginnebära dubbelt så lång kontakttidborde somen
räckvidd.borde ha begränsadDomstolens beslut intensivövervakningom

minstFöreskriften för viss tid bordeborde således meddelas som varaen
och högst fyra månader.en

blandat mottagande underde fick förslagetl här aktuella delarna ett
till lagstiftning seremissbehandlingen. Förslagen ledde inte prop.

198283:85.

14.5 förslagVåra överväganden och

förVåra förslag innebär vid skyddstillsynliksom prövotidenatt nu
övervaknings-lagöverträdare år ochunder 21 år bör treunga vara

tiden år. särskilda skäl föreligger,Rätten kan emellertid,ett om
bestämma långprövotiden skall hurtill två år. I domen anges
prövotiden under 21 årskall Till övervakare för den ärvara. som
skall beträffande vård ochväljas med särskild erfarenhetperson
fostran klientel börungdomar. tillhör svårareUngdomar ettav som
bli föremål för bör finnassärskilt intensiv kontakt. Förutsättningar

förordna frivårdstjänsteman lekmanmed biträde över-att en av som
vakare. Vi föreslår föreskrift undersärskild rättenattsom ny
speciella förhållanden förbudskall kunna meddela den attunge
under viss tid olämpliga platser.uppehålla sig särskilt angivna

föreskrift samhällstjänst.Skyddstillsyn skall kunna förenas med om

innebärpâföljdssystemet för lagöverträdareföreslagnaDet ungaossav
vård inomungdomar i dag överlämnas tilldel debl.a. att av somen

Som vitill skyddstillsyn.i stället kommer dömas nämntsocialtjänsten att
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i avsnittet Villkorlig dom kräver detta skyddstillsynen får delvisom att ett
innehåll för lagöverträdare förannat än Vid övervägandeunga vuxna. av

hur skyddstillsyn för lagöverträdare bör utformas det Viktigtären unga att
det. inom för påföljden finns olika möjligheter effektivisera dennaramen att
och därigenom undvika frihetsberövande. Det viktigtett är även detatt
inom för påföljden finns möjligheter hänsyn till ungdomarnasramen att ta
förutsättningar och behov så i möjligaste mån motverkar skadligaatt man
verkningar straffrättsligt ingripande. Det skall återigenett understrykasav

den kritik behandlingsideologin, viatt anslutit till imot detsom oss
föregående, inte innebär under verkställigheten skall underlåtaatt man att

olika hjälpa eller stödjasätt den dömde. Kritiken innebär däremot att
inte skall lägga förväntningar behandlingsresultat till grund förman ettom

bestämmande påföljden.av
Rätten skall vid Valet skyddstillsyn beakta det finns anledningav attom

påföljden kan bidra till den tilltaladeanta avhåller sig frånatt fortsattatt
brottslighet. Detta innebär skallrätten bedömninggöra Vilkenatt en av
verkan påföljden kommer få för den tilltalade det gällernär hansatt
eventuellt fortsatta kriminalitet. Vi har tidigare pekat de svårigheter

uppkommer skallnär göra människors levnads-översom man prognoser
utveckling. De tillbakablickande kriterier allmänt gäller för rättenssom
överväganden i brottmål alltså härersätts i likhet med vad gäller vidsom-
Villkorlig dom med framåtblickande sådana. Den kritik sådantmot ett-

Vilkensynsätt, under de åren förekommit i den kriminalpolitiskasenaste
debatten, Vi Väl grundad. Enligt Vår uppfattning det Viktigtäranser Var att
kriterierna för de icke frihetsberövande påföljderna bringas i bättre
överensstämmelse med de principer gäller för straffmätning ochsom
påföljdsval i övrigt. Det uppgift förär Straffsystemkommitténen att

sådan reform.överväga Vi utgår från denna kommitté därviden att
kommer beakta sådana inslagäven speciellt sikte påatt detarsom unga
lagöverträdarna. Vi föreslår därför inga förändringar angående förut-
sättningarna för skyddstillsyn.

följandeI det inskränker vi till kommentera de konkretaattoss
förändringar skyddstillsynspåföljdeni Vi föreslår.som

14.5.1 Tiden

Den dömts till skyddstillsyn huvudregelär underkastadsom som en
prövotid år och övervakningstid år. Under Vissa förut-treav etten av
sättningar kan såväl prövotiden övervakningstiden förlängas.som

I likhet med vad Vi utvecklat beträffande prövotiden för den villkorliga
domen finns det skäl prövotidengöra vid skyddstillsyn kortare föratt unga
lagöverträdare förän Vi särskildarätten, skälattvuxna. anser om
föreligger, bör kunna bestämma prövotiden till tvâ år. Beträffande frågan
vad bör förstås med särskilda skäl hänvisar Vi till vadsom sagtssom ovan
beträffande prövotiden vid Villkorlig dom avsnitt l3.3.5.

Skyddstillsynen skall förenad med övervakning från prövotidensvara
Övervakningenbörjan. det grundläggande innehålletär i påföljden. Den

bör rimligen pågå så länge frivården får möjlighet fylla sinaatt att
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förochinte återfaller i brottför den dömdeuppgifter, dvs. verka attatt
Övervakningstidenfrämjas.samhället i övrigtanpassning ihans ävenatt

för denså lång denbör dock intelagöverträdareför att ungevaraunga
tappar sugen.han på grund däravorimlig ochframstår attsom

tilldömtsrisken för dehar visatundersökningarOlika attatt som
tidenden förstabrott underskall återfalla iskyddstillsyn är störst av

återfallit inomdemstudier visarNågraverkställigheten. attt.ex. somav
månader ochhälften har återfallit inomefter domenår tretre sex

framgår vidareundersökningarnaår. Avfjärdedelar inom att,ett manom
återfallföråterfallit, risken är störstredansuccessivt räknar bort dem som

därefterkanefter Risken sägasförsta månaderna domen.allraunder de
pådå den stabiliserastolfte månaden,fram till omkringkonstantsjunka en

198283:85.nivåtämligen låg se prop.
frånför frivården harföreträdarehaft medsamtal videI man

övervakningstidenviktigt ärframhållit detsidafrivårdens är attatt
bedrivas.kunnaarbete skallmeningsfulltförtillräckligt lång att ett

få igångtämligen lång tidkanuttryckt dethar därvidFrivården atttaatt
utvecklardömdeleda till denkanmotivationsprocess att ensomen

frivården viförsamhället. Enligt desig iklaraförmåga representanteratt
månader.frågaitid bör kommaden minstakontakt medhaft är sexsom

i gångkommerövervakningsarbetetdocktidsfrist förutsätterså kortEn att
bedrivaförtillräckligafårfrivårdenomedelbart och ettattatt resurser

övervakningsarbete.intensivt
iblandskyddstillsyningångsskedet vidbeaktandeSärskilt med att enav
mångamånader iövervakningstidvilångkan rätt att av sexenanservara

ungdomari bedömningenVi då medtillräcklig.skullefall inte atttarvara
På-uthållighetdisciplin, stadga ochgradharinte vuxna.somsamma av

sidanånivå densådanpåbör läggasföljdstidema att enaungeen
verkstäl-sidan inseroch å andraverkningsfullpåföljdenuppfattar attsom

inledningsskedetunder över-denöverkomlig. Attligheten är avunge
ingripandeför särskiltskallenligt vårt förslag utsättasvakningstiden en

övervakningstiden,förkortaförtillräckligt skäldock intekontroll, är att
kontakternautvecklaochbyggamöjlighetenförsvårardetta att uppom
tankeVårövervakarenfrivårdsmyndigheten. ärden och attmellan unge

inledningsfasen bör kunnaunderingripande kontrollganskaefter enman
motverkaintensitet. Intressettill lägreövervakningen attattavtrappa ner

alltför tidigt bryterinteocksåförutsätteråterfaller i brottden att manunge
underbrottbegårOm denövervakaren.kontakten med nyaunge

kanskyddstillsynen,missköterpåhanprövotiden eller sättannatom
och pågå tillåterupptasdennaövervakningen upphört,falli devisserligen,

brottslighetenåtal för denväckeråklagarenOmutgång.prövotidens nya
skallskyddstillsynentidigaredenförordnardenvidare,kan atträtten om

vårt förslagenligtför detta,särskiltdömerellerdet brottetäven nyaavse
vanligt sättdärmed kansamband rättenår. lprövotiden tillförlänga tre

dock intekanomständigheterövervakningstiden. Dessa tasförlängaäven
helt kort. Motövervakningstiden attför bör göratill intäkt att man

skulle kunnaåtgärdsådandessutomövervakningstiden talarförkorta att en
skyddstillsynen.försvagningmildring ochuppfattas avsom en
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Vår slutsats såledesär för lagöverträdare bör övervakningstidenatt unga
ligga kvar på nuvarande nivå, år. Därutöver skall övervaknings-ett
nämnden och ha de möjligheterrätten förlänga såväl prövotidenatt som
övervakningstiden vi berörtsom ovan.

14.5.2 Verkställigheten

framgåttSom i det föregående handhas övervakningen och kriminalvården
i frihet frivårdsmyndigheten. Rätten skall dock förordna övervakare iav
domen, inte särskilda skäl talar det. Bakgrunden till denna regelmotom

angelägenhetenär övervakningen kommer i gång såattav snart som
möjligt. förutsättsDet den personutredning skall harätten tillgångatt som
till den skall i princip ligga färdig måletnär innehållerstäms ett- -
förslag till övervakare. Om lösning inte möjlig, förordnasär i regelannan
den tjänsteman har hand ärendet vid frivårdsmyndigheten. Detsom om
ankommer därefter frivårdsmyndigheten förordna övervakare.att genast

Frågan val och förordnande övervakare viktigärom ytterstav
beträffande lagöverträdare. Det betydelsefulltär övervakaren årunga att

har erfarenhet och förståelse för ungdomars särskildaen person som av
situation och problem. Det viktigtär övervakaren förmår etableraatt att

kontakt med dennära samtidigt han bör kunna tydliggöra deen unge som
gäller förgränser den beteende och de krav dom påsom unges som en

skyddstillsyn innebär. Det alltså betydelsefulltär frivården läggeratt ner
arbete för få kontakt med lämpliga övervakare. I detta arbeteatt bör, som
vi skall utveckla i det följande, samråd ske mellan frivårdens och
socialtjänstens tjänstemän.

Till övervakare kan förordnas antingen tjänsteman hos frivårdsmyn-en
digheten eller lekman. Om det inte redan från början framgår det ären att
fråga fall med särskilda komplikationer, bör lekman förordnasettom en

övervakare. Om den erbjuder sådana problem det skulle blisom attunge
alltför svår uppgift för lekman ha det omedelbara föratten en ansvaret

Övervakningen, bör dock tjänsteman förordnas. så falll bör, enligt våren
mening, förordnarätten överväga lekman biträda medatt över-atten
vakningen. Därigenom skulle kunna uppnå minst tvåattman personer

Ävenalltid engagerade iär övervakningsarbetet. i de fall, då lekmanen
förordnas till övervakare, skall nämligen frivårdstjänstemarmen engagera
sig i ärendet. En sådan ordning, då såväl tjänsteman lekman ären som en
engagerade i övervakningen, erbjuder fördelar. Man kan dåstora t.ex.
organisera arbetet det sättet tjänstemannen lägger tonvikten påatt
kontrollfunktionen medan lekmarmen kan fungera kontakt- ochmer som en
stödperson. Det har ofta i diskussionerna lagöverträdareom unga
framhållits det bland dem finns många saknar goda manligaatt som
förebilder. En engagerad lekmannaövervakare torde här kunna fylla en
viktig funktion. Det har visat sig det finns många äratt personer som
villiga ställa i arbetet med dessa ungdomar. Det bör eftersträvasatt upp att
de i sin uppgift lekmannaövervakare. Det viktigtärengageras attsom
ungdomarna får meningsfulla fritidsaktiviteter och får möjlighet skapaatt

naturligt kontaktnät i vuxenvärlden. Lagen tillåterett olikaprövaratt man
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finns varje övervakningövervakning. De möjligheterformer attsomav
utnyttjas.individuellt utformad bör

erhåller lämpligbetydelsen denunderstrykaFör attatt unge enav
införasfrivårdsförordningen skallföreslår vi det iövervakare att en

för under 21föreskriver till övervakare denbestämmelse äratt somsom
beträffande vårderfarenhet ochhar särskildskall anlitasår person somen

ungdom.fostran av
för verkställig-formernaförändringar angåendeövrigt föreslår vi ingaI

framhålla följande allmänna synpunkter.emellertidVi villheten.
frivården kontrolle-framhålla harförutbrukarMan nämnts, att ensom

förbundna ochuppgifterhjälpande funktion. Dessaoch är närarande en
funktiondubblavarandra. Det just denna ärflyter ofta in i är som

särställning.för frivården och denutmärkande ger en
godtagbartfylla sin funktionskyddstillsynen skall kunnaFör ettatt som

kontrollmomentet iviktigtfrihetsberövande detalternativ till är attett
förtydligt klargör denväsentligt frivårdenframhålls.påföljden Det är att

vad kanskyddstillsynen ochefter underhar sigvad han rättaatt somunge
de kravockså tillsig. Frivården harmissköterbli följden han att attseom

så inte sker. Detefterlevs och ärställs den att reagera, omungesom
och dekonsekventuppfattarbetydelsefullt ungdomar är attatt systemetatt

ocksåfaktisktverkställighetenställs underutgå från de kravkan att som
eller överträdelsevarje försummelseHärmed vill vi inte hagäller. attsagt

för Detpåföljd den ärtill formellvillkor skall ledaett unge.enav
ellertillsägelseform ingripande,någonemellertid viktigt t.ex.att enenav

från den sida.försummelseföljer eventuellanvisning, ungesen
situation försådan socialför skapaskall också arbetaFrivården att en

från sin omgivning. Sompositiv påverkanförhanden utsättsatt enunge
tillanvändsövervakningstidenviktigt bl.a.pekat på detvi tidigare är att

hjälp densocialanätverk för den Denskapa ett nytt ungeatt somunge.
de samhällsorgantillhandahållasskall i första handbehövakan som gerav

tillinskränker sigFrivårdens rollmedborgare.hjälp till allasådan att
fast 1974 årsnormaliseringsprincip slogs ihjälpen. s.k.förmedla Denna

myndig-de socialaleder till detkriminalvårdsreform. Principen äratt
ekonomiskapersonliga ochför denhar huvudansvaretheterna ungessom
gäller andratill skyddstillsyn. Detsammadömtsförhållanden, hanäven om

arbetsanskaffning ellerbostads- ochförmyndigheter har t.ex.som ansvar
medfrivården samarbetadessa frågor kanpsykisk hälsovård. Ifysisk och

i realitetensamhällsorgan ärmyndigheterna och andrasocialade men
rollFrivårdensskyldigheter.fullgör sina lagenligadessahänvisad till att

understrykerbetänkandeflertal avsnitt i dettaalltså förmedlande. Iär ett
socialtjänstenvård inomförhållandetsärskilt detvåra förslagvi attatt -

innebär detpåföljd intestraffrättsliglängre skallinte att ansvarvara en -
ungdomar i riskzonenförsocialnämndenåvilarsocialtjänstlagenenligtsom

minskar.
hjälpstöd och denförmedla detskallfrivårdenomständighetenDen att

leda tilltillhandahålla får inteskyldigasamhällsorganandra attär attsom
frivården i förstafrån detmyndigheterna utgår ärsocialade att somt.ex.

socialnämn-uttalat liggertidigareklienter. Somskall sörja för sinahan
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dens fast. Man skall dock inte blunda för de svårigheter kanansvar som
uppstå i samarbetet mellan frivården och andra samhällsorgan. Det
kommer ställas krav frivården iatt dess uppgift förmedlare.stora som
Men det krävs också andra myndigheter det enligtatt lagentar ansvar som
ankommer dem. Det särskilt viktigtär socialnämnden frivårdenochatt
etablerar samarbete och visar förståelse för varandrasett gott arbetsupp-
gifter. Det kan förekomma den döms till skyddstillsyn samtidigtatt som

omhändertagenär enligt LVU på indikation det aktuellaän brottet.annan
I så fall måste förutsättas de tjänstemän inom frivården och socialtjän-att

får hand den samordnar sinasten detnärsom om unge t.ex.resurser,
gäller utseende övervakarekontaktperson eller åtgärder missbruk.av mot
Frivården har också viktig uppgift fylla det gällernär initialtatten att
motivera kan i behov hjälp och stöden ung person som vara att ta emotav
de åtgärder socialtjänsten har erbjuda och till han faktisktatt att attse
erhåller del den hjälp han berättigad till.ärav

Vilka formella och informella rutiner behövs för samarbetet mellansom
frivården och andra samhällsorgan bedöms bäst de berörda myndig-av
heterna. I vilken utsträckning det finns anledning byggaatt ut ett mera
formbundet samarbete frågaär kontinuerligt bör bevakas.en som

14. 5 3 Föreskrifter
.

Vi har i avsnitt 14.1 redogjort för de föreskrifter kan meddelarätten i
samband med dom skyddstillsyn. Vi föreslår inga ändringar i deen
föreskrifter gäller. Rätten kan alltså vanligt meddelasättsom nu
föreskrift bl.a. vistelseort eller bostad, arbetsanställning,om annan
förvärvsverksamhet eller utbildning och olika former vård ellerom av
behandling. De åtgärder i dag förekommer inom för vård inomsom ramen
socialtjänsten till del inom de föreskrifter kan meddelas.storryms som
Det skall tilläggas flertalet dessa åtgärder kan inatt sättas ävenav utan en
föreskrift under förutsättning den frivilligt medverkar därtill.att unge
Flertalet föreskrifter meddelas endast det individualpreventivtärom
motiverat. fårDe alltså inte meddelas för skärpa reaktionen. Det skallatt
också framhållas föreskrifterna inte exigiblaär villkor föratt ärutan att
skyddstillsynen skall ådömas och bestå.

Våra förslag angående påföljdssystemet innebär fler lagöverträ-att unga
dare i dag kommerän dömas till skyddstillsyn. Bland detta klientelatt
finns det ungdomar i behov särskildaär insatser från samhälletssom av
sida. Det viktigt iär varje särskilt fallrätten denöverväger,att om unge
bör ha föreskrift vägledning. Härmed vill vi ha föreskrifteren som sagt att
inte skall meddelas slentrianmässigt. Det emellertid viktigt fråganär att om
föreskrifter aktualiseras redan på personutredningsstadiet och verkstäl-att
lighetstiden utnyttjas så möjliga positiva effekter tillvaratas. Vad särskiltatt

möjligheten meddela föreskrifter vård och behandlingattavser om
förtjänar det påpekas denna fråga måste bl.a. bakgrundatt att motses av
gällande lagstiftning de olika vårdområdena.

Enligt socialtjänstlagen skall all vård och behandling i princip ske i
frivilliga former. För tvångsvård enligt LVU skall kunna in krävsatt sättas
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intetordeuppfyllda. Dettadenna lagförutsättningarnai ärsärskildadeatt
inomförekommerformer,behandling isådan öppnautesluta somatt
stödgenomföras medkanöppenvårdstvånget i LVU,s.k.för detramen
denföreskriften innebärfalldeskyddstillsyn. Iföreskrift vid attav en

försorg,socialtjänstensbehandlingvård ellerberedasskall genomunge
framgår detså detutformasföreskriftenlämpligt atttorde det attattvara
med socialtjän-samrådfrivården ibehandlingvård ellerfrågaär somom

åtgärder,fördel dedetvår meningEnligt ärföreskriva. attkan ensten
vård inomöverlämnande tillförinomförekommerdagi ettramensom

Socialtjänstenskyddstillsyn.iledinställetsocialtjänsten, i sätts ettsom
åtgärd,med någoningripamöjlighetersmåpraktikeni ihar dag att annan

haneller vägrarsamtycketidigare givet attåterkallarden ett omungeom
till budsstårmöjlighetöppenvårdstvång. Dens.k.beslutfölja somett om

ansökersocialnämndenendastpraktisktsituationersådanai är atttaget om
förut-dockkrävsskall få skedettatvångsornhändertagande. För attattett

däremotdenuppfyllda. Omtvångsådant ärförsättningarna ungeett
påhanskyddstillsyn ellerföreskrift vid annatföljaunderlåter omatt en

inskrida medellerÖvervakningsnämnden rättensig, kanmisskötersätt
undanröjas ochskyddstillsynenfall kansanktioner. Iolika ytterstatyper av

skyddstillsyn ärinnebärsagdapåföljd. Detmed att enersättas annanen
vill allvarsättaavsiktenreaktionsform, äranvändbar att manommer

bestämdaföreskrifter och gränser.bakom sätta
frivårdsmyndig-övervakningen lämnarreglerarbestämmelserDe som

detbestämmavad gällerfrihetrelativtövervakaren attochheten stor
Övervakningsnämnden meddeladockkaninnehållet i denna.närmare

skalldömdedenomfattningvilkenoch ivilketangående på sättföreskrift
medSyftetfrivårdsmyndigheten.ellerövervakarenkontakt medhålla en
dömdeskontrollera denmöjligtdetföreskrift göra attsådan är att

förriskinnebärutvecklingför brytafrämstförehavanden, enatt somen
uttalatsharbestämmelsentillförarbetenabegå brott. Ifortsätterhan attatt

föreliggerdå detendastslentrianmässigttillämpasden inte bör utanatt
dömde.denkontroll överanledning närmaresärskild utövaatt en

vilkenföreskrivafallenskilti varjelåtaVi har rättenövervägt att
avstårövervakningstidenunderförekommabörkontaktfrekvens mensom

nämligenfråga närahärom. Denna ärförslagfram någotläggafrån att
påföljdssys-iinförasintensivövervakning börfråganförbunden med om

avsnittiframgåttske. Somi så fall bördettavilketoch sätt ovantemet
intensivövervakningochskyddstillsynstraffmätningfrågan14.4 har avom

nyligenFrågan hartillfällen.flertalviddiskussionföremål förvarit ett
uppdragfått iStraffsystemkommittén attigenaktualiserats attgenom

skallsådanochintensivövervakningfråganutreda bl.a. enomom
frihetsberövandeför ickeföreskrift inomkonstrueras enramensom en

intensiv-fråganVi berörpåföljd.självständigellerpåföljd omsom en
framfrån läggaavstår dockVi18.2.i avsnitt attövervakning närmare

fråganfördeldeteftersom videlen atti denförslagnågot vara enanser
lagöverträdare.ochförsammanhangutreds i ett vuxnaunga

kontakterfrivården har tätaviktenframhållaemellertidvillVi attav
deninomtorde detviövervakningen. Somunder sagtmed den ovanunge
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ungdomar enligt vårt förslag kommer erhålla skyddstillsyngrupp som att
finnas antal kräver ingripande kontroll.ett För skyddstillsynensom mer att
skall kunna godtagbartutgöra alternativ till frihetsberövandeett påföljden
måste kontrollmomentet i påföljden fungera. Det också viktigtär att
ungdomar dömts till skyddstillsyn får klart och konkret beskedsom ett om

devad har sig efter.rätta Man måste alltså utgå frånatt det frånatt
frivårdens sida uppenbart förgörs den vilka förpliktelser han har ochunge

verkar för han fullgör dessa. Denatt möjlighet övervakningsnämn-attman
den har meddela föreskrift vad skall gälla föratt övervakningenom som
bör utnyttjas i utsträckningstörre för närvarande.än Genom sådanen
föreskrift får såväl den frivårdsmyndigheten och övervakarenunge som
klara besked vad skall gälla för övervakningen.om som

Här skall tilläggas våra förslag samhällstjänst, med de kravatt om
kontroll arbetstillfällena ställs, i sig innebär form särskiltav som en av
ingripande övervakning se avsnitt l5.6.8.

de årensl diskussioner ungdomsbrottsligheten har betydelsensenare om
snabba, tydliga och konsekventa reaktioner på brott kommitav att

framhållas allt Det har därvid förekommit del olika förslagmer. en om
vilka reaktioner skulle kunna lämpliga. I våra direktiv nämnssom vara
bl.a. förbud för ungdomar under bestämda tider vistas på vissa platser.att
Ett sådant förbud skulle bl.a. kunna tjäna till hålla brottsbenägnaatt
ungdomar borta från sådana platser, där brott ofta begås eller där
kriminella samlas för planera brott. Det har också talats möjlighetenatt om

detta splittra kriminellasätt ungdomsgäng ochatt minska brottsaktivite-
ledande i plockas bort.ten gängetattgenom personer

Vi har låtaövervägt meddelarätten sådant förbud i formatt ett av en
föreskrift vid skyddstillsyn. Denna skulle då, i likhet med flertalet andra
föreskrifter, få meddelas det finns skäl den för sinatt anta attom unge
anpassning i samhället behöver stöd särskild föreskrift vad hanav en om
har iaktta under prövotiden.att

En förutsättning för föreskrift förbud under viss tid fåatt atten om
vistas på viss plats skall meningsfull den också kanären attvara
kontrolleras. En effektiv kontroll torde innebära särskilt ingripande
övervakning. Man måste sålunda räkna med övervakaren tid ochatt ges
möjlighet allt oftast besöka platsen ifråga och ha intensivatt ävensom
kontakt med den tider, då folk brukar uppehålla sigvetunge attman
där. Det kan medföra problem ordna sådan övervakning ochatt en
effekterna därav kan med skäl betvivlas. Som framgått skall fråganovan

införande någon form intensivövervakning närmare övervägasom av av
Straffsystemkommittén. Det inte vårär avsikt föregripa dess förslagav att

i denna del. Det möjligtär sådan intensivövervakningatt man genom en
kan finna former för kontroll, varigenom den effektivt kan hindrasen unge
från besöka för honom olämpliga miljöer.att

Den fråga vi ställts inför är det blir fråga sådanutan attom man, om
intensivövervakning, kan förmå den hålla sig borta från platserattunge

särskilt frekventeras kriminella och bedöms klart olämpligasom av vara
tillhåll för den I första hand det naturligtvisär positivunge. genom
påverkan från övervakare och andra i den närhet, denne kanunges som
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undvika dåliga kontakter. Frågantill insikt han bör ärkomma attom
påföreskrift förbud för den vistasbetydelsevilken attom unge enen

med redan vetskapenskulle få. kan möjligen räknasådan plats Man att om
polisman, kanfrivårdstjänsteman ellernågon, övervakaren,att t.ex. enen

fall skulle avhålla denplatsen, i vissaupptäcka denkomma att unge
föreskrift skulle också kunnauttryckligfrån vistas där. Enattunge

uttryckligtVidare skulleavvisa den från platsen.åberopas för ettatt unge
föräldrar detför denfall stöd närförbud i vissa kunna ett ungesvara

olämpligför denne uppenbartfrån besökagäller hindra denatt att enunge
plats.

förhindrainriktade påfram åtgärder klanIntresset är attatt somav
beteende såi kriminelltlagöverträdare hamnar väger atttungtettatt unga

angivetföreskriftvill förordamed viss tvekanvi än att en avom --
naturligtvis välfall. Vimeddelas i speciellainnehåll bör kunna är

uppfattning, viförfinns skälmedvetna det motsattatt ansermenenom
olika intressen,måste mellanavvägninglikväl vid den göras attsom

naturligtvis intevår ståndpunkt. Detskäl talar för ärövervägande
meddelas slentrianmäs-vistelseförbud skallföreskriftmeningen att omen

dettill sådana fall därmöjligheten ärmåstesigt. Det krävas att reserveras
platsensyfte. angivnabestämt Denföreskriften tjänaruppenbart ettatt

hälsa ellerföroch farlig denolämpligmåste dokumenterat ungesvara
missbrukare,tillhåll försigkanutveckling. Det röra ett ent.ex. om

måsteför langare. Detprostituerade ellertillhåll förknarkarkvart, ett
haftellerfrekventerat platsentidigaredenockså klart utrett att ungevara

skadaallvarligriskerardär hanvistassärskilt intresse att tasamt attattav
måstesig där. Vidareuppehållerandra, hanallvarligt skadaeller att om

viktigtföljs.föreskriften Detkontroll ärfinnas förförutsättningar attaven
föreskriftpolismyndigheten underrättasden lokala att nuavatt enom

erbjudsår. Därigenomunder 18denslag meddelats äravsett som
hand§ polislageningripa enligt 12för polisenmöjligheten att taatt genom

Även socialnämndenföräldrarna.denne tilloch överlämnadenom unge
dettillföreskriften. Med hänsynunderrättelsenaturligtvis fåskall attom

svår förutsepraktikenföreskrift utfall i ärhär sigrör att anservarsenom
sådantillämplighet. Enföreskriftensutvärdering börvi görasatt aven

BRÅ.anförtroslämpligenutvärdering bör
berördasamband med den är,fråga harEn nära om mannuannan som

ochfredag-vissa tider,den underföreskrivabör kunna t.ex.att unge
efter-bostad. Vadi sinuppehålla sig hemmalördagkvällar, skall som

i olämpligafrån skadligtdärmed hindra honom umgängesträvas är att
Viform husarrest.jämställa medsådan ordningmiljöer. En är att aven

införa någon formförslagetavstånd fråntagitsammanhanghar i attannat
anstaltinnehållsinnebära defritidsfängelse skulle att enungasomav
avsnittverksamhetför brottslig sesärskild riskdå det finnsunder tider,

hellerförefaller intemed husarrestmotsvarande ordning18.3. En vara
finnsdetdärförväsentligt skällösning. Ett ärnågon godtagbar att

densäkertinteverkställa sådan. Det ärpraktiska svårigheter attatt en
begränsad,kanskevistas därhans möjlighet ärbor hemma, att enunge

ocksåmåsteföräldrarna Mankonflikter medkan leda tillhusarrest osv.
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sörja för den han förbjudsatt vistas utanförunge, hemmetom att under
veckoslut, kan erbjudas lämplig sysselsättning. Det kan vidare med skäl
ifrågasättas sådan föreskrift går genomföraom en särskildatt utan
kontroll. Som tidigare nämnts har Straffsystemkommittén olikaprövaatt
former för intensivövervakning. Därvid torde också frågan anordnaattom

kontroll dömda i deras bostäder som alternativen till fängelseav komma
övervägas. Vid sådana förhållandenatt saknas det anledning för attoss

närmare utreda denna fråga. Vi lägger inte fram något förslag till
föreskrift husarrest.om

Tanken har också väckts borde ha möjlighetatt meddelaman att
särskilda föreskrifter reglerar den fritid. En sådansom möjlighetunges
fanns fram till 1973 då den avskaffades under motivering det svårtatt var

finna fall, då föreskriftatt kunde få ändamålsenlig ochen realistisken
tillämpning prop. 1973: 131.

föreskriftEn användande fritid skulle dock, enligt vårom mening,av
kunna fylla viss funktion beträffande ungdomar. Enen stimulerande och
aktiv fritidssysselsättning kan brottsavhâllande faktor. Den kanvara en
också innebära den kommer i kontaktatt med utanför sittunge personer
vanliga sociala nätverk. forskningenl lagöverträdare harom unga
framhållits ungdomsbrottslighetenatt ofta gruppfenomenär och detett att

viktigtär skapa meningsfulla fritidsaktiviteteratt för ungdomar. Bl.a. mot
bakgrund det sagda bör på olika stimuleraav sätt deman attunga

sig i lämplig fritidsverksamhet. Enengagera grundläggande förutsättning
för den skall ställaatt på de villkor gäller för sådanunge upp som
verksamhet dockär han motiverad förär denna.att Vi intetror att en
föreskrift i detta hänseende denär rätta förvägen skapa sådanatt
motivation. Den bör i stället vinnas de kontakter övervakarengenom som
kan förmedla på frivillig En föreskriftväg. skyldighet delta i vissattom
fritidsverksamhet skulle för övrigt säkerligen uppfattas negativt från
föreningsväsendets sida och försvåra dess möjligheter att engagera unga
människor till verksamheten. Vi sålunda så starka skäl talarattanser mot

införa föreskriftatt användning fritiden, tanken därpå bören om attav
överges.

Vårt förslag innebär således skall kunnarätten meddela föreskriftatt
avseende förbud för den under viss tid vistas särskilt angivnaattunge
för den skadliga platser. Vi det endast bör ankomma påunge attanser
domstol meddela sådan föreskrift, alltså inteatt övervakningsnämn-en
den. Skälet därtill föreskriftär detta slag kan uppfattasatt såen av som
integritetskränkande den måste kräva domstolsprövning. Några övrigaatt
förslag till särskilda föreskrifter lägger vi inte fram.nya

Föreskrift samhällstjänst för kommer vi nämntsom attunga som
behandla i avsnitt 15. Enligt vår uppfattning skall denna i betydande
utsträckning kunna användas, det står ochnär mellan frihetsbe-väger en
rövande och icke frihetsberövande påföljd. Vi också deten attmenar
beträffande lagöverträdare, framför allt dem i åldern 18-20 år, börunga

möjligt föreskrift kontraktsvárd 28 kap.att 6 § och 30 kap.vara ge om a
9 § andra stycket 3 BrB. förutsättningEn härför naturligtvisär att man
från frivårdens och sidarättens bedömer det realistiskt denattvara unge
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måsteManbehandlingsplanfullfölja den upprättats.skall klara att somav
uthållighetenmotivationen och ärmedräknamångadet gäller attnär unga

beaktas vid planensbörnågotbeträffandelägre än upp-somvuxna,
rättande.

Misskötsamhet.414.5

pådomentill följdhonomåliggeriakttar vadintedenOm avsomunge
Vi hartillämpas.rnisskötsamhetreglernaallmännabör deskyddstillsyn om

följandeskall endastvillkorlig dom. Häravsnittetregler idessaberört om
tilläggas.

ochmed konsekvensbehandlaslagöverträdare attviktigtDet är att unga
i anledningådömspåföljderför derespektupprätthållersamhället avsom

åtgärdformnågonåligganden, börsinamissköterdenOmbrott. avunge
leda tillskallförsummelsevarjeHärmed intealltid vidtas. attsagt

viemellertidDeteller ärövervakningsnämnden rätten.ingripande somav
formnågonmedfrivârdsmyndighetenviktigtpåpekattidigare reageraratt

ellertillsägelsemedtillräckligttorde detOftaåtgärd. enenvaraav
frivârds-reaktioner, börnonchalera sådanaskulleOm denanvisning. unge

åtgärdVilkenÖvervakningsnämnden.vidare tillärendetföramyndigheten
till fall. Detfrån fall ärnaturligtvis bedömasmåstetillgripasskallsom

situationeri allafrivârdsmyndighetennödvändigtsjälvfallet inte att
övervaknings-tillvänder siginnanrättelseåstadkommaförsöker manen

lindrigaremedförsökerförstövervakningsnämndenellernämnden att
skyddstillsynen.undanröjandeförstalaninnanåtgärder avom

undan-övervakningstiden,förlängningfrågornabehandlarVi avom
BrBkap.i 34krävsföljdändringardeochskyddstillsynenröjande somav

avsnitt 22.1.specialmotiveringeni
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15 samhällstjänst för unga

15.1 Inledning

Under de decennierna har det i antal länder pågåttsenaste ett stort ett
arbete för skapa straffrättsliga reaktionsformer kanatt användasnya som
i för frihetsstraff.stället Ett vanligt förekommande alternativ reaktionenär
samhällstjänst i huvudsak innebär den dömde blir skyldig undersom att att
sin fritid utföra oavlönat, samhällsnyttigt arbete.ett

Det innehållet i de olika former samhällstjänstgemensamma av som
förekommer i andra länders straffsystem kan sammanfattas på följande

Den dömdesätt. blir skyldig inom viss tid, i regel år, på sin fritidatt ett
utföra oavlönat, samhällsnyttigt arbete i offentlig eller offentligt stöddett
verksamhet eller ideella organisationer. Arbetets omfattning brukar
variera mellan cirka 40 och 240 timmar. Arbetstidens längd fastställs av
domstolen efter brottets svårhet. Den dömde inte berövad friheten ochär
står oftast inte heller under någon tillsyn. Arbetet utförs i regel påannan
kvällar och veckoslut. Om arbetet inte fullföljs, kan domen sam-
hällstjänst undanröjas och frihetsstraff.ersättas ettav

Som nedan framgår har svenska domstolar möjlighet inomatt, ramen
för försöksverksamhet, meddela föreskrift samhällstjänst i sambanden om

dommed på skyddstillsyn. Om förutsättningarna härför uppfylldaären
kan sådan föreskrift i och för sig meddelas oberoende den tilltaladesen av
ålder. samhällstjänst emellertidär avsedd komma i fråga endast i deatt
fall då påföljden skulle ha blivit fängelse. följdI de inskränk-armars av
ningar föreligger beträffande tillämpningen fängelsestraff försom av
ungdomar inte fyllt 18 år, för använda samhällstjänstär utrymmet attsom

ålderskategoriför denna i praktiken begränsat. En sådan in-ytterst
skränkning föreligger i mindre mån, beträffandeäven, änom unga
lagöverträdare mellan 18-20 år.

införas möjlig-Vi behandlar i detta avsnitt frågan det bör ytterligareom
till någon formdöma lagöverträdare 15-20 årheter att sam-avunga

konstruerad.hällstjänst och hur sådan reaktion i så fall bör varaen

behandling15.2 Frågans tidigare m.m.

Frågan isamhällstjänst alternativ till frihetsstraff har utrettsettom som
olika sammanhang. 1973 behandlade frågan iårs vapenfriutredning
betänkandet SOU 1977:7 till vapenfri föreslogRätten tjänst. Utredningen
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straff skulleför dömas tillfullgöra värnplikt i ställetden vägrar attatt som
ochmeddelas domstolsamhällstjänst. Beslutet skulleformerhålla aven av

under 450heltid och normaltskulle sysselsättas påden dömdeinnebära att
skulle hanålagts honomfullgjorde vadden dömde inteOmdagar. som

skullemånader. Samhällstjänstenhögst 5-6till fängelsedömaskunna
skulle innebäraSamhällstjänstenArbetsmarknadsstyrelsen.anordnas av

Arbetsmarknadsstyrel-såsombetydelsefullt för samhället,arbete som var
förspecialanvisade eller arbeteförberedskapsarbeten avsettsens

förslagVapenfriutredningenskrigsplacerats.civiltjänstepliktiga vilka inte
Departementschefen delade deremissinstanser.flertaletavstyrktes av

197778: 159förslagpå utredningens prop.remissinstansemaskritiska syn
såvälbetänkligheteransågs ingeFörslaget122. ägnat storaatt avvaras.

uttalade dockDepartementschefenpraktiskprincipiell attart.som
vidskulle kunnapåföljdsform möjligen övervägassamhällstjänst ensom

brottsbalkens påföljdssystem.samlad översyn av
iUngdomsfängelseutredningenocksåbehandladessamhällstjänst av

konstateradeUtredningenTillsynsdom.1977:83betänkandet SOU att
England inteexempelvisfått iinnehåll påföljdensamhällstjänst med det

ansågSverige. Däremotfrihetsstraff för ungdomar ikunde attersätta man
svenskanågon i detkombination medeventuellt isamhällstjänst, systemet

ekonomiskaalternativ tillvärdefulltkundepåföljd,befintlig ettvara
sittmotiveradeUtredningenpåföljder i frihet.andrasanktioner och

fängelsetilli Sverige dömsde ungdomarställningstagande med att som
hade gjort sigantingenungdomsfängelse, i regeltillsåsom tidigare,eller,

påföljd med högreså beskaffenhetbrottskyldiga till att enav grov
gjort sigockså hade deelleroundgängligallmänpreventivt värde var

många gångerså ofta och såbrottslighettillskyldiga grövre att en mer
måste väljas.samhällstjänstkontrollinriktad påföljd än

BRÅ:sÄven fråganarbetsgruppkriminalpolitiska tog sam-omupp
intogArbetsgruppenstraffsystem.197727 Nytthällstjänsti enrapporten

stöd för sinsanktionsform. Tilltill samhällstjänstreserverad hållning som
praktiska skäl. Detprincipiella ochradanfördeuppfattning gruppen en

tilldömsengelsktenligtde ungdomar, mönsterskäletfrämsta att somvar
villkorligochellerböterde flesta fall skullei Sverige isamhällstjänst,

döms iungdomarnabelastadeskyddstillsyn. Dekanskedeldom, meren
ungdomsfängelsevårt tidigaremotsvarandeborsta]England till närmast

ansågerfarenheternaengelskabakgrund defrihetsstraff. Moteller annat av
välsig särskiltskulle lämpasamhällstjänst intearbetsgruppen somatt

särskiltframhöllsskäl härförungdomsfängelseklientelet. Sompåföljd för
uppträdandeoch stadgatdisciplinrelativt mycketsamhällstjänst kräveratt

vidareframhöllarbetsuppgifterna. Arbetsgruppenanförtrosdem somav
påföljdssystemetreaktion,självständiginfördessamhällstjänstatt, somom

grundläggandesvåröverskådligt. Deochkomplicerattendera bliskulle att
skulleöverskådlighetförutsebarhet ochenkelhet,principerna varaom

innebärakundesamhällstjänstframhöllsupprätthålla. Vidaresvåra attatt
eftersom arbetsupp-jämlikheträttssäkerhet, rättvisa ochvisst hot motett

skulleproblemenvarierande innehåll. Dehögst störstagifterna var av
möjligheternamedförknippadeemellertid enligt arbetsgruppen attvara
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skapa praktiska förutsättningar för påföljden meningsfulltatt ettge
innehåll. Arbetsgruppen menade också kan diskutera det prin-att man
cipiellt tvivelaktiga i använda arbete straff. På de anfördaatt skälensom
ansåg arbetsgruppen de brott där samhällstjänstatt skulletyper kunnaav
användas, nämligen brott allmänpreventiva skäl leder till kortsom av ett
fängelsestraff, i ökad utsträckning borde kunna medmötas andra former

icke frihetsberövande påföljder.av
BRÅ-gruppensUngdomsfängelseutredningens betänkande och rapport

blev föremål för remissbehandling. Beträffande frågangemensam om sam-
hällstjänst reaktionsform meningen bland remissinstansemasom en ny var
mycket delad. Stödet för samhällstjänst kom framför allt från åklagarmyn-
dighetema medan samtliga domstolar delade arbetsgruppensutom en
uppfattning. De remissinstanser positiva såg samhällstjänstensom var
främst påföljd för lagöverträdare, i stället förgärna åtals-som en unga
underlåtelse. De sådan påföljd såg den i regel alltförmotsom var en som
främmande för svenskt rättsväsende.

Frivårdskommittén behandlade ingående frågan införaattom sam-
hällstjänst i påföljdssystemet i sitt slutbetänkande SOU 1984:32 Nya
alternativ till frihetsstraff. Kommittén redovisade för- och nackdelar med
samhällstjänst olika tänkbara utformningar påföljden.samt Blandav
fördelarna anförde kommittén verkställigheten samhällstjänstatt av
innefattar vissa reparativa och pedagogiska inslag och denna bordeatt
kunna meningsfullgöras för den dömde verkställighetenän andramera av
påföljder bl.a. han får fördjupad kontakt med människor utanförattgenom
sin vanliga umgängeskrets.

Kommittén anförde radäven nackdelar enligt dess mening,en som, var
förknippade med införandet samhällstjänst. Kommittén pekade särskiltav

svårigheten använda samhällstjänst alternativ till i förstaatt ettsom
hand frihetsstraff. Kommittén framhöll dels samhällstjänst förutsatteatt en
arbetsförmåga fängelseklientelet sällan besitter, dels det kansom att vara
tveksamt samhällstjänst kunde tillgodose de allmänpreventivaom anses
krav i allmänhet föranleder fängelsestraff döms Kommitténatt ettsom ut.
ansåg svårigheternaäven finna lämpliga arbetsuppgifteratt att var
beaktansvärda. Verkställigheten skulle i huvudsak baseras medverkan

ideella eller liknande organisationer vilket skulle kunna leda till mycketav
varierande utformning verkställigheten. anfördeMan vidare det,av att ur
principiell synpunkt, kunde tveksamt använda arbeteattvara som en
straffrättslig reaktion.

Enligt kommittén fanns det skäl för införa samhällstjänst. Dettre att
första åstadkomma kraftigare eller åtminstone speciellattvar en mera
reaktion på viss brottslighet eller för vissa brottslingar, där gällande
strafformer inte bedömdes tillräckliga eller lämpliga. Ett skälsom annat

få till stånd förbättrad rehabilitering lagöverträdare medattvar en av
minskad återfallsfrekvens följd. Ett tredje skäl erbjudaattsom var
domstolarna ytterligare alternativ ianvända stället för fängelse.ett att
Kommittén ställde sig tveksam till införa samhällstjänst bekostnadatt

bötesstraffets användningsområde. Man kunde inte hellerav anta att
samhällstjänst skulle kunna leda till förbättradmärkbart rehabilitering.en
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Beträffande det tredje de anförda skälen menade kommittén attav
samhällstjänst i vissa fall skulle kunna fängelsestraffetsha allmänpreventi-

verkan och därför kunna användas i stället för sådant straff. Manva
framhöll emellertid svårigheten med bland fängelseklientelet väljaatt ut
dem för vilka samhällstjänst skulle kunna lämplig påföljd.vara en

Frivårdskommitténs slutsats blev samhällstjänst inte borde införas.att
Vid remissbehandlingen kommitténs betänkande anslöt sig trettiotalettav

kommitténs uppfattning,remissinstanser till medan femtontal instanserett
positiva införaställde sig till tanken samhällstjänst i påföljdssystemet.att

Frivårdskommitténs och remissinstansernas uppfattningar beträffande
frågan samhällstjänst utgjorde beslutsunderlag i lagstiftningsärendetom om

kontraktsvård Regeringens ställningstagandes.k. innebar attm.m.
samhällstjänst inte borde införas självständig påföljd. Föredragandesom
statsrådet framhöll emellertid frågan borde kunna till pröv-att tas upp ny
ning de pågående försöken med samhällstjänst i Danmark och Norgeom

anledning till det 1986872106 ft.prop. 20 Riksdagen uttrycktegav s.
uppfattning bet. l98687:JuU32 18 ff, rskr. 1986872279.samma s.

JustitiedepartementetInom upprättades i februari 1989 promemoriaen om
förslag till försöksverksamhet med samhällstjänst dnr. 89-561. Pro-
memorian blev föremål för hearing med företrädare för myndigheteren

organisationer. Regeringen föreslogoch därefter försöksverksamhetatt en
samhällstjänst bordemed inledas 198990:7. Förslagetprop.snarast

riksdagen bet.godtogs l98990zJuUlO, rskr. 198990:55. Iav pro-
konstaterade departementschefenpositionen bakgrund deatt mot av-

vunnits i Danmark och tidenerfarenheter Norge attsom nu var mogen-
försöksordning med samhällstjänst.införa Som skäl för prövaatten

framför allt det samhällstjänstsamhällstjänst öppnasattangavs genom en
ytterligare antal lagöverträdare,möjlighet för de flesta ärettatt varav

påföljd fängelse.välja Departementschefen framhöllänannanunga, en
den dömde kunde få fördjupade medfördelen kontakteräven attav

utanför sin tidigare umgängeskrets under verkställighetenmänniskor samt
reparativa och pedagogiskadärutöver hade inslagsamhällstjänstatt genom

utföra sarnhällsnyttigt arbetedömde fick ersättningden prop.utanatt s.
14.

utvecklingen i de övriga nordiska länderna harskall här tilläggasDet att
försöksverksamheten sågått vidare. Norge bedömdes resultatetI av som

föreslogden norska regeringen i maj 1990 samhällstjänstlyckat attatt
samfunnstjenste skulle införas straffeloven självständig påföljdi ensom

Propositionsförslaget godtogs vissa72 1989-90. medse Ot.prp. nr.
ändringar stortinget och sedan den september 1991l ärsmärre av

Ävensamhällstjänst självständig påföljd i i DanmarkNorge. varen
uttaladeerfarenheterna försöksverksarnheten positiva. Straffloverådetav

i betänkande Straffloverådets betaenkning samfundstjensteseett om -
Betaenkning KöbenhavnDelbetaenkning sanktionsspörgsmäl 121 lom nr. ,

1990 det inte rådde någon tvekan samhällstjänst bordeatt att perma-om
påföljd. den danska regeringenMot bakgrund härav föreslognentas som

samhällstjänst skulle införas straffeloven påföljd.i permanentatt som en
godtog förslaget trädde i den aprilFolketinget och lagändringen kraft l
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1992 Lov 6 af 3 januar 1992. l Finland har efter övervägandennr.
samhällstjänst införts påföljd på försök sedan den januaril l99l.som
Försöksverksamheten snarlikär den svenska och begränsad geograf-som
iskt, skall pågå i år.tre

15.3 Gällande rätt

Under åren 1990-1992 utfördes försöksverksamhet med samhällstjänst.en
Verksamheten innebar i brottmålrätten handlades vid Uppsala,att som
Linköpings, Malmö, Helsingborgs eller Gävle tingsrätt eller därifrånsom
överklagades till högre i stället förrätt, döma till fängelse kunde väljaatt
samhällstjänst påföljd. Riksdagens beslut lagen 1992:372att antasom om
ändring i lagen 1989:928 försöksverksamhet med samhällstjänstom
innebär försöksverksarnheten utvidgats till hela landet. Den utvidgadeatt
tillämpningen skall begränsad till utgången 1995 i avvaktan påvara attav

ordning kan införas. Straffsystemkommittén har bl.a. tillpermanenten
uppgift hur samhällstjänstenöverväga bör utfonnas den införsnäratt som

inslag i påföljdssystemet.ett permanent
Samhällstjänst innebär i korthet i vissa fall fårrätten döma tillatt

skyddstillsyn med föreskrift den dömde skall utföra visst oavlönatatt
arbete i angiven omfattning. förutsättningEn för sådan dom denär atten
dömde förklarat sig villig följa föreskriften denna äratt samt att av
avgörande betydelse för döma till skyddstillsyn i stället för fängelse.att
Domstolen skall i domen långthur straff skulle ha utdömts,ange som om
fängelse i stället valts påföljd. Om den dömde inte fullgör sinasom
skyldigheter, får domen undanröjas och med fängelsestraff.ersättas ett
Domstolen skall härvid beakta vad fängelsestraffets längdangettssom om
i den tidigare domen.

förarbetsuttalandenaAv prop. 198990:7 framgår samhällstjänstatt
huvudsakligen avsedd för två lagöverträdare.är Dengrupper av ena

ådömsutgörs frihetsstraff efter återfall i integruppen av personer som
alltför allvarliga förmögenhets- och våldsbrott medan den andra gruppen

lagöverträdare medutgörs hänsyn till brottslighetens ådömsartav som
korta fängelsestraff från 14 dagar till några månader. Samhällstjänst
skall sålunda endast komma frågai i de fall påföljden skulle haarmars
blivit fängelse prop. 19.s.

Samhällstjänst får inte användas för de allvarligaste brotten. Departe-
mentschefen ansåg emellertid det inte lämpligt för försöksverk-att attvar
samheten någon exakt uttryckt i längden fängelsestraff,ettange ram, av
för fall då samhällstjänst kunde komma i fråga. framhölll-lon dock att,
eftersom samhällstjänst lagtekniskt konstrueras föreskrift vidensom en
dom skyddstillsyn, den allmänna begränsning gäller för skyddstill-som

skulle gälla för samhällstjänst. Det medföräven presumtionen vidattsyn
påföljdsvalet för fängelse gämingenär har betydande straffvärde.ettom
Departementschefen uttalade vidare samhällstjänst borde förekommaatt
endast i undantagsfall brottets straffvärde skulle föranleda fängelse iom
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riktmärke fängelsestraffår eller borde påett samt att ett att ettmer vara
månader skall det högsta antalet arbetstimmar8-10 motsvara som

samhällstjänst kan omfatta.
heller beträffande brottets ansåg departementschefen detInte art att

försöksverksam-borde förekomma några uttryckliga begränsningar under
sålunda fråga beträffande sådanaSamhällstjänst kan komma iheten. även

praxis kräva kortare fängelsestraff med hänsynbrott enligt ettsom anses
i förarbetena misshandelsbrott intetill brottets Som exempelart. avanges

försiktighet härvidlagalltför allvarlig med betonande ärattart samt, av
rattfylleribrott.påkallad, narkotikabrottslighet och

påföljd i första hand avsedd för desamhällstjänst är är yngreen som
förarbetena framgåri åldern 15-25 år.lagöverträdarna, dvs. Avpersoner

i praktiken begränsatför använda samhällstjänstdock äratt utrymmet att
följer det krävsålderskategorin år. Dettabeträffande 15-17 attav

begått innantill fängelse för brott någonsynnerliga skäl för dömaatt som
ålderskategoridennafyllt 18 år 30 kap. 5 § första stycket BrB. Förhan
med så högtfråga vid brottslighetfängelse därför endast ikommer

Ävenmåste utesluten.påföljd istraffvärde stort settatt omansesannan
undantagnaålderskategorin inte generelltinom den nämndaungdomar är

försöksverksamheten medfrånsamhällstjänst, så talar erfarenheternafrån
svårt förför dessa ungdomar harsamhällstjänst i Danmark och Norge att

samhällstjänstförenade med domuppfylla de krav äratt ensom
missbruksproblem eller andra socialaofta svåraberoende på de haratt

psykiska störningar 21.eller prop. s.
skall,samhällstjänst skall användasbedömningen fråganVid av om

gärningsmannens ålder, dennessvårhet ochförutom brottets ochart
Även hänseendei dettaförhållanden tillmätas betydelse.personliga i övrigt

någrasvårt dradepartementschefen detframhöll attatt meruppvar
ikunna kommasamhällstjänst borderiktlinjer för i vilka fallbestämda

dömde kan hadenbetydelse för bedömningenfråga. Av är,stor ansesom
Påföljden tordegenomföra samhällstjänsten.möjligheter den ådömdaatt

med svåra miss-härtill lämplig förmed hänsyn mindre personervara
bruksproblem eller med aktivt missbruk.ett

principer förövrigt allmännapåföljdsfrågan skall iVid bedömningen av
skall alltså bl.a. finnaspåföljdskyddstillsyn tillämpas. Detval somav

avhåller sigden tilltaladepåföljden kan bidra tillanledning att attatt anta
brottslighet.från fortsatt

mån aktualiserasådömas skall i möjligastesamhällstjänst börFrågan om
det kani de fallpersonutredningsstadiet. Personutredaren skallpåredan -

Även åklagaren,samhällstjänst.möjligheterna tillaktuelltbli överväga-
tillfall initiativi aktuellaeller domstolen börförsvararen ta en sam-

hällstjänstutredning.
föreskrift vid skyddstillsynådöms alltsåSamhällstjänst genom en

40-200underutföra oavlönat arbeteåläggsden dömdevarigenom att
på-frivårdskonsulenten. Vidfastställsenligt arbetsplantimmar avsomen

beträffandemöjligtså fylligt underlagdomstolen haföljdsvalet bör ett som
påföljdsamhällstjänst väljsbli aktuellakanvilka arbeten samtsomsom om

för verkställigheten.skall gällai övrigtbeträffande vilka regler som
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Arbetsplanens innehållnärmare kan emellertid fastställas efter domen.
Planen skall bl.a. avvecklingstiden, dvs. den takt i vilken det ålagdaange
arbetet skall utföras. Härvidlag skall planen inte endast det minstaange
tillåtna antalet arbetstimmar det timtaläven den dömdeutan högst får
tillgodoräkna sig vecka eller månad.per

Domstolen bestämmer antalet arbetstimmar efter brottslighetens straff-
värde. Skälet till straffvärdet valts grund föratt det antal timmar densom
dömde skall arbeta främst kravetär på förutsebarhet, enhetlighet och
proportionalitet i straffrättskipningen. Antalet arbetstimmar vid strafftider,

skulle uppgå till åtta månader ellersom bestämsannars till detmer,
maximala antalet dvs. 200 timmar, medan alternativt fängelsestraff påett

till månad inte bör föranleda 40än timmarsupp arbete.en Där-mer
emellan bör tumregel varje tänkt månads fängelseen attgrov vara anses

25 arbetstimmar prop.motsvara 24. Som skallnämntsca irättens.
domen hur långt fängelsestraff skulle ha âdömts, fängelseange isom om
stället valts påföljd.som

För samhällstjänst gäller i övrigt vad föreskrivetär skyddstill-som om
i andra fall. Det innebär bl.a. den dömde ställs undersyn övervakning.att

Övervakningen pågår normalt âr vilket innebär den dömde iett regelatt
står under Övervakning under hela avvecklingstiden. Förutom falli av
misskötsamhet kan övervakningstiden förlängas, den dömde någonom av
godtagbar anledning behöver få avvecklingstiden förlängd.

Samhällstjänsten administreras kriminalvårdens frivård enligtav samma
rutiner gäller för andra övervakningsärenden. Det tänktsom är att
frivårdsdistrikten under initialskede skall byggaett arbetsplats-upp en
bank med uppgifter tillgängliga arbetsplatser, arbetets frekvens,om art,
tidsmässig förläggning Valet arbetsuppgifter viktigt. Denärm.m. av
dömde bör möjlighet komma in i arbetsgemenskapatt med andrages en
och uppfatta arbetsuppgifterna meningsfulla. Det också viktigtärsom att
Samhällstjänsten inte uppfattas så den innebär oavlönad arbetskraftatt att
ställs till den reguljära arbetsmarknadens förfogande. Departementschefen
uttalade det kan ligga särskilt värdeatt i förläggaett samhällstjänstenatt
till någon form ideell verksamhet, exempelvis inom fritids- ochav
friluftsliv, idrottsrörelser, och miljövårdssektorn, bildningsförbundnatur-
och kyrkliga organisationer prop. 27.s.

Frivårdskonsulenten bör tillsammans med den dömde upprätta
arbetsplanen inom veckor efter domen. Därefterett bör den dömdepar
besöka arbetsplatsen tillsammans med antingen frivårdens kontaktman eller
den handläggare ansvarigär för ärendet. Kontrollen arbetetsom attav
utförs skall i princip ankomma frivården haräven tillgodoseattsom
arbetsgivarens behov vägledning och service.av

Den dömde skyldigär utföra arbetet i enlighet medatt den arbetsplan
fastställts. Av propositionen framgår misskötsamhetsom normalt böratt

betraktas sådant allvarligt åsidosättandeett den dömdes åliggandensom av
leder till talan förs undanröjandeatt domen prop. 29.som Detom av s.

åligger frivårdskonsulenten anmäla misskötsamhet tillatt övervaknings-
Övervakningsnämndennämnden. har anmälan till åklagarengöraatt som

i sin ställning till talan skall förastur tar vid domstol undanröjandeom om
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detskyddstillsynen skallundanröjerdomstolenOmskyddstillsynen.av
tilldomenden tidigarefängelsestraff ialternativa ut-tasangettssom
enligtgällermed vadstraffbestämningen. I likhetgångspunkt för som

dockskall domstolenskyddstillsyn ävenundanröjandeförvanliga regler av
domentill följddömde genomgåttvad dentillhänsyn sam-avta

hällstjänst.
1992:372antagit lagenriksdagenomtalats harinledningsvisSom om
samhällstjänst.medförsöksverksamhet1989:928i lagenändring om

endast deninnebär i principochjanuari 1993kraft deni lharLagen trätt
landet. Ihelatillutvidgasförsöksverksamhetennyheten att avseatt

departementschefen möjlig-diskuterade199192:109förarbetena prop.
delsamhällstjänstinföraredan permanentheten avsom enatt nu

intesådant beslutför ännuunderlagetfannHonpåföljdssystemet. ettatt
utredasfrågoråtskilligamåstebeslut fattassådanttillräckligt. Innan ettvar

friståendekonstruerassamhällstjänsten börbl.a.ytterligare, som enom
ochsamhällstjänstväljaförbörförutsättningarnavilkapåföljd, att omvara

andraförutsträckningi ävenanvändaskunna störresamhällstjänst bör
sikteförsta handiförsöksverksamhetendemålderskategorier tarän som

uppgifttillfåttStraffsystemkommittén bl.a. attharförutpå. Som nämnts
fråganställning tillvidare bl.a.Kommittén skallfrågor.utreda dessa ta om

samhällstjänst.förförutsättningsamtycke behövertilltaladesden vara en

BRÅ:s fem-förstadesammanställning15.4 av
försöksverksamhetmånadernaston

BRÅ genomförauppdrag1989 regeringens ut-decemberfick i att en
augusti 1991samhällstjänst. Imedförsöksverksamhetenvärdering av

BRÅ:s förstadesammanställning överutredningsenhetpublicerade en
kommerslutrapportverksamhet. En presenterasmånadernas attfemton

demångainledningsvisframhållssammanställningen attI1994. av
detochkaraktärosäkerochpreliminära attresultatenpresenterade är av
kanslutsatsersäkranågrakan drasdessagrundvalpåinte somav

följandeövrigt kan bl.a.verksamhet. Iframtidatillgeneraliseras en
sammanställningen.uppgifter utläsas ur

meddeladeantaletavseende påmedomfattarFörsöksverksamheten
försöksåretförstaUnder dethelhet.% landetcirka 10domar somav

femtonförstaunder deochsamhällstjänsttilldömdes 83 personer
enligtvilkaanalyser,Preliminära107månaderna samman-personer.

samhällstjänsttyderförsiktighet,medbeaktas attbörställningen stor
% detmed 75fall,% dessa mest60-90i cirkafängelse somersatt av

hasamhällstjänsttycks%25Beträffande övrigavärdet.sannolika
Avskyddstillsyn.ellerVillkorlig domtillalternativtillämpats ettsom

under 1990samhällstjänstvidare ersattframgårsammanställningen att
inklusivefängelsedomarmeddeladesamtligafyraknappt procent av

domar% deoch 11försöksområdenafängelse imedskyddstillsyn somav
fängelse.månaders12dömda till högst18-24-åringaravsåg
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Tidigare har framhållits syftet med samhällstjänstförsöketatt huvud-
sakligen är alternativpröva påföljd till fängelse.att Samhällstjänst skallen
således endast utdömas i fall där påföljden skulle blivit fängelse.annars
Om samhällstjänst, såsom sammanställningen antyder, i vissa fall ersatt
Villkorlig dom eller skyddstillsyn innebär det inte avsedd straffskärp-en
ning.

Av sammanställningen framgår initiativ till sarnhällstjänstutred-att en
ning i cirka 70-90 % fallen tagits frivården och i cirka 10-20 %av av av

Åklagareförsvarare eller domstol. har inte i något fall uppgetts vara
initiativtagare. Frivården har alltså haft dominerande inflytande vadett
gäller det första urvalet tilltalade kan komma frågai förav som sam-
hällstjänst. Under de första månaderna15 bedömde frivården 204 personer

lämpliga utföra samhällstjänst. Angåendeatt dessasom personers
bakgrund, sociala förhållanden och aktuella brottslighet utvisar samman-
ställningen bl.a. följande. Drygt 70 % mellan 18 och 24 år vid tid-var
punkten för domen, 26 % 25 år eller äldre. Yngst tvâvar var sex-
tonåringar och äldst femtioåring. Beträffande tidigare kriminalitetvar en
visar resultaten cirka hälften de tilltalade tidigareatt hade dömts tillav
kriminalregisterpåföljd. Många hade också haft andra kontakter med

Ännurättsväsendet. inte färdigbearbetade uppgifter från polisregistret visar
böter, åtalsunderlâtelser, omhändertagandeatt enligt LVU överläm-samt

nande till värd enligt socialtjänstlagen vanligt förekommande. Vadvar
den aktuella brottsligheten de vanligaste huvudbrottenavser trevar

misshandel 26 %, stöld %18 och rattfylleri 16 %. Angående de till-
talades sociala förhållanden visar utredningsmaterialet cirka 25 % hadeatt
någon form indikation på missbruksproblem, vanligen alkoholmissbruk.av

dennaI det oftast fråga sedan relativt kortgrupp var om personer som en
tid tillbaka helt upphört missbruka alkohol eller narkotika elleratt som
begränsat sitt missbruk. Det förekommer även vid nägrapersoner som
tillfällen dömts för rattfylleri i övrigt hade väl fungerande socialamen som
förhållanden och arbete. Beträffande de tilltalades utbildning framgår att
cirka två tredjedelar hade fullgjord gymnasieutbildning eller yrkesutbild-
ning medan cirka tredjedel endast fullgjort grundskolan. Endast enstakaen

hade inte fullgjort grundskolan eller hade eftergymnasialpersoner
utbildning. Drygt 50 % hade arbete medan cirka %10 studieruppgav som
huvudsaklig sysselsättning. Cirka 25 % arbetslösa.var

Som framgått har frivården haft dominerande roll i vad gällerovan en
initiera utredning samhällstjänst.att l sammanställningen konstaterasen om

vissa svårigheter, deatt, frivårdentrots under de förstapersoner som
femton månaderna försöksperioden bedömt lämpliga utföraav att sam-
hällstjänst väl de riktlinjer för urvaletmotsvarat i propositionensom anges
prop. 198990:7.

Domstolama dömde till samhällstjänst i 52 % de 204 mål i vilkaav
frivården bedömt den tilltalade lämplig utföra samhällstjänst. lattsom
18 % målen dömde domstolarna till fängelse. Motiven för inteav att
tillämpa samhällstjänst i dessa fall i drygt %30 brottslighetensvar art
ocheller straffvärde och i cirka 50 % förutsättningarna för döma tillatt att
skyddstillsyn saknades. De fall i vilka brottslighetens åberopatsart avser



SOU 1993:35380

narkotikabrott.vissavåldsbrotteller ävenoftast oprovoceratgrovt men
fallskäl vid vissahuvudsakligtstraffvärde har åberopatsBrottets avsom

huvudbrottetspeciella fall däri vissabedrägeri ochstöld, ävengrovtgrov
hänvisats tillhuvudsakligenhar% fängelsedomamastöld. cirka 37Iär av

förelåg. lskyddstillsyn intedöma tillförförutsättningarna ettattatt
återfallsrisk ellerdomstolen intefall ansågmindre antal dessaav

fallantalfrekventmedan skälet iövervakarbehov föreligga ett angavsmera
förhindraskulle kunnaskyddstillsyndet inte kunde antas attattvara

tilltalade% defjärdedel 28brottslighet. Drygtfortsatt somaven
lindrigaredömdes tillsamhällstjänstlämpliga utförabedömtfrivården att

handi förstafrivårdenfall hademånga dessafängelse. Ipåföljd än av
endastsamhällstjänstochVillkorlig domskyddstillsyn ellerrekommenderat

aktuellt.skulle blifall fängelseför det att
BRÅ sammanställningenutfört förenkätundersökningdenAv som

medotillfredsställelsetydligenkätsvarframgår domamas sam-enav
skyddstillsyntillkopplingSamhällstjänstenskonstruktion.hällstjänstens

skyddstill-tillkunna dömagäller förkriteriertill deoch därmed attsom
problem närsvarande domare1915 av ett mansomangavs avsyn,

kundenågra svårigheterförelegatpraktikenfrågan det ibesvarade somom
uttryckteFlertalet domarnakonstruktionen.lagtekniskahänföras till den av

fördå kraveni fallsamhällstjänst ävenkunna tillämpa attönskemål attom
domareantaluppfyllda. Ettinteskyddstillsyntilldömakunna var

borde kunnaungdomarvälartadesynpunktenframförde ävenatt mera
bordesamhällstjänståsiktenuttrycktesmångasamhällstjänst. Ifå attsvar

påföljd.självständigvara en
18-24%24samhällstjänstdömdes tilltilltaladedeAv yngrevarsom

förmögenhetsbrott. Dettafördömdesbelastadetidigareår, personer som
erhölltotalt 107kombinationen. Avvanligasteden sam-personer somvar

tilldömts% hade tidigare60år och cirka% under 2570hällstjänst var
i domarnahuvudbrottenenskildavanligastekriminalregisterpåföljd. De var

form%. Någonrattfylleri 17% ochstöld 20%,misshandel 24 av
huvudbrottetmedan% domarnai 40huvudbrottförmögenhetsbrott avvar

falli någotutdömdes intesamhällstjänstvåldsbrott.%cirka 30i ettvar
emellertid 12avsågförmögenhetsbrottenBeträffandevåldsbrott.för grovt

tilldömdesCirka 70 % dembrott.de 43 domarna sam-somavgrovaav
sysselsättning.huvudsakligstudierarbete ellerhällstjänst somuppgav

dömda.30 % defanns cirkamissbruksproblem hosIndikation avom
utdömdes 40 timmarssamhällstjänstdomarnameddelade% del 27 av

%14100 timmar. l% mindrecirka 60 änoch isamhällstjänst av
alternativatimmar. Det200maximala antalet ellerutdömdes detdomarna

kraftigt. Således harvarieradei domarnafängelsestraff sexangavssom
samhällstjänst.200 timmars100såvälfängelsemånaders motsvarat som

för dereservationvissmedframhölls attsammanställningenl att -
intepropositionenangivits istraffbestämningenangåendetumregler som

hagrad föreföllringai intedomstolarnaformuleradehelt entydigtvar -
alternativavad detsamhällstjänsttimmarantal änlägredömavalt ut ettatt

sällanmyckettumreglerna,fängelsestraffet medföra enligt ettbort men
fängelse-antalgivetframgått harSom ävenantal timmar.högre ettovan
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månader kommit mycket olika strafflängderatt motsvaras i antaletmättav
samhällstjänsttimmar. Intressant i detta sammanhang domarnaär iatt
enkätundersökningen de i aldrig avvikit frånuppgett riktlin-att stort sett
jerna i propositionen. 1sammanställningen möjliga förklaringaranges som
till skillnaderna riktlinjerna tolkats olika, domstolarnaatt efteratt eget
omdöme låtit outtalade faktorer påverka eller inte haft klartännuatt man
för sig hur det utdömda antalet sarnhällstjänsttimmar borde relateras till det
alternativa fängelsestraffet.

Under de första femton månaderna försöksverksamheten det inteav var
några svårigheter för frivården finna lämpliga arbetstillfällen. Den 31att

1991 hade 62 avslutat sin samhällstjänst, 87 % enligt denmars personer
uppgjorda planeringen och 13 % efter ha fått domen undanröjd. Denatt
i propositionen prop. 198990:7 uttalade målsättningen arbetsplanatt en
bör inomupprättas två veckor efter domen uppfylldes väl. Samman-
ställningen visar i drygt 80 % de fall i vilka arbetsplanatt hunnitav en

hadeupprättas detta skett inom två veckor från domsdagen. Vidare hade
knappt hälften de dömda utfört sitt första arbetspass inom tvâ veckorav
från domen och 80 % inom fyra veckor från domen. De anlitademest
arbetsgivarna olika idrottsorganisationer, kyrkan, Länkarna, Riksför-var
bundet för hjälp läkemedelsmissbrukare, handikapprörelsen och Röda
Korset. Bland arbetsuppgifterna dominerade underhâllsträdgårdsarbete,
städ- och köksarbete kontors- och receptionsarbete. Beträffandesamt
planeringen framgår sammanställningen det under de första femtonattav
månaderna svårt redan från början planera hela avvecklingstidenattvar
med avseende arbetstider. Det vanligt med ändringar i denvar
ursprungliga arbetsplanen vilket ofta innebar avvecklingstiden blevatt
längre denän ursprungligen tänkta tiden. Spridningen vad gäller av-
vecklingstiden Såväl 40 200 timmars samhällstjänststor. avveck-var som
lades månader. För 87 % de dömda ändrades arbetsplanen,tre oftaav

önskemål arbetsgivaren. Drygt tredjedel fick sin arbetsplanav en
ändrad grund försumlighet och cirka fjärdedel förekom på grundav en

försumlighet eller uppenbar misskötsamhet i övervakningsnämnden.av
Åtta fick sin dom undanröjd, fem grund kriminalitetpersoner av ny
och grund misskötsamhet. detre Av 54av annan personer som
genomförde sin samhällstjänst begick fem brott underpersoner genom-
förandetiden.

Någon studie sarnhällstjänstens eventuella betydelse för återfallsbe-av
nägenheten har inteännu genomföns. sådanEn studie kan genomföras
först 1992-1993.

Frivårdens personalresurser för samhällstjänst har under det första
försöksåret varit väl tilltagna. En studie samhällstjänstens ekonomiskaav
konsekvenser kommer utförasatt senare.
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Ungdomskontrakt15.5

försöksordning med ungdomskontraktDanmark pågår sedan 1990 s.k.l en
ungdomskontrakt kan kortalternativ åtgärd vid brott Ettav unga.som

vårdnadshavarenskontrakt varigenom den medbeskrivas ett unge,som
uppräknade aktiviteterförpliktar sig delta i vissasamtycke närmareatt

avstår från väcka åtal och brottet inteåklagarmyndigheten attattmot att
ungdomskontrakteti kriminalregistret. Huvudtanken bakomregistreras är

märkbar och kan verkställasreaktion omedelbartskapa äratt somen som
tankeförundersökningen avslutats. En ytterligareefter detsnabbt att

från myndig-konsekvent hållningungdomskontraktetbakom är att en
ansvarskänsla.sida skall bidra till stärka denheternas att unges

lagöverträdare iskall framför allt erbjudasUngdomskontrakt unga
fast kriminalitetsmönsterår inte har kommit in iåldrarna 15-17 ettsom

erhållit villkorad åtals-enligt gällande praxis skulle ha ensommen
enligt gällandesin första villkorliga dom. Brottunderlâtelse eller som

Typiskt kaneller varning omfattas inte.skulle ha medfört böterpraxis sett
första, ellerlagöverträdare andrakomma i fråga föråtgärden unga som en

inbrottsstöld eller stöld, vissagjort sig skyldiga tilltredje gång annanen
mopeder eller bilar. Ungdoms-eller tillgrepp cyklar,skadegörelsebrott av

begått våldsbrott.förinte avseddakontrakt är unga som
polisen, efter det förunder-till ståndKontraktet kommer attattgenom

huruvidagärningen, bedömeroch den erkäntsökningen avslutadär unge
ungdomskontrakt. Polisen skallför ingåendelämpar sigärendet ettav

omedelbart skall utredasociala myndigheternakontakta dedärefter som
ingå och verkställaoch möjligheterförhållandenden ettattunges

börfinner kontraktmyndigheternasocialaungdomskontrakt. Om de att ett
utarbetaföräldraroch dennessamarbete med deningås skall de i ettunge

skall läggas tillförhållandendenförslag till kontrakt. Det är somunges
innehålla planskallkontraktet. Kontraktetgrund för innehållet i somen

samladskallinom bestämd tidsram utgörafastställer de åtgärder ensom en
insats för denoch helhetsorienterad unge.

alltidvillkorolika villkor. EttinnehållaKontraktet kan typer somav
underinte begå brottingå den förbinder sigskall är attatt nyaunge

följande.villkor kanexempel andrakontraktstiden. Som nämnas
eller sysselsättning.Villkor angående arbete

privat regi. för-såväl offentlig Iarbete iDetta villkor kan somavse
park- ellerkommunala beredskapsarbeten,exempelarbetena nämns som

offentliga sektorn, lärlings-denanställning pá kontor inomgatuarbete,
arbetsgivare såsom lantbruksarbeteprivataarbete hosarbete ellar annat

skallarbetsuppgifternafabriksarbete. nämndaeller Deoch verkstads- nu
enligtgäller för andraunder villkorutföras t.ex.ungasomsamma

dehar sökt undvikadenna konstruktionregler. Genombistandslovens man
denordning innebärförbundna medskullesvårigheter attsomenvarasom

svår skilja frånskullegratis. sådan ordningutför arbete En attvaraunge
brottslighet.domstol för betydligtutdömssamhällstjänst grövreavsom
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2. Villkor angående utbildning kan innebära den skall på-attsom unge
börja utbildning eller delta i olika kurser.en

Villkor angående bostadsförhållanden kan innebära denattsom unge
skall bo hos sina föräldrar eller ha fast bostad enligt vad de socialaannan
myndigheterna bestämmer.

4. Villkor angående fritidsaktiviteter kan innebära denattsom unge
skall delta i förenings- eller klubbverksamhet, exempelvis idrottsklubbar.

Utöver de nämnda villkoren kan ungdomskontrakt innehållaävenettnu
föreskrifter den skall genomgå behandling alkohol-att ellerom unge mot
narkotikamissbruk. Det kan innehålla föreskrifteräven han skallattom

skadestånd.betala
Ungdomskontraktet skall slutligen innehålla bestämmelser hurom

kontrollen kontraktet fullgörs och upplysningar betydelsenav om av
kontraktsbrott och kriminalitet.ny

De sociala myndigheterna fastställer kontraktets giltighetstid. Tiden bör
normalt inte överstiga år och inte understiga månader.ett tre

Efter det kontraktet utarbetats skall föreläggasdet polismyndighetenatt
för godkännande. Kontraktet skall därefter undertecknas polisen och deav
sociala myndigheterna den och hans föräldrar. Det under-samt av unge
tecknade kontraktet skall slutligen godkännas allmän domstol.av

åtgärderDe skall vidtas enligt kontraktet skall komma till ståndsom
omedelbart efter det kontraktet godkänts. socialaDe myndigheternaatt
övervakar den följer de villkor uppställts i kontraktet ochatt unge som
skall underrätta polisen eventuella kontraktsbrott. Polisen avgörom om
kontraktsbrottet sådantär ärendet skall överlämnas till domstol föratt
vidare handläggning. Det vidare polisenär kontrollerar densom om unge
begår brott under kontraktstiden och han erlägger eventuelltnya om
skadestånd. Om den följer kontraktet kommer brottet inteunge att
registreras i kriminalrcgistret.

Försöket med ungdomskontrakt sker med stöd gällande reglerav om
åtalsunderlåtelse och med stöd gällande bestämmelser i bistandsloven.av
Enligt nämnda regler kan åtalsunderlåtelse meddelas bl.a. på denunga
grunden hjälpåtgärder med stöd 33 bistandsloven§ kommer tillatt av
stånd eller den undernär 18 år vid gämingstillfälletunge var att samma- -
villkor fastställs skulle ha förekommit vid villkorlig dom. Enligtsom en
bistandslovens 33 § kan kommunbestyrelsen meddela vårdnadshavaren
föreskrifter eller uppmaning angående den vård, uppfostran,en unges
utbildning eller arbete. Nämnda bestämmelser således utgöraanses
tillräcklig grund för försöksordningen. Konstruktionen föregicks dock av
diskussioner mellan socialdepartementet och justitsministeriet. Från
socialdepartementets sida gjordes gällande ungdomskontrakten, deatt om
skulle komma till stånd med stöd gällande regler, inte fick innehållaav
straffande inslag. Med hänsyn till dessa synpunkter har alltså ungdoms-
kontrakten konstruerats hjälpåtgärd erbjuds lagöver-nu som en som unga
trädare. En del den kritik i den danska debatten riktatsav motsom
ungdomskontrakten har dock gått på dessa betraktaärut att att mer som

straff hjälpåtgärd.änett som en
Ungdomskontrakten skall utvärderas efter tvåårig försöksperiod.en
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förslag15.6 överväganden ochVåra

föreslår skyddstillsyn liksom villkorlig domVi ävensamtatt nu
föreskrift innebär skyldighet förskall förenas medkunna en som

år utföra arbete under lägst 40 ochden under 21 oavlönatär attsom
föravgörande betydelsehögst 200 timmar det rättenär attom av

för fängelsepåföljder i stället tillskall kunna döma till dessaen av
lång tidsärskild skall domen hureller tillsyn. Rätten i ange som

frihetsberövande påföljd i stället hadeskulle ha dömts ut om en
skall handhassamhällstjänst förvalts. Verkställigheten unga avav

upphävaskall kunna ändra ellerfrivårdsmyndigheten. Rätten en
samhällstjänst vid villkorlig dom.föreskrift om

samhällstjänst förförutsättningarna för15.6.1 Allmänt om
unga

påföljdsform harfötts angående samhällstjänstde diskussionerI somsom
för lagöverträda-påföljd särskilt lämpadofta framhållits denna äratt unga

kommer iinnebär deni samhällstjänstenDe attmoment ungesomre.
och får utförautanför umgängeskretsmänniskor sin normalakontakt med

betydelse. dennaturligtvis här Attsamhällsnyttigt arbete är storett ungeav
beroendemänniskorarbetsgemenskap där andrakanske kommer in i ären

samhällstjänstende fallpositivt flertal aspekter. Ihans insatser är etturav
organisationer, kan arbetetexempelvis vissa ideella ävenarbete iavser

ide sarnhällsmedlemmar störstföra den i kontakt med ärnära somunge
omständig-nämndaBl.a. grund dehjälp och stöd.behov av nuav

pedago-med andra påföljdersamhällstjänsten i jämförelseheterna har ett
Även dettillvår mening viktigtgiskt inslag det enligt är att ta vara.som

särskilt viktigt be-inbyggt i påföljdeninslag finnsreparativa ärsom
flertal ställen i dettaVi påträffande lagöverträdare. betonar ettunga

för sinafårlagöverträdarebetänkande vikten taatt ansvarungaav
förbetydelsefullt såväl densådant ansvarstagandehandlingar. Ett är unge

arbetemöjlighetför samhället. den fårsjälv Att egetatt genomungesom
härvid viktigt.handlandeuppstått hansden skada ärgottgöra som genom

särskilt situation med ungdoms-naturligtvis, iviss mån kan detl en
försvarligt användaetisktskäl ifrågasättas detarbetslöshet, med är attom

framhålla denemellertid viktigtstraff.arbete Det är att typatt avsom
före-organisationer,inom ideellaarbetsuppgifter, huvudsakligen som

arbetsmarkna-utanför reguljärasamhällstjänsten ligger deninomkommer
bakom lagstiftningenväl med intentionernaden. Detta överensstämmer om

med samhällstjänst.försöksverksamheten
framhöllstill försöksverksarnhetenlagstiftningsärende leddedetI som

ytterligaremöjlighet församhällstjänstsärskilt det öppnas attatt engenom
påföljdflesta väljavilka deantal lagöverträdare, ärett en annanunga,av
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fängelseän varigenom de slipper förutsättas fängelsestraffetsatt skadliga
verkningar. Man poängterade intressetäven proportionalitet mellanav
brott och straff. Den nuvarande konstruktionen samhällstjänst innebärav

den skall förekommaatt endast i de fall påföljden skulle blivitannars
fängelse. Med hänsyn till till de begränsningar föreligger beträffandesom
möjligheten döma 15-17 åringaratt till fängelse är samhällstjänst i princip
utesluten för denna åldersgrupp. Sådana begränsningar föreligger även, om

i mindreän mån, beträffande åldersgruppen 18-20 år.
Enligt vår uppfattning samhällstjänstär påföljd lämpadär fören som

lagöverträdare. Visserligen föreliggerunga det inteännu tillräckligt
underlag för visa, återfallsbenågenhetenatt påverkasom genom en
samhällstjänstpáföljd. Vi emellertid redan den fördel liggeranser att som
i samhällstjänstatt särskilt sikteen tar ungdomar och därigenom öppnar
ytterligare möjlighet undvika de döms tillatt frihetsberövandeatt påföljder
talar för böratt samhällstjänst. Härtillsatsaman kommer de möjliga
positiva drag i samhällstjänsten innebär den kan komma inattsom unge
i gemenskapen på arbetsplats och knyta kontakter i vuxenvärlden.en De
pedagogiska och reparativa inslagen i samhällstjänsten kan svårligen tilltas

inom för andra påföljder.vara ramen
Det skäl framhållits vidga området för samhällstjänstsom mot att för

lagöverträdare, och särskilt för dem i åldernunga 15-17 år, mångaär att
de ungdomar kan komma i fråga ofta harav missbruksproblemsom stora

eller psykiska eller sociala störningar försvårar och kanske ocksåsom
omintetgör genomförandeett samhällstjänsten. Vi har vidav samman-
träffanden med företrädare för de frivårdsdistrikt frånett börjanav som

försöksverksamheten arbetat med samhällstjänstenav med andrasamt
företrädare för frivården diskuterat detta problem. Vi har därvid erfarit att
arbetet med de två 16-åringar, dömts till samhällstjänst under tidensom

BRÅ:sför ovannämda utvärdering, krävt betydligt insatserstörre från
frivården detän övriga inom samhällstjänstklientelet. Företrädare för
frivården har i övrigtäven uttryckt viss inför de svårigheteren oro som

genomförande meningsfullett verkställighet skulle kunnaav medföra,en
utvidgning sker tillämpningsområdet förom en samhällstjänst. Detav har

framhållits sådan verkställighet föratt ungdomar kommeren krävaatt
intensiva insatser vilket förutsätter frivården tillförs betydandeatt resurser.
Man har pekatäven det kan bli problem med finnaatt arbetsgivareatt

bereddaär erbjuda arbete ungdomar i åldernatt 15-17 år.som Arbets-
givarna i flertalet fallär beroende det föreskrivna arbetet verkligenattav
blir utfört och ungdomarna misslyckas kan det leda till negativaom
konsekvenser för frivården får svårt finna villiga arbetsgivare.attsom

De svårigheter frivården pekat självfalletväger En grund-som tungt.
läggande förutsättning för samhällstjänst skall fylla meningsfullatt en en
funktion påföljdenär riktar sig till klientelatt har förutsättningarett som

genomföra verkställigheten. Ungaatt lagöverträdare kan inte förväntas ha
grad uthållighet eller disciplin Visamma emellertidav som vuxna. menar

de skillnader föreliggeratt mellan och inte ärsom större änunga vuxna
de kan överbryggasatt samhällstjänsten efterattgenom man anpassar

ungdomarnas särskilda förutsättningar. Vi denäven personutred-attanser
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samhällstjänst iföreskriftgrund förtillliggaskallning omensom
förgarantigodsamtycke utgörinformeratkravmedkombination enett

förut-också harklientelsig tillriktakommerpåföljden ett somattatt
ställs.de kravuppfyllasättningar somatt

uppstå,kanÄven svårigheterpraktiskade antasbeaktandemed somav
tilllagöverträdaredömamöjlighetfår sam-domstolarna att ungaom
fördelardevinärvarande,föromfattning attänihällstjänst större anser

förtillräckligtförfarande attsådant är storamedförenadeär ettsom
tidigarehärmedfördelen ärfrämstaDeninföras.bör sommöjligheten -

ochpåföljdsaltemativ attytterligare manskapasdet ettnämnts att- ingripandetilldömslagöverträdareundvika merkandärigenom att unga
brottslighetvissreaktionspeciellinnebärSarnhällstjänstenpåföljder. en

bedömsintefrihetpåföljder iandravilkabrottslingarför vissaeller mot
pedagogiskfördelardeHärtill kommerlämpliga.ellertillräckliga avsom

vi berörtreparativoch art ovan.som

församhällstjänstUtformningenl5.6.2 ungaav

i formsamhällstjänstådömsgällande rättavsnittet nuframgåttSom omav
ytterligareEnskyddstillsyn.domvidföreskriftsärskild enenav

Det ärpå brottet.följthaskullefängelseförutsättning är att annars
lagöver-medförförutsättningen attsistnämnda ungadenframför allt som

föreskrifterhållaundantagsfall kaniendast15-17 år enålderniträdare
enbartsamhällstjänstomständighetenden attsamhällstjänst. Men ävenom

tillämp-begränsarskyddstillsynvidföreskifti formâdömaskan av en
behovibedömsövrigtidenendast aveftersom varaningsområdet, som

föreliggaskalldetinnebär ettfråga. Dettai attkan kommaskyddstillsyn
BRÅ genomfört idomarenkätdenlövervakningsbehov.konkret som

uttrycktsharförsöksverksarnhetenutvärderingenmedsamband av
behovfalli detillämpas ävenborde kunnasamhällstjänstönskemål attom

föreligger.övervakning inteav
börungdomarförsamhällstjänst varahurövervägandeVid enav

friståendebörsamhällstjänstfråganförstsig eninställer varautformad om
för-införandetmedsambandidiskuteradesfråga avpåföljd. Denna
ochför-behandladeingåendeFrivårdskommitténsöksverksamheten. som
denpåföljdsformenförstannadesamhällstjänst ommed attnackdelar -

kommitténtill denborde knytaspåföljdssystemeti avinförasskulle -
föreslagithadeKommitténfängelse.villkorligt sammapåföljdenföreslagna

emellertidkontraktsvärdpåföljdenbeträffandelösning somlagtekniska
samhällstjänstlagstiftningsärendetskyddstillsyn. ltill omknytaskom att

tilllettintekonstruktionsistnämndadepartementschefen till atthänvisade
frågadetomständighetendenvidare att varocholägenheternågra angav

bordesamhällstjänstenförskäl ävenförsöksverksamhet attsomenom
skyddstillsynen.tillanknytas

övervägabl.a.direktivsinaenligthar omStraffsystemkommittén att
samhällstjän-ochpåföljdssystemetinföras ibörfängelse omvillkorligt nu

Enligtpåföljd.för dennainomalternativbör utgöra ramenettsten
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direktiven står det emellertid kommittén fritt i stället föreslåatt att
samhällstjänst skall självständigutgöra påföljd.en

Vi vi inte bör föregripa Straffsystemkommitténsattanser överväganden
föreslåatt samhällstjänst förgenom att ungdomarnu lagtekniskten

kontrueras fristående påföljd. Denna fråga börsom en övervägas i
samband med den översyn påföljdssystemet skall ske inomav som ramen
för Straffsystemkommitténs arbete.

Som vi anfört vi emellertid det redan börovan införasanser att nu en
möjlighet döma lagöverträdareatt till samhällstjänst iunga större ut-
sträckning vadän kan ske för närvarande. Vi det finns godasom attanser
skäl för lagöveträdare skall kunnaatt dömas till samhällstjänstunga även
i fall då fängelse inte detär enda påföljdsaltemativet till skyddstillsyn.en
Vidare vi det välmotiverat deäven lagöverträdareanser inteatt unga som
skall dömas till skyddstillsyn skall kunna åläggas utföra oavlönatatt ett
arbete. Som framgårnärmare i avsnitt 16.2 föreslår vi tidsbestämden ny
frihetsberövande påföljd, särskild tillsyn, för lagöverträdare. Detunga
finns anledning i de falläven påföljden eljestatt skulle blivit särskild
tillsyn tillvarata den möjlighet undvika frihetsberövandeatt ett som sam-
hällstjänst kan innebära.

Våra överväganden har lett fram till uppfattningen samhällstjänst föratt
lagöverträdare bör inordnas i påföljdssystemet i form kvalifice-unga av en

rad föreskrift vid såväl villkorlig dom liksom för närvarandeen som en
dom på skyddstillsyn under förutsättning alternativet skulleatt vara
fängelse eller dom på särskild tillsyn.en

För denna lösning talar bl.a. Villkorlig dom skyddstillsynoch prin-att
cipiellt jämställda påföljder.är För närvarandesett valet mellanär dessa
påföljder individualpreventivt motiverat. De skäl talar försom en sam-
hällstjänst siggör emellertid lika starkt gällande i de fall det inte föreligger
förutsättningar för skyddstillsyn i de fall sådana för handen.är Iattsom
båda fallen det önskvärtär kunna skärpa frivårdspåföljden ochatt
därigenom undvika de negativa konsekvenser frihetsberövande kanettsom

innebära. I avsnitt 9.2 har viantas övervägt föreslå gradering mellanatt en
villkorlig dom och skyddstillsyn inbördes så skyddstillsynsätt skallatt

påföljdsträngare villkorligän dom. Som vi där framhållitanses vara en
vi i fall de ingripande föreskrifter,att vart exempelvisanser mer

samhällstjänst, enligt vårt förslag kan förenas med villkorlig dom ellersom
skyddstillsyn, medför behov rangordning inom respektiveävenav en
påföljd. En sådan rangordning förutsätter emellertid ändring deen av
nuvarande kriterierna gäller för utdömande villkorlig dom ochsom av
skyddstillsyn. Som framgått i det nämnda avsnittet finner vi det också
önskvärt dessa kriterier bättre till de principeratt äranpassas som
bestämmande för påföljdsvalet i övrigt. Frågan de olika påföljdemasom
inbördes stränghet och förutsättningarna möjlighet till någonöppnaattom
form straffrnätning inom för villkorlig dom och skyddstillsynav ramen
skall tidigare Straffsystemkomrnittén.nämnts bakgrundprövas Motsom av
härav har vi avstått från lägga fram förslag i dessa avseenden.att
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Samtycke15.6. 3

förförutsättningdetlagstiftningennuvarande ärEnligt den sam-en
bl.a.motiveraspåföljden. Dettatillsamtyckerden tilltaladehällstjänst att

det imedförenligsamhällstjänst ärosäkerhetråderdetatt omav
rättigheternamänskligaför deskyddangåendekonventionEuroparådets

andraförbudet utsätta4 intagnafrihetemagrundläggande art. mot attoch
kriminalvårdsanstalt elleriintagnasådana, ärstraffade än sompersoner

arbete.påtvingatellertvångsarbeteförfrigivna,villkorligt annatärsom
samarbets-sig förutsätterisamhällstjänstenframhållitsVidare har enatt

Straffsystemkom-genomföras.kunnaskalldendömdefrån denvilja om
framtidenisamtyckedömdes ävendenfråganskallmittén ta omupp

samhällstjänst.tilldömaförförutsättningmåste attenvara
lagöverträdare ikrävassamtycke börfrågan,angårVad av ungaom

visamhällstjänst,föraktuella att ettblirår15-20åldern ansersom
fåskallsamhällstjänstförförutsättningalltid börsamtycke attvara en

Administrationfor theRulesMinimumStandardNationsUnitedlådömas.
samtyckedenuttalasBeijing Ruless.k.deJustice attJuvenile ungesof

Detsamhällstjänst.i formdiversionsåtgärdför bl.a.skall krävas aven
stridersamtyckesådant motsamhällstjänstsärskiltframhålls utanatt

påtagligtsärskiltdetVidareLabour. ärof ForcedAbolitionkonventionen
uttaladkräversamhällstjänstlagöverträdaregällerdet att ennär unga

värdedetgenomföras. Vi attför kunnasamarbetsvilja vara avatt anser
ålderskate-beträffandeupprätthållssamtyckeallvarligtkravet menatett

föregåskallpersonutredningUnder denår.15-20 en sam-gorin som
påföljd ärvaldomstolensförunderlagochför utgörahällstjänst avunga

finnsdetavgörande,förurvalskriteriumviktigtsamtyckepå omkravet ett
vårEnligtverkställighet.meningsfullåstadkommaförutsättningar att en

samhällstjänstgenomföraförutsättningarpraktiskadetsaknas attmening en
vilja.denmot unges

tillsynsärskildföri ställetsamhällstjänstl5.6.4

samhällstjänsttilldömamöjlighetutökadmedfördelenfrämsta attDen en
antalför ytterligaremöjlighetfår etthärigenomdomstolarna attär enatt

ipåföljd. Somfrihetsberövande sagtickeväljalagöverträdare enunga
falli deendastfrågaidärför kommasamhällstjänstföregående bördet

sådanEnfängelse.ellertillsynsärskildblivitskulle hapåföljden annars
dåföreliggeralltidriskdenmotverkakunnabörkonstruktion även som

samhällstjänstennämligeniinförspåföljder attalternativa systemet,
straffbestämnings-gällandeenligtklientelföranvändaskommer ett somatt

framgårpåföljd. Somingripandemindreerhållitskulle avprinciper en
BRÅ:s tendenserdet vissafinnsförsöksverksamhetenutvärdering somav

skullepåföljdenfalli deanvändssamhällstjänst äventyder annarsatt
användningsådandom. EnVillkorligellerskyddstillsyn sam-avblivit

förriskenViintentioner.lagstiftarens attstriderhällstjänsten menarmot
tillalternativetpåkravmotverkastillämpning bäst attsådan ettgenomen
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samhällstjänst för skall frihetsberövande påföljd.unga Rätten skallvara en
således i dessa fall först påföljdsfråganpröva enligt vanliga påföljdsbe-
stämningsregler möjlighetenutan tillatt samhällstjänstta i beaktande.
Endast därvidrätten kommer fram till påföljdenom skall bestämmasatt
till särskild tillsyn eller fängelse får rätten fråganpröva i ställetom
samhällstjänst bör utdömas. För så skall ske förutsättsatt självfallet att
övriga förutsättningar härför uppfyllda.är

Enligt vårt förslag skall samhällstjänst för kunna komma i frågaunga
i fall dåäven det inte föreligger förutsättningar döma till skyddstillsyn.att

Som framgått skall i dessa fall samhällstjänsten âdömas i form av en
kvalificerad föreskrift vid villkorlig dom. För sådan föreskrift skallatt en
fä meddelas förutsätts, tidigare påföljden skulle blivitsom sagts, att annars
särskild tillsyn eller fängelse.

Ungdomar i åldern 15-17 år skall, enligt vårt förslag, kunna âdömas ett
fängelsestraff endast det föreligger synnerliga skäl för frihetsbe-om en
rövande påföljd och det med hänsyn till brottslighetens straffvärde är
uppenbart särskild tillsyn inte tillräckligtatt är ingripande påföljd.en
Brottets eller den tidigare brottslighetart skall beträffande dennaunges
ålderskategori aldrig få läggas till grund för fängelsestraff. Omett en
frihetsberövande påföljd påkallad på någon dessa grunder detäranses av
enda alternativet således särskild tillsyn. En förutsättning för denna påföljd

dock denär tid skall dömas iatt det konkreta fallet uppgår tillsom ut
minst månader. Redan med hänsyn härtill och med beaktandesex deav

ungdomsrabatter destora lagöverträdama med stöd 29yngstasom ges av
kap. 7 § BrB kommer flertalet de fall enligt praxis kan föranledaav som

kortare frihetsberövande påföljd på grund brottslighetensen fallaartav att
utanför. Rätten skall i dessa fall i stället välja villkorlig dom eller
skyddstillsyn eventuellt i kombination med böter. I de undantagsfall då
brottets kan komma läggas till grund förart domatt särskild tillsynen
bör alltidrätten i första hand frihetsberövandetöverväga, kan ersättasom

villkorlig dom i kombination med samhällstjänst. Självfalletav kan
alternativet även dom skyddstillsyn med samhällstjänst.vara en

Angående fängelsestraffets tillämpning för ålderskategorin 18-20 år
innebär våra förslag i princip ingen ändring. Fängelsestraff skall kunna
âdömas den fyllt 18 inte 21 år särskilda skäl försom men om en
frihetsberövande påföljd föreligger med hänsyn till brottslighetens
straffvärde eller eller den tidigare brottslighetart och påföljden inteunges
lämpligen bör bestämmas till särskild tillsyn. Ungdomar i den nämnda
ålderskategorin skall alltså, liksom f.n. kunna dömas till fängelse på grund

brottets iäven de fall frihetsberövandetart i det konkretaav fallet
understiger månader. Om brottets kan påkalla längresex art ettanses
frihetsberövande, får valet mellan särskild tillsyn och fängelse ske enligt
de kriterier vi behandlarnärmare i avsnitt 16 och 17.

Det alltså huvudsakligenär beträffande ungdomar i åldern 18-20 år som
det inte förutsättningarnaäven för skyddstillsyn föreligger finnsom- -behov använda samhällstjänstatt alternativ till fängelsestraffav påettsom
kortare tid än månader. Det kan här exempelvis frågasex vara om
misshandelsbrott inte alltför allvarlig förarbetenal till försöksverk-av art.
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vissexempelytterligaredepartementschefennämndesamheten som
Särskilt be-rattfylleri.rattfyllerioch nunarkotikabrottslighet grovt

försiktighetdockframhöll honnarkotikabrottslighet attträffande Var
församhällstjänsttillämpningsområdet förNaturligtvis skallpåkallad. unga

domVillkorligföreskrift vidådömsdendetsamma oavsett som enomvara
skyddstillsyn.eller

påkallar.strajfitzirdebrottslighetensvilkafall iangår dehärefter enVad
följande,detutvecklas ikommerinnebär,påföljdfrihetsberövande attsom

därfall,sådanaendast iådömasskall kunnafängelseförslagvårt att
straff-detilltagitshänsyndetår eftertvåöverstigerstraffvärdet att

intetordefalldessalungdomar.gäller förnedsättningsregler som
föreskriftmeddomVillkorligfängelsestraffet kunna ersättas omav en

medi föreningstraffvärdetdåfallgälla detordeDetsammasamhällstjänst.
år.tvåöverstigerfängelsestraffkräveråterfallfrågadet är ett somatt om

samhällstjänstmeddomVillkorligbeträffande somförslagVårt
fängelsestraffkortdåfallsiktesåledesfängelse ettförersättning tar

brottetsgrundutdömtsskulle art.avannars
skyddstill-ochdomVillkorligföreslår vi ävenutvecklatvi attSom ovan
påföljdendåsamhällstjänstföreskriftmedförenaskunnaskall omensyn

tidigareeller denstraffvärdebrottslighetenstillmed hänsyn ungesannars
frågafrämstfall detdessa ärsärskild tillsyn. Iblivit omskullebrottslighet

ellerförmögenhets-återfallit igångerupprepadelagövenrädare somunga
våldsbrott.

Återfallets betydelse.6.515

VillkorligValetfråganbetydelse föråterfalletssärskiltVad avomavser
tilldömtstidigaredeninget hinderför sigi ochfinns det mot attdom som

principigällerpåföljd. Detsammaerhåller dennaVillkorlig dom nytt
situationerexempelvisfinnspåföljd. Dettilldömtstidigareden annansom

förutsätt-ochpåtagligtförbättratssituationsocialatilltaladesdär den
lbegå brott större änupphöra ärskallhanför att annars.ningarna att

förslagenligt Vårttilltaladenaturligtvis den ävenskallsituationerdessa
samhällstjänst. IföreskriftVillkorlig domerhålla utankunna omnyen

tidigaredenbrottslighetfortsattemellertid attmedförflertalet fall som
kriminalvårdspå-ingripandeerhållerdomtill Villkorligdömts merannan,

fårinnebärförslag rättenVårtbrottsligheten. attföljd för den nya
väljauppfyllda,härförförutsättningar ärövriga enmöjlighet att, om

särskild tillsyn.förställetisamhällstjänstföreskriftVillkorlig dom med om
föreningeller ibrottslighetendenframhållasskallDet ensamatt nyaom

iden ärbedömningentilllederövrigt atti ungemed omständigheterna
svårareinteådömas,skyddstillsynskallsåövervakningbehov omav

påföljd krävs.
förbetydelseåterfalletsbeträffandeframförvisynpunkterDe nusom

frågantillämpliga delar ävenigällerVillkorlig dom omvaletfrågan avom
erhållittidigaretillsyn. Densärskildförställetskyddstillsyni somvalet av

haninnebäråterfalletfalli de attsåledesbör ävenskyddstillsynsdomen
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skulle dömts till särskild tillsyn kunna erhålla skyddstillsynannars en ny
med föreskrift samhällstjänst.om

Hinder15.6.6 grund brottets höga straffvärdeav

Föreskrift samhällstjänst för vid villkorlig dom eller skyddstillsynom unga
skall självfallet kunna meddelasäven i de fall det fråga förstagångs-är om
brottslighet, beträffande vilken straffvärdet så högt särskild tillsynär att

skulle ådömts. Frågan blir då i vilken utsträckning samhällstjänstannars
bör utesluten med hänsyn till brottets straffvärde.vara

Som framgått i avsnitt 15.2 ansåg departementschefen det inteatt var
lämpligt för försöksverksarnheten någon exakt uttryckt iatt ange ram,
längden fängelsestraff, för fall då samhällstjänst kan komma i fråga.ettav
Hon framhöll dock den allmänna begränsning förgäller skyddstill-att som

tillämplig och presumtionen såledesär för fängelsestraff,ärattsyn ett om
brottet har betydande straffvärde. förarbetenal samhällstjänstett attangavs

förekommabör endast i undantagsfall, brottets straffvärde skulleom
föranleda fängelse i år eller riktmärke bordeett samt att ett attmer vara

fängelsestraff på 8-10 månader skall högstadet antalet arbets-ett motsvara
timmar samhällstjänst kan omfatta.som

föreslagnaDen påföljden särskild tillsyn skall, i detsagtsav oss som
föregående, kunna âdömas tid lägst månader och högst tvåen av sex
år. sammanställt med våra förslag beträffande fångelsestraffet innebär
detta lagöverträdare i de fall frihetsberövande påkallatäratt ettunga - -
skall dömas till särskild tillsyn inte brottets eller den samlade brottslig-om

straffvärdehetens skulle föranleda fängelsestraff i två år efteränett mer
det tagitshänsyn till straffnedsättningsreglerna. Enligt vår mening kanatt
inte villkorlig dom eller skyddstillsyni förening med föreskriften en om
samhällstjänst dom påersätta särskild tillsyn i samtliga de fallen som
faller inom för påföljden. I de fall gämingen har betydandeettramen

Ävenstraffvärde bör presumtionen vid pâföljdsvalet särskild tillsyn.vara
det svårt exakt utrycktär i längden frihetsbe-att ettom ange en ram av

riktmärkerövande, bör kunna samhällstjänst får förekommaett attvara
endast i undantagsfall, brottets straffvärde skulle föranleda särskildom
tillsyn i år eller Detta innebär dom särskild tillsyn iett attmer. en
minst 12 månader bör det högsta antalet arbetstimmar,motsvara som
enligt vad nedan utvecklas, samhällstjänst för skall omfatta.en unga

Utgångspunkten för prövning samhällstjänsträttens bör väljasav om
föreskrift vid villkorlig dom eller skyddstillsyn bör avvägningsom vara en

mellan brottets straffvärde och förekommandei fall denart samt unges- -
tidigare brottslighet, å den sidan, i första hand hans personligasamtena
förhållanden, å den andra. Det härvid viktigtär harrättenatt personut-en
redning till sitt förfogande. Detta förutsätter samverkangod mellanen
socialtjänsten frivården.och Samråd bör i de frågoräga ärrum som av
betydelse för personutredningen. Socialtjänsten torde i många fall ha
erfarenhet tidigare kontakter med den och hans familj. Självfalletav unge
måste erfarenhetdenna till Det viktigt har godär även rättentas attvara.
information både de allmänna praktiska förutsättningarna för attom
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samhällstjänst och olika problem kan visa sig uppkommatillämpa somom
betydelse för hur föreskriftenpå verkställighetsplanet och kansom vara av

utformas.bör

förhållandentill personligal5.6.7 Hänsyn den unges

lagstift-uppmärksammandes i samband med tillkomstenfrågaEn avsom
den skulleförsöksverksamheten med samhällstjänstningen var, omom

för arbetslösa lagöverträdare. Departements-kunna komma i fråga även
från tillämpningen.fann skäl utesluta arbetslösachefen inte att personer
lagöverträdareuppfattning. Självfallet skallVi delar denna även somunga

angårsamhällstjänst. Vad denarbete kunna omfattassaknar ungesav
förutsättningarförsta hand hanspersonliga förhållanden i övrigt det iär att

betydelse.skall tillmätas Dennakunna genomföra samhällstjänsten ut-som
denväsentligt urvalskriterium. Inomgångspunkt ett grupp ungager

för samhällstjänst finnsi frågalagöverträdare i princip kan kommasom
psykiskamissbruksproblem eller andradet ungdomar med allvarliga grava

utagerande.starkteller sociala störningar. En del ungdomarna är ävenav
har förmågaifrågasättas, dessa ungdomarkan naturligtvisDet attom

naturligt andra,förutsätts. kangenomföra det arbete Det att mervarasom
emellertidskalldessa fall. Detbehandlingsinriktade insatser igörs

välskyddstillsyn mycketföreskrift samhällstjänst vidobserveras att en om
de fallbehandling. Och ikan kombineras med föreskrift rättenävenomen

vidsamhällstjänst förföreskriftmeddelaöverväger att ungaen om
påsamtidigt arbeta med denvillkorlig socialtjänsten oftadom torde unge

för dessafrivillig alltså många fall finnasDet bör i ävenväg. attutrymme
satnhällstjänst. Det kravskall erhålla föreskriftungdomar kunna omen

för samhällstjänstinformerat samtycke förutsättningarna ärärsom en av
för detuttryckt visshär särskilt betydelsefullt. Frivården har attoroen

ungdomar.inte dessaskulle finnas arbetsgivare villigaär att emottasom
för få framVi ansträngningardet måste intensivagöras attattattmenar

det här avseddasådana arbetsgivare villiga ävenär emotatt tasom
måste ocksåklientelet. Frivården därför. Frivårdenmåste aktivt arbeta

troligenställa Vidare torde detmed information råd och stöd.samtupp
ställas alltsåfall. Vi villkrav frivårdens kontroll i dessastörre

skallunderstryka inteden härlagövenrädareatt avsesgrupp unga som
automatiskt förhållanden. de fall detuteslutas Igrund sina personligaav
finns fråga iarbetsgivare samhällstjänst komma itillgå bör självfalletatt

utsträckning för alla lagöverträdare.samma unga
möjligaFrågan samhällstjänst skall iför bör ådömas största ut-om unga

alltsåsträckning aktualiseras redan personutredningsstadiet. Det är
aktuelltviktigt personutredaren i de fall det kan övervägeratt vara

beslutartillmöjligheterna samhällstjänst. Det också viktigt denär att som
inhämtande målet personutredarenpersonutredning i gör upp-avom

framgårdenne bör utreda frågan samhällstjänst. Sommärksam på att om
vissa fallföreslår i denna fråga iavsnitt 7.9.5.3 beslutanderättenattav

Även naturligtvisåklagaren. försvarare börtillkomma denskall unges
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uppmärksamma åklagaren eller pä fråganrätten samhällstjänst, hanom om
yrka sådan påföljd.attavser

15.6.8 Verkställigheten samhällstjänst förav unga

Som departementschefen framhöll i i lagstiftningsärendet försöksverk-om
samheten med samhällstjänst det fråga,är central det skall haen om

detaljeradupprättats arbetsplan innan påföljdsfrågan.rätten avgör Efteren
ha anfört antal skäl för och sådantatt kravett stannade departe-emot ett

mentschefen för arbetsplanen normalt bör fastställas frivårdsmyndig-att av
heten efter domen. Detta kan ske domstolen i domslutetattgenom anger

den dömde skall utföra det ålagda arbetetatt i enlighet med de närmare an-
visningar frivårdsmyndigheten bestämmer. Det framhölls emellertidsom

viktigt frivårdsmyndigheten inte tillräckligt starka skäl frångårattsom utan
den planering redovisats för domstolen.som

Som skäl för det används kan anföras det regelsystern attsom nu som
inte sig motiverat underställa domstolen verkställighetsfrågor.ter att rena

kanDet exempelvis behövas tid för välja lämpligt arbete, det kanatt ett
visa sig det arbete den dömde ursprungligen skola utföraatt som ansetts
måste bytas eller också kan andra modifieringar behövamot ett annat

i arbetsplanen.göras Som skäl för i ställeträtten bör fastställaatt en
fullständig arbetsplan talar kraven på proportionalitet, förutsebarhet ochatt
likabehandling härigenom skulle kunna tillgodoses bättre i dagensän

Som vi berör nedan i samband med vår på,system. börrättensyn om
fastställa den tid, under vilken samhällstjänsten skall verkställas, torde en
sådan konstruktion förutsätta endast skall behörigrätten ändraatt attanses
eller upphäva sådana föreskrifter den själv meddelat. I sitt betänkandesom
SOU 1991:106 Domstolama inför 2000-talet del föreslårA Domstolsut-
redningen, i konsekvens med förslagsitt övervakningsnämndema böratt
avskaffas, sådan regel. Vi frågan, det bör ankomma påatten anser om
frivårdsmyndigheten eller bestämmarätten det innehålletnärmare iatt
föreskriften samhällstjänst lämpligen bör Straffsystem-övervägasom av
kommittén i samband med den totala samhällstjänstenöversyn av som
kommittén skall Vi föreslårgöra. därför ingen ändring i det förfarande

f.n. tillämpas vid ådömande samhällstjänst. Vi vill emellertidsom av
understryka vikten harrätten tillräckligt underlag för sittatt ettav
påföljdsval vilket framgår vilka arbeten det kan bli fråga vilkaav samtom
regler i övrigt skall gälla för verkställigheten.som

frivårdenInnan förordar samhällstjänst i visst fall, skall självfalletett
den upplysas innebörden och villkoren för denna. Enunge om av
redogörelse för vilka arbetsuppgifter, arbetsplatser och arbetstider kansom
komma i fråga skall lämnas. Vidare skall den informeras hanattunge om
inte får ersättning för arbetet han vid behov kan kompen-ta emot attmen

för utgifter föranledda detta. Slutligen skall han informerasseras av om
konsekvenserna samhällstjänsten missköts.attav
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arbetstimmarAntalet15 .6.9

gällerf.n.de reglerhävdarättvisesynpunkt kanFrån bl.a. att somman
skyddstillsynsamhällstjänst vid ävenförarbetstimmarantaletbeträffande

ocksåsamhällstjänst. Vierhållerlagövenrädaregällabör ansersomunga
församhällstjänstskall detsammaarbetstimmarantalet oavsett omvaraatt

skyddstillsyn. Endomdom ellervillkorligmedförenas enenunga
splittrai onödanordning skulle systemet.annan

omfattaför börsamhällstjänsttimmarmångafrågan gäller hurNär unga
ochuthållighetgradinte harungdomarhävdakan avatt sammaman

förlägreför tiden änskulle tala sättsvilketdisciplin vuxna.attvuxnasom
detinte högrearbetstimmar änantalet sättsbör attUtgångspunkten attvara

samhällstjänsten.medi landför denförutsättningarfinns attunge
nivå densådanläggasfår sålunda intearbetstimmar attAntalet ungeen

omöjlig.situationenuppfattarbörjanfrån som
samhällstjänsten,nuvarandeför denskall, liksomarbetstimmarAntalet

tillstraffvärde. Skäleti brottetsutgångspunktmedrättenbestämmas av
iproportionalitetenhetlighet ochförutsebarhet,påfrämst kravetdetta är

för inte,samhällstjänstbörvi anfört annatlagstiftningen. Som ungaovan
straffvärdedå brottesfalli sådanaförekommaundantagsfall, kunnaiän

Medår.tidundersärskild tillsyn överdom ettföranlettskulle enen
frångå denskälmening inteenligt vårhärtill finns det atthänsyn

arbetstimmar200vilkenoch enligt motgällertumregel svararcasom nu
straffvärdet liggerdet,inte närVimånader.strafftid åtta attanseromen

tillbestämssamhällstjänstförtidenorimligtår, ärså högt attettsom
sällandetlagöverträdama, ävenför de200 timmaruppåt meraomunga

alltså någoninnebärVårt förslagtider.så långa attfrågablitorde om
timmar.20040 och högstlägsttidsgräns,gällandesker iändring inte

ellersärskilda tillsynendenfastställa längdendomenskall iRätten av
utdömts.skulle hafängelsestraffdet annarssom

genomförasskallsamhällstjänstenvilkentid undergäller dendetNär
dennafastställalåta rättenhar vi övervägtavvecklingstidens.k. attden

konstruktionsådanEnarbetstimmar.ålagdaantaletfall efterenskiltvarjei
tillgodosenärvarandeförfalletvad ärbättre änskulle sättett som

medföraemellertidskulleDenlikabehandling.ochförutsebarhetkravet
orsak,någondenproblem såuppstårdetsvagheten snartden unge avatt

Somfastställd tid.arbetet inomslutförakanintesjukdom,exempelvis
föreskriftersådanauppfattningDomstolsutredningensdelar vi attframgått

ändras ellerbör fåendastframtidendomstolarna imeddelats avsom
dåmåsteproblemennämndamotverka dedem. Förupphävas manattav

frivårdsmyndighetenframställanefterförmöjlighet rätten attöppna av
dettilläggasskallDettidsplanen.fastställda attändringar i den varföreta

departementschefensvårigheternanämndadebakgrundbl.a. sommot av
försöksverksamhetenförutgångspunkt attbordedetansåg att envara

itillställasskall rättenarbetsplani denfrivårdskonsulenten angavsom
Även detregelutföras.skallålagda arbetetdettakt avvilken enom

vadmedenlighetvi ifördelarvissainnebäraslaget skulleantydda anser -
börfrågan härominnehållarbetsplanensangåendeanfört attvi ovan -
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utredas inärmare samband med den helhetsöversyn samhällstjänstpå-av
följden skall ske inom för Straffsystemkommitténs arbete.som ramen

BRÅ:sHärför talar delrapportäven visar det under försöksverksam-att att
hetens första femton månader varit svårt redan från början planera helaatt
verkställigheten med avseende på arbetstider.

Beträffande sådan samhällstjänst för enligt vårt förslag skallunga, som
knytas till dom skyddstillsyn, vi således frivårdsmyndig-en attanser
heten och övervakningsnämnden, på gäller försätt andrasamma som
föreskrifter vid skyddstillsyn, skall få de ändringar i föreskriftengöra som

Ävenpâkallade. i övrigt bör,är f.n., i principsätt gällasamma som
vad föreskrivetär verkställighet skyddstillsyni fall.andra Detsom om av
innebär bl.a. den skall ställas under övervakning. Som framgåratt unge
i avsnitt föreslår14.5.1 vi ingen ändring i övervakningstiden för unga
lagöverträdare. Den sålunda år.utgör Det finns därförett gott om

för samhällstjänsten inom övervakningstiden.utrymme
Vad härefter fråganangår föreskrift samhällstjänst för vidom om unga

villkorlig dom märkaär den enligt förslagvårt skall handhasatt att av
frivårdsmyndigheten. Det föreligger emellertid den väsentliga skillnaden
i förhållande till samhällstjänst vid skyddstillsyn den i dessa fallatt unge
inte ställs under övervakning. I övrigt sammanfaller frivårdens uppgifter
helt med vad gäller beträffande samhällstjänst vid skyddstillsyn.som
Under genomförandet samhällstjänsten vid Villkorlig dom skallav
emellertid frivårdens arbete med den endast bestå i kontrolleraattunge om

huroch arbetet utförs. Naturligtvis måste frivården i dessa situationeräven
upprätthålla god kontakt med arbetsplatserna. Det krävs även atten
frivården i vissa fall upprätthåller samverkan med socialtjänsten.näraen
Även det således kommer ske viss kontroll den detärattom en av unge,

Äveninte fråga regelrätt övervakning. i dessa fall kan detom en
emellertid finnas behov möjlighet förhållandena ändrasattav en om- -
vidta ändringar i eller upphäva föreskriften samhällstjänst. Frågan blirom
då skall fatta sådana beslut. Enligt vår mening det knappastärvem som
lämpligt övervakningsnämndema erhåller denna uppgift. I enlighet medatt
vad vi uttryckt i samband med vår kommentar till Domstolsutred-ovan
ningens förslag vi det tillkommabör fatta besluträttenatt attanser om
upphävande eller ändring i föreskrift samhällstjänst vid villkorligav om
dom. Frivårdsmyndigheten bör dock få meddela anvisningarrätt att om
verkställandet sådan föreskrift eller tillfälligmedge lättnad eller vidtaav
omedelbart erforderlig jämkning i arbetsplanen jfr 26 kap. 17 § BrB.

15.6. 10 Valet arbetsuppgifterav

Beträffande valet arbetsuppgifter det viktigt detta skerär att ettav
sådant de positiva inslagensätt i samhällstjänsten kan tillvaratas.att
Självfallet får den inte åläggas arbetsuppgifter kräver specialkun-unge som
skap eller det i övrigt ligger utanför hans förmåga utföra. Arbets-attsom
uppgifterna får naturligtvis inte heller sådana de kan uppfattasattvara som
förnedrande eller integritetskränkande. Som vi tidigare uttalat bör inte
heller sådana arbetsuppgifter väljas medförakan samhällstjänstenattsom
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arbetsmarknadenstill reguljäraarbetskraft ställs denuppfattas så att
BRÅ:s arbetsuppgiftervisar denutvärderingförfogande. typatt somav

ochunderhållsträdgårdsarbete, städ-huvudsak varitförekommit ihittills
Arbetstillfällena harreceptionsarbete.ochkontors-köksarbete samt
idrottsorganisationer,olikatillhandahållitshuvudsakligen typer avav

arbetenmening dekyrkan. Enligt vårorganisationer och ärideella som
lagöverträ-förväl lämpadesamhällstjänsten äveninomförekommer unga

inte haft någrafrivårdenframgår vidareutvärderingendare. Av att
vår mening börarbetstillfällen. Enligtlämpligahittasvårigheter med att

avseende.i dettamedföra någon förändringförslagvårainte
skalli verkställighetdomen gårefter detmöjligtSå attsnart som

arbetsplan.med dentillsammans görafrivårdsmyndigheten upp enunge
BRÅ:s lyckats uppfylla denvälfrivårdsmyndighetemavisarutvärdering att

inomskallarbetsplanmålsättningen upprättasuttaladeförarbetenai att en
arbets-f.n. bör igällerlikhet med vaddomen. Iveckor eftertvå som

samhälls-genomförandetförskall gällavillkorvilkaplanen avsomanges
medarbetsplatsen tillsammansbör besökaDenförtjänsten ungeunga.

förskallden handläggareellerkontaktmanfrivårdsdistriktets svarasom
medgod kontaktefter hamåsterivårdsmyndigheten strävaärendet. F att en

servicebehovtillgodose dennesoch börtillhandahåller arbetetden avsom
frivården ochskall ankommadenKontrollenhandledning.och ungeav

frivårdenförutsätterDettatillhandahåller arbetet.på deninte attsom
frågaikunna kommabörarbetsplatsen. Detbesöker även attregelbundet

förut-ordning skaparkontrolluppgift. sådanEndennafullgörlekmän
kontakter igodaetableraskall kunnaför densättningar vuxen-att unge

världen.
tillföras antalvåra förslagkommerFrivården ettatt nyagenom

viktigtfungera detskallsamhällstjänsten ärarbetsuppgifter. För attatt
dennaintressetsådantkan disponeras sättfrivårdens att avresurser

tillgodoses.verksamhet
skallsamhällstjänstenförutförs inomarbeteAngående det ramensom

ochpersonskadaskydd vidföreskrivitsgälla vadövrigti omomsom
samhällstjänst.dömde i lagendenorsakatsför skadaersättning omavsom

Misskötsamhet.6. 1115

utgångspunktenbörsamhällstjänsten attmissköterdenOm varaunge
ellervillkorliga domendenundanröjandeför talanåklagaren avom

alternativ tilltrovärdigtsamhällstjänst skallskyddstillsynen. För ettatt var
påföljdenleda tillnormaltmisskötsarnhetfrihetsberövande bör attett

tillräckligtdetsådanadock ärkanOmständighetemaundanröjs. attvara
varning.tilldelasdenatt enunge

skyddstill-villkorlig dom ochundanröjandereglernaallmännaDe avom
medförenatspåföljdsådandomvidbör tillämpas även somensyn

vidövervakningstår underinteEftersom densamhällstjänst. enunge
fråganreglerarbestämmelsekrävs dockvillkorlig dom vemomsomen

Över-fall.i dessadomenundanröjandeinitiativ tillskall ettta avsom
förfarandet i dessaideltaöverhuvudtaget inteskallvakningsnämndema



SOU 1993:35 397

fall. Det naturliga frivårdsmyndighetenär åläggs anmälan tillatt göraatt
åklagaren. Denne skall sedan på vanligt ställningsätt till, talan skallta om
föras undanröjande den villkorliga domen. Vi sådantom av att ettanser
förfarande generelltäven befrämjar snabb och konsekvent reaktionsett en
på misskötsamhet. I enlighet med vad vi i det föregående avstår visagt
dock från lägga fram sådant förslag för skyddstillsynen.att ävenettnu

frågaDenna bör vi tidigare nämnt Straffsystemkommit-övervägassom av
tén.

Det alternativa frihetsberövande irätten domen påangettsom sam-
hällstjänst bör utgångspunkt för den tid skall utdömastas närsom som
domen skall undanröjas. Den i domen angivna tiden skall dock inte
automatiskt fastställas. Den bör, sedvanligt få tillgodoräknasätt,unge
sig den verkställighet han redan undergått. Rätten skall således tidennär
för frihetsberövandet bestäms skälig hänsyn till vad den undergåttta unge
till följd domen skyddstillsyn eller Villkorlig dom i förening medav
samhällstjänst.

Vi våra förslag angående samhällstjänst för redan börattanser unga nu
införas inslag i Genom försöksverksam-ett permanent systemet.som att
heten med samhällstjänst gäller i hela landet har det skapats förutsättningar
för sådan ordning.en

15.6. 12 Ungdomskontrakt

Enligt våra direktiv skall vi det lämpligtöverväga är tillämpa vissaattom
reaktioner formellt domstolsförfarande. Som exempel på sådanautan ett ett
aktiviteter i direktivennämns den försöksverksamhet med s.k. ungdoms-
kontrakt f.n. pågår i Danmark.som

Vi har i avsnitt 15.5 redovisat innehållet i försöksverksamheten i
Danmark. Den kan i korthet innebärasägas ungdomskontrakt skallatt ett
skrivas under den hans föräldrar, polisen och de socialaav unge,
myndigheterna. Villkoren i kontrakten skall sedan godkännas domstol.av
Kontraktet innebär den skall avhålla frånsig brott och förpliktaatt unge
sig delta i olika aktiviteter. Om den genomför kontraktet väcksatt unge
inte åtal och brottet registreras inte i kriminalregistret.

främstaDen fördelen med den ungdomskontrakt användstyp av som
inom försöksverksamheten i Danmark reaktionen på brottetär kommeratt
snabbt. fördelarnaTill hör reaktionenäven omedelbart kännbar föräratt
den och dennes föräldrar i förfarandet. Härtill kommerattunge engageras

lagöverträdare, i den mån de fullföljer kontraktet, besparas åtalatt unga ett
och därmed följande domstolsförfarande.ett

Enligt vår mening dockär antal nackdelar förenadeäven medett ett
sådant förfarande. Som framgått i avsnitt lO.8.4 vi inte det skallattanser
införas möjlighet förena åtalsunderlåtelse med olikaatten typeren av
villkor. l det nämnda avsnittet har vi utförligt redogjort för de skäl som,
enligt vår mening, talar sådant förfarande. Det förtvimot ett resonomang
där motsvarande tillämpningäger på med den ungdoms-ett system typ av
kontrakt här aktuella.ärsom
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reaktionskapaungdomskontraktenhuvudtanken bakomFör attatt en-
skall kunnakännbaroch omedelbartverkställas snabbtkan ärsom som -

tidigt ledläggas idenna frågabeslutanderätten iuppnås måste ett av
tillinitiativpolisenDanmark detutredningsförfarandet. I är tarsom

ställatillägga åklagarnaanfört rättskäl viförfarandet. De attmot att upp
polisenstyrkamedåtalsunderlåtelse talarför än störrevillkor mot atten
skall fåungdomskontraktfrågor. Förinitiativrätti dessatilläggs att etten

uppställs ivillkordeinnehåll torde krävasmeningsfullt att somett
frågatämligen ingripande. Det närmastkontrakten är typär avom samma

framgåttskyddstillsyn. Somdommeddelas vidföreskrifter kan ensom
fattadomstolarnaankommavi det skallföregående atti det attanser

fall.beslut i dessa
inför någonuppstå,befaraskanytterligare problem typEtt om mansom

på i tidigarenätutvidgningseffekt vi pekatungdomskontrakt denär somav
skulle fåttlagöverträdarerisk förfinnsavsnitt. Det att armarssomunga

förungdomskontraktfå ingåkommeråtalsunderlåtelse attren ettatten
åtal.undvika ett

och lika-proportionalitetförutsebarhet,principernaVidare kan om
iIntensitetetenmodell.i sådantillgodosesbehandling knappast en

utifråntill fall och bestämmasfrån fallvarieratorde tvärtomingreppen
skyldig till.siggjortdenbrottslighetkriterier denandra än ungesom

åtals-villkoradeviavsnittet harnämnda väntdetI mot attossovan
frihetsinskrän-skall verkställasocialtjänstenförutsätterunderlåtelser att

föranleds dende fall dessatvång ibaseradeåtgärderkande är avsom
vårt förslagbakomtankarnatidigarebrottslighet. Som ärsagts avenunges

roll skallstödjandehjälpande ochsocialtjänstensreaktionssystemtill att
densamtyckeungdomskontraktför sig förutsätterochförstärkas. I ett av

åtgärd.frivilligkan därigenomföräldrar och sägasoch hans envaraunge
villkorenväckasåtal skallmåste dockTanken bakom att omsystemet vara
utförsocialtjänstenalltsåuppfylls. förutsättsDetkontraktet intei att en
meningvårEnligtkontraktsbrott.eventuellaanmälerkontrollfunktion och
mellanförhållandemeningsfulltförtroendefullt ochmotverkadettakan ett

förövergripandeharSocialtjänstenoch densocialtjänsten ett ansvarunge.
och deraslagöverträdareerbjudaoch skallriskzonenungdomar i unga

frågabl.a.härkanoch stödinsatser. Det attolika hjälp-föräldrar omvara
tillellerfritidsintressenellerutbildning atti hans attstödja den seunge

reaktionled isocialtjänstenbehandling.vård eller Attfår etthan ensom
åtalhotundersådana insatserverkställaskullepå brott att annarsom
föreskriftermånmotsägelsefullt. I denförefallerväckaskommer att oss

bliskallutgångspunkt i brottsinlivsföringdenreglerar tar somungessom
tvång börmedverkställasoch skallrättsväsendetinomföremål för insatser

domstol.få beslutasendastanförtvide, avovan,som
kaninvändningarprincipiellavi deSammanfattningsvis att somanser

förslagnågotså starkaungdomskontrakt ärmed attriktas systemmot ett
frarnläggas.inte börhärom
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16 Särskild tillsyn

16. Inledningl

avsnitt 6.3 redogjort förVi har i de principer vilka påföljdssystemett
för lagöverträdare enligt vår mening bör vila. Våra överväganden harunga
lett fram till uppfattningen överlämnande till vård socialtjänsteninomatt
inte längre bör påföljd för brott. påföljdDenna grundad be-ärvara en
handlingstanken och strider därför de nämnda principerna för på-mot
följdssystemet. Kritiken behandlingstanken innebär emellertid intemot att

skall skadliga verkningar straffrättsligadet ingripandet.accepteraman av
det viktig uppgift olika sådanaTvärtom motverka skadligaär sättatten

effekter kan upphov till, främst människorsystemet attgesom genom
berövas friheten.

mångfald olika åtgärder förekommer inom förDet är etten som ramen
överlämnande till vård inom socialtjänsten. Vi har redogjort för vissa av

avsnitt Flertaletdem i 5.2. dessa åtgärder kan förekomma underävenav
verkställigheten påföljderde andra vi föreslagit i det föregående.av som

påföljder har byggts enligtDessa andra principer, varvid sambandetupp
mellan brott och reaktion markeras tydligt. skall återigenDet poängteras

markering innebärsådan inte hänsynen till de lagöverträ-att atten unga
darnas eventuella behov hjälp- och stödinsatser under verkställighetenav
får eftersättas.

Våra förslag innebär flertalet de lagöverträdare dagensiatt av unga som
överlämnas till vård inom socialtjänsten efter dom i stället skallsystem

dömas till Villkorlig dom eller skyddstillsyn. Skyddstillsyn skall kunna
förenas med olika föreskrifter och såväl skyddstillsyn Villkorlig domsom
skall i vissa fall kunna förenas kvalificerad föreskriftmed en om

församhällstjänst Vi har behandlat frivårdspåföljdema i tidigareunga.
avsnitt. Som där framgått finns det för respektive påföljdinom godaramen
förutsättningar till den sociala kurativabehov ochatt attse unges av
insatser tillgodoses under verkställigheten påföljden.av

deEtt antal lagöverträdare enligt nuvarande systernav unga som
överlämnas till vård inom särskilda ungdoms-socialtjänsten, placeras

s.k. § l2-hem. sådan förutsätter, inte erforderligthem, En placering om
samtycke föreligger, villkoren för tvângsingripande enligt LVU äratt ett
uppfyllda. En tvångsplacering § l2-hem innebär i princip tidsobe-ett ett

frihetsberövande. skall upphöra då inte längre behövs ochDen denstämt
alltid den fyller 21 år. Det alltså behovet vård ochnär ärsenast unge av
behandling bestämmer ingripandets längd. En § 12-placering fårsom

sigaldrig beslutas den grunden den brottslighet den gjortatt unge
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skyldig till har högt straffvärde eller viss eller denär attett arten ungeav
forskningäterfallit vi tidigare dock vissi brott. Som nämnt nyare enger

socialtjänsten tillgriper ingripande åtgärderantydan motattom mer
sig skyldiga till våldsbrott eller skadegörelseungdomar gjort än motsom

utslagbegått förmögenhetsbrott. Om dettaungdomar är attett avsom
föreliggandesocialtjänsten vid sitt val åtgärd särskilt beaktar denav

förfarandet intentionerna bakom denbrottslighetens svårhet, strider mot
vårdlagstiftningen. Förhållandet blir annorlunda enligt detgällande system

frihetsberövande påföljdema, iföreslår, eftersom de ickevi störresom
verkställig-förutsätter tvång kan tillgripas vidmindre utsträckningeller att

tilldomstol förhand bestämdaskall utdömas allmän ochheten, av vara
påföljdsbestämningen iaktta deDomstolen skall vidtid och innehåll.

påföljdsval. Självfalletför straffmätning ochprinciper gällerallmänna som
beträffande demed styrkasig dessa synpunkter gällandegör samma

innefattar frihetsberövande.påföljder ettsom

och förslag16.2 övervägandenVåra

påföljd förfrihetsberövandeföreslår tidsbestämdVi unganyen
särskild tillsyn.år, vilken benämnsåldern 15-20lagöverträdare i

två år undermellan månader ochådömas viss tidskallDen sex
skyddstillsyn, eventuellt iellervillkorlig domförutsättning att

tillräckligt ingripandeintemed samhällstjänst,kombination är
eller denstraffvärde ellerbrottetstillpåföljder med hänsyn art

nämndadeLiksom f.n. krävstidigare brottslighet. att om-unges
styrka förmed särskildsig gällandeständigheterna gör att en

åldernungdomar i 15-skall väljas. Förfrihetsberövande påföljd
frihetsberövandeendaregel denår skall särskild tillsyn17 varasom

18-20åldernlagöverträdare iskall kunna utdömas. Förpåföljd som
fängelse.i stället förutdömas i vissa fallår skall särskild tillsyn

12-hemsorganisationen.skall verkställas inom §Särskild tillsyn
övergå till vistelseinledas 12-hemmet ochVerkställigheten skall i §

efter viss tid.utanför institutionen

förpositiva verkningar denpåföljd har knappast någrafrihetsberövandeEn
avsnitt 17.3 dettautvecklar idrabbas därav. Som vi ärnärmare ett avsom

fängelsestraff framförsedan länge rått enighettill detskälen attatt om -
för 18-20-åringar böri viss månl5-l7-åringarallt för ävenmen -

nämndaförslag detmöjligt. Vårt iutsträckningundvikas i så stor nysssom
till fängelse skall15-l7-åringarmöjligheten dömainnebäravsnittet attatt

nämnda ålderskate-fängelsestraff skall för denytterligare. Ettinskränkas
Även ålderskatego-förundantagsfall.få förekomma endast igorin extrema

fångelsestraffet begränsas.användningenrin 18-20 år skall av
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De negativa effekter förbinds med fängelsestraffet torde gällasom även
andra former frihetsberövande. Det finns forskningsresultatav visarsom

deäven placeringar påatt § 12-hem sker med stöd 3 § LVUsom av -alltså förestavade den behov vård och behandlingav medunges av stor-sannolikhet inte leder till den därförutsätts slutaratt begå brottsom att
eller på sätt sig till samhället.annat Enligt vår uppfattninganpassar går det
emellertid inte helt frihetsberövandeatt påföljder. Vi måste haavvara ett
straffsystem i rimlig grad verkar avskräckande, tydligtsom markerar

ochgränsen tillgodoseräven allmänhetens uppfattning vad är rättom som
och rättvist. Det emellertidär viktigt frihetsberövande påföljderatt
verkställs sådant sätt i görligaste mån begränsaratt skadeverk-man
ningarna. Det då självklartär det måste finnasatt för in-utrymme en
dividualiserad behandling. Det alltsåär på verkställighetsstadiet be-som
handlingstanken har och bör ha betydelse.stor- -

Vårt ledersynsätt till det bör införas tidsbestämdatt frihetsbe-en ny
rövande påföljd för lagöverträdare i åldern 15-20 år. Vi benämnerunga
denna påföljd särskild tillsyn. Därmed markeras påföljden innefattaratt en
kontroll innebär den berövas frihetenattsom viss tidunge attgenom
placeras på särskilt ungdomshem. Vi har övervägt andra benämningar på
denna påföljd, ungdomsstraff, ungdomspåföljdt.ex. och tillsynsdom, men

för särskild tillsyn detstannat bästaär alternativet.att Det uttrycker en
gradering i förhållande till skyddstillsyn.

Vid övervägande hur påföljden särskild tillsyn för ungdomar i åldernav
15-20 år bör konstrueras och vilket tillämpningsområde den bör ha måste

enligt vår uppfattning utgå från de allmänna principer för påföljdssys-man
vi ställt i det föregående.temet Det innebär självfalletsom upp att

påföljden måste tidsbestämd. Det innebär vidare de regler i BrBvara att
gäller för påföljdsbestämningen skall iakttas. Man måste sålundasom bl.a.

hänsyn till lagöverträdareta inte kan haatt insiktunga anses samma om
konsekvenserna sina handlingar och de därför inte kanav attsom vuxna
göras ansvariga i utsträckning Man måste beaktaävensamma som vuxna.

ungdomar befinner sig iatt utvecklingsfas och frihetsberövandeatten
påföljder bl.a. därför bör undvikas i så utsträckning möjligt. Istor som
den mån frihetsberövande ändå måste förekommaett får till attman se
verkställigheten utformas så särskilda hänsyn till ungdomarnas förut-att tas
sättningar och behov.

l6.2.1 Tiden

Det kan naturligtvis diskuteras hur tidsrarnen för den föreslagnanu
ungdomspåföljden skall bestämmas. När det gäller fängelsestraff kommer
vi föreslå sådant skall utdömas för ungdomar i åldernatt l5-l7 âratt
endast det föreligger synnerliga skäl, dvs. bara straffvärdetnär ärom
mycket högt. För ungdomar i åldern 18-20 förutsätts särskilda skäl för
fängelsestraff påföljden inte lämpligen bör bestämmas till särskildsamt att
tillsyn. Fängelsestraffets längd begränsas kraftigt nedsättnings-genom
reglerna i 29 kap. 5 och 7 BrB. Som vi utvecklar i detnärmare
följande avsiktenär påföljden särskild tillsyn skall användas i stället föratt
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oundviklig. Detpåföljdfrihetsberövande ärfallmånga närifängelse en
Vårtpåföljd.för dennaspännviddrelativtdärför nyaförutsätts storen
lägstviss tid.utdömasskalltillsynsärskildpåföljdeninnebärförslag att

påutdömasfall kanvissaipåföljdenår.två Attoch högstmånadersex
928 kap.6kap.till 27specialmotiveringenframgårtidkortare av

därsituationBrB. Den2a §38 kap. avses6 §§och som534 kap. samt
undanröjandemedsambandtillsyn isärskild enådömer avrättenär att

kortare änaldrigdockfårTidenpåföljd.ådömd entidigare varaannan
månad.

Påföljdsbestämningen16.2.2

påföljdsbe-ochrangordningpåföljdernasfråganbehandlatharVi om
mellanvaletintereglerasframgårindirektdärSomavsnittistämningen
straff-BrB30 kap.påföljdsvalskapitlet utanfängelse avochböter av

alltidfängelseEftersomBrB.kap. vara29 ansesmätningskapitlet
ochstraffmätningmellanskillnadingenfinns härböter,änsträngare

särskild tillsynochmellan bötervaletmening börxtårEnligtpåföljdsval.
alltidsåledesskallSärskild tillsyn attprincip. ansevaravila samma

förförutsättningförstaföljerHäravböter. attänsträngare ensom
vidinte kanpåföljden stannabörtillsynsärskildådömande attvaraav

böter.
tilldömaskall kunnaför rättendensammaFörutsättningen är att

fastslagit9.2.2avsnitti attVi harskyddstillsyn.ellerVillkorlig dom ovan
betraktasfängelse,medlikhetitillsyn,särskildskallpåföljdvalvid av

enlighetIskyddstillsyn.ochdomvillkorligpåföljd änsträngareensom
ungdomarförpåföljderfrihetsberövandeuppfattningallmännavårmed att

börtillsynsärskildmedför dettamånmöjligaste attiundvikasbör
eventuellt iskyddstillsyn,ellerVillkorlig domendastådömas enom en
ingripandetillräckligtinte kansamhällstjänst,medförening envaraanses

brottslighetensiutgångspunktmedskefår härBedömningenpåföljd.
siggjorttidigaredenomständighetendenellereller attstraffvärde ungeart

iförekommanaturligtviskanomständigheterDessabrott.tillskyldig
kombination.

sättpresumtionen,således sompåföljdsvalet sammaärVid
fängelsegällerdetLiksom närtillsyn.särskildfängelse,beträffande mot

förtalaromständighetervidavseendesärskilt enfästa somskall rätten
sådanabeaktadärvidskallfängelse. Rätten om-påföljd änlindrigare

BrB.5 §29 kap.iständigheter angessom
4 §30 kap.enligtomständighetermening börvår somEnligt samma
valvidgällande ävensigfängelse görapresumtionenkan bryta motBrB

vårtEnligttillsyn.särskildochpåföljdemafrihetsberövandeickemellan de
paragrafennämndai denstycketandrai omregleringenförslag avser

frihetsberövandebåda depresumtionenbrytakan motständigheter som
straffbrottslighetensfn.liksomomständigheter ärDessapåföljdema.

brottslighet.tidigaredenellerellervärde art unges
frihetsberövandetilldömasskalllagöverträdare enFör att unga

medgällandesiggöromständigheternanämndadepåföljd krävs att nu
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särskild styrka. För den 15-17är åratt bör härför krävassom synnerliga
skäl och för den är 18-20 år särskilda skäl.som En regel härom bör
placeras i 30 kap. 5 § BrB.

Rekvisitet synnerliga skäl vad i dagmotsvarar gäller försom att en ung
i åldern 15-17 år skall dömasperson till fängelse. Kravet synnerliga

skäl har i praxis mycket högt och fängelsesatts förekommer endast i
undantagsfall. Som nedan kommer framgå minskaratt förutrymmet att
döma till fängelse ytterligare med vårt förslag. Om frihetsberövandeett
överhuvudtaget kommer i fråga skall förrätten, den här aktuella ålders-

i princip alltid döma till särskildgruppen, tillsyn och för denna påföljd
krävs den tid skallatt dömas minstär månader.som ut Detta innebärsex

brottets strafl‘vc1rdeatt måste ligga på minst månader sedan hänsynsex
tagits till reglerna i 29 kap. BrB. Mot bakgrund härav och med beaktande

påföljden överlämnandeatt till vårdav inom socialtjänsten upphör att
gälla, får det rekvisitet synnerligaantas skälatt för frihetsberövandeett
inte kommer tolkas lika restriktivtatt f.n. falletär beträffande valsom av
fängelse. Som exempel kan nämnas i de fall irätten dagensatt system
överlämnar till vård inom socialtjänsten,en iung person stället för att
döma till fängelsestraff på minstett månader, med motiveringsex att
socialnämnden i yttrande till domstolen den skall placerasangett att unge
på § 12-hem, synnerliga skälett för frihetsberövande i formett särskildav
tillsyn bör kunna föreligga.

För åldersgruppen 18-20 år bör liksom i dag krävas särskilda skäl för
frihetsberövande påföljdatt skall dömasen Det kanut. antas att

tolkningen rekvisitet kommer påverkas påav att sättsamma som ovan
beträffande 15-17-åringama.sagts

Vårt förslag till påföljdssystem får inte innebära antalet frihetsbe-att
rövanden ökar. Detta är anledningarna till vi valt bestämmaen av att att
minimitiden för särskild tillsyn till månader. Härtill kommer densex att
förstärkning vi föreslagit de icke frihetsberövande påföljdema innebärav

för väljaatt utrymmet icke frihetsberövandeatt påföljd ökar. Rättenen
skall således alltid, innan frihetsberövande påföljd ådöms,en pröva om
inte Villkorlig dom eller skyddstillsyn, eventuellten i kombination med
böter eller samhällstjänst, tillräckligtär ingripande påföljd. Försten om

vid dennarätten avvägning finner frihetsberövande påföljd skallatt en
ådömas uppstår frågan hur valet skall ske mellan särskild tillsyn och
fängelse.

Om den tid skall dömas i det konkreta fallet understigersom ut sex
månader kan den i åldernär 15-17 år överhuvudtaget inte dömas tillsom

frihetsberövande påföljd. Detta innebär bl.a. fallde i vilka brottetsen att
enligt praxis påkalla fängelsestraffart kortare tid änettanses sex

månader överhuvudtaget inte kommer kunna leda till frihetsbe-att en
rövande påföljd för den aktuella ålderskategorin. I dessa fall har rätten att
bestämma påföljden till Villkorlig dom eller skyddstillsyn, regel isom
kombination med böter. Eftersom den i åldernär 18-20 år medävensom
vårt förslag skall kunna dömas till fängelse, särskilda skäl föreligger,om
kan ungdomar i den åldern fortsättningsvisäven dömas till frihetsbe-ett
rövande på kortare tid än månader på grund s.k. artbrott.sex ettav
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medförakan,dterfaller i brott attsagts,denAtt ovansomunge
Även fall krävsi dettapåföljd bryts.frihetsberövandepresumtionen mot en

försärskilda skälrespektivesynnerligaföreliggerdetemellertid enatt
denframgå kan intenedan kommerpåföljd. Somfrihetsberövande att som
innebäråterfall.grund Dettafängelsetillår dömas15-17i åldernär av

förpåföljd defrihetsberövandetillleda yngstainte kanåterfall enatt ett
minstuppgår tillskall dömastiddenintelagöverträdama, ut sexsomom

skyddstillsyn,ellerVillkorlig domdöma tillställetfår imånader. Rätten
däremot18-20 år kanålderskategorinmed böter. Förkombinationregel ii

tidkortarefrihetsberövande ännämnts sexsätt ettovansomsamma
fängelse-förföreliggaskälsärskilda ettförekomma,månader ansesom

straff.
påföljd påÄven frihetsberövandeväljaförutsättningarna att enom

givetvidareintedetuppfyllda,sig är attoch föråterfall i är utangrund av
denförst övervägabörutdömas. Rättenskallpåföljdsådan ungeomen

intebörgång. Dettapåföljdfrihetsberövande ännuickeerhållabör enen
medförenasskyddstillsynellerVillkorlig domskekunnasällan attgenom

Villkorliganvändaförbeaktashärbör attsamhällstjänst. Det utrymmetatt
isig dentänkakanManförslag. ävenmed vårtökaråterfallviddom

tilldömtstidigareden,situationenförekommandeVanligtpraxis att som
detFörst ärskyddstillsyn.tilldömsåterfallviddom,Villkorlig om

ickefårskyddstillsyn,ellerVillkorlig domtilldömauteslutet enatt
denfallet,exempelviskanväljas. Dettapåföljdfrihetsberövande omvara

samhällstjänst.föreskriftmedskyddstillsynerhållittidigare omunge
frihetsbe-ickedeinomsistadenDärmed kan utpostenrätten attanse

skallåterfallssituationenvi lämnarInnanpåföljdemarövande passerats.
återfallsgrundandedenvissa kravställasmåstedetnämnas att

Dettaväljas.skall kunnapåföljdfrihetsberövandeförbrottsligheten att en
likartadvaritbrottslighetenvad månbeakta iskallinnebär bl.a. rättenatt

dåfallfrågaemellertidkan ävenallvarlig. Detfalleni bådaeller omvara
förlagförtsgångerupprepadeårellerunder loppetden ettett paravunge

frihetsberövandeallvarliga. Enlikartade ellersärskiltvarken ärbrott som
tänkbaradet endaframståsmåningomsåsituationeni denpåföljd kan som
tidigareundanröjertilläggas rättenskallalternativet. Det att, enom

föreskriftellermedskyddstillsynellerVillkorlig dom utan sam-om-
beaktafårtillsyn,särskild rättenpåföljden tilloch bestämmerhällstjänst - grundpåochpåföljdentidigaredeni följdundergåttvad den avunge

månader.tidkortare ändärav döma ut sex
fängelsedetsåledes, utöverinnebärsärskild tillsynVårt förslag attom

förpåföljdfrihetsberövandetidsbestämdytterligarefinnaskommer att en
månadermellanskall dömastillsynSärskildlagöverträdare. ut sexunga

fallet,konkretai detsärskild tillsynförtidenbestämmatvå år. Föroch att
straffmätningenvidgällerkriteriertillämpa avskall rätten somsamma

15-17bl.a.innebär dettaframgåkommer attnedanSomfängelse. enatt
intepåföljd,frihetsberövandeådömasinte kanöverhuvudtaget omåring en

529 kap.tagits tillhänsynsedanskulle dömtsfängelsestraff,det utsom
till denMed hänsynmånader. storaminstuppgår till§§ BrB,och 7 sex

BrBkap. 7 §29med stödlagöverträdamaderabatter yngsta avgessom
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torde detta innebära det fängelsestraff,att i motsvarande fall skullesom
ådömts skulle uppgått till minsten vuxen, år.ett

Valet mellan särskild tillsyn och fängelse

Valet mellan särskild tillsyn och fängelse skall ske enligt bestämmelserna
i 30 kap. 5 § BrB i vårt förslag. På de skäl vi utvecklat i avsnitt 9.2.1 bör
vid valet dessa påföljder jämställda i svårhetshänseende.vara

När det gäller ungdomar i åldern 15-17âr är presumtionen för särskild
tillsyn. Fängelse kommer endast kunna ådömas iatt undantagsfall. Ett
fängelsestraff skall således få dömas endast det föreliggerut synnerligaom
skäl för frihetsberövande påföljd och deten med hänsynär till brottslighe-

straffvärde ärtens uppenbart särskild tillsyn inteatt är tillräckligten
ingripande påföljd. Som tidigare kan 15-17 åringarsagts således inte
dömas till fängelse grund brottets eller tidigare brottslighet.av art Om
någon dessa grunder påkalla frihetsberövandeav påföljdanses skallen

dömarätten till särskild tillsyn. Med hänsyn till tiden för frihetsbe-att
rövandet, bestämd angivet sätt, måste uppgå tillovan minst sex
månader för särskild tillsyn skall kunnaatt dömas kommer flertaletut, av
de fall i vilka brottets enligt dagens praxisart påkalla frihetsbe-anses en
rövande påföljd falla utanför. Rättenatt skall i dessa fall välja en
frivårdspåföljd i kombination med böter. Upprepad brottslighet torde
däremot i många fall ganska medföra längdensnart det frihetsbe-att av
rövande skall dömas i det konkreta falletsom kommerut uppgå tillatt
minst månader och därmed leda till domsex särskild tillsyn.en

Ett fängelsestraff skall framgått få förekomma endastsom detom
föreligger synnerliga skäl för frihetsberövandeett och det med hänsyn till
brottslighetens straffvärde är uppenbart särskild tillsyn inte kanatt anses

tillräckligt ingripande påföljd. Dessavara bådaen rekvisit skall tolkas med
utgångspunkt i tidsramen för särskild tillsyn. Inom tidsintervallet sex
månader två år skall särskild tillsyn alltid tillräckligtattvara- anse som en
ingripande påföljd. Detta innebär 15-17 åringar kan dömasatt till fängelse
endast det straff skall dömas i det konkretaom falletsom ut överstiger två
år. Då har alltså hänsyn tagits till straffnedsättningsreglema i 29 kap. 5
och 7 §§ BrB. Med beaktande den rabattatt deav som yngstages
lagöverträdama i regel betydande,är innebär detta det fängelsestraffatt

skulle ha ádömts isom motsvarande situation sannolikten vuxen uppgått
till fyra år. Som framgår i avsnitt 17.3 skall ungdomar i åldern 15-17 år
kunna dömas till fängelse endast för sådana mycket allvarliga brott som
mord, dråp och rån.grovt

Även beträffande ungdomar i åldern 18-20 âr bör frihetsberövande
påföljder undvikas i så utsträckningstor möjligt. Som framgåttsom ovan
förutsätter frihetsberövandeett det med hänsyn tillatt brottslighetens
straffvärde eller eller den tidigare brottslighetart föreligger särskildaunges
skäl för sådan påföljd. De förstärkningar framfören allt sammhällstjän--

vi föreslagit beträffandesten de icke frihetsberövande påföljdema-
kommer självfallet öka möjligheternaatt undvika frihetsberövandeatt
påföljder föräven denna grupp.
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böråldersgruppenaktuelladennågon ifå ådömasskallfängelseFör att
börlämpligenpåföljden integällabegränsningennämndaden attutöver

skälskallbedömning rättenVid dennatillsyn.särskildtill sombestämmas
i behovdenuppenbart ärdetbeakta är avsärskild tillsyn attför ungeom

LVU.i 3 §omständighetersådanatillhänsynvård med som avses
skallrekvisitennämndabehandla de attnoterastillövergårviInnan att

18-20ochåringama15-17mellanskillnadviktigföreliggerdet en
grundbrottslighettidigarerespektivebrottetssåvittåringarna somartavser

år inte15-17kan den ärframgåttfängelsestraff. Somför somovanett
i dessatillsynSärskild ärgrunder.grund dessafängelsetilldömas av

sådan domförochtill budsstårpåföljdfrihetsberövandefall den ensom
månader.minsttilluppgårskall dömastidden ut sexkrävs att som

såvittrestriktionerinteföreliggeråringarna18-20Beträffande samma
tidkortare änfängelsetilldömassåledeskanfängelsestraffet. Deavser

utgörabrottslighettidigareellerbrottetsmånader ansesartomsex
påkallagrunderdessanågon ettfalldeskäl härför. Isärskilda ansesav

fängelsemellanfår valetmånadertidpå längre änfrihetsberövande sex
rekvisiten.angivnautgångspunkt i demedskesärskild tillsynoch ovan

framgått,skall,fängelseochsärskild tillsynval mellanVid ovansom
tillbestämmasbörlämpligenintepåföljdenfängelseväljarätten om

särskild tillsyn ärstå klartalltsåmåstesärskild tillsyn. Det att en
Även inomsärskilda fallet. rätteni detfängelsepåföljdlämpligare än om

tillsynsärskildvälja ävenprincip börtvå år imånadertidsintervallet sex -
fängelse.tilldömaändåskälfinnaslikväldetför åringar så kan18-20 att

omständighetenskäl, densådant attbrottslighetåterfall i ärUpprepade ett
ocksåFängelse kankvalificeradsärskiltbrottsligheten ansesannat.är ett

Härtill20 år.i ålderndomstillfället näravid ärväljas denböra när unge
18-20 årigaallaplaceramöjligtintepraktiska skäl ärdetkommer attatt av

mellanskemåstefördelningEnungdomshem.särskiltlagöverträdare
föroch andralämpligsärskilttillsyn bedömsför vilka särskilddem vara

frihetsberövandeanvändasbörfängelse fortsättningenvilka iäven som
påföljd.

indikationerdeutgångspunkttillVid denna fördelning kan somtaman
sinutsätterLVU denenligt 3 §tvångsomhändertagandeleda tillkan unge

missbrukskadaspåtaglig riskförhälsa eller utveckling att avgenomen
socialtnågotellerverksamhetbrottsligmedel, annatberoendeframkallande

i behovden ärdet uppenbartbeteende. Omnedbrytande är att avunge
särskildtilldömakanomständighet rättensådanpå grund någonvård av

fallbestämmelsenmarkerasuppenbartGenom rekvisitettillsyn. att avser
demDärmed fångarstarkt uttalat.särskiltvårdbehovetvilkai är man upp

socialtjänstenvård inomtillöverlämnandeefter domdagi ensom
bedömningenVid§ LVU.med stöd 3särskilt ungdomshempåplaceras av

börtillsynsärskildtilllämpligen bör bestämmaspåföljdenfrågan omav
framståskullesärskilda falletfängelsestraff i detbeaktaockså etträtten om

Vadsituation.till denpåföljd med hänsyningripandealltför ungesensom
särskildkanfall då densådanatänker taspeciellt är antasvi här unge

utveckling.omognad ochsingrundfängelsestraffskada avettav
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16.2.3 Sammanfattning särskild tillsyns ställning i på-av
följdssystemet

Särskild tillsyn avsedd för flertalet de åringar15-17 i dag dömsav av som
till fängelse i minst månader och vissa de 18-20 åringar f.n.sex av som
döms till fängelse.

Ungdomar i åldern 15-17 år

Särskild tillsyn kan användas det med hänsyn till brottslighetensom
straffvärde eller eller den tidigare brottslighet föreliggerart unges
synnerliga skäl för frihetsberövande påföljd.en

Brottslighetens straflvdrde kan läggas till grund för utdömande av
särskild tillsyn, brottsligheten bedöms sä allvarlig denom attvara svarar

fängelsestraff på minst månadermot och högstett två år sedan hänsynsex
tagits till straffnedsättningsreglema i 29 kap. 5 och 7 §§ BrB. Utan
nedsättning skulle strafftiden ligga ungefär lägst och högst fyra år.ett
Om den tid skulle ha utdömts kortareär månader,än är rättensom sex
hänvisad till döma till icke frihetsberövande påföljd.att Ligger tidenen

två år kan fängelseöver ådömas, synnerliga skäl föreligger.om
Hänsyn enbart till brottets kan medföra särskild tillsyn endast i deart

fall tiden för frihetsberövandet, bestämd angivet uppgår tillsätt,ovan
minst månader. Om så inte fallet harär välja böter,rätten Villkorligsex att
dom eller skyddstillsyn. För Villkorlig dom eller skyddstillsyn skallatt en
kunna förenas med samhällstjänst förutsätts brottsligheten kan medföraatt
särskild tillsyn.

Återfall i brott kan medföra dömer tillrätten särskild tillsynatt om
återfallet kan medföra frihetsberövande minst månader.ett Dettasex
innebär särskild tillsyn kan dömas brottetsatt även straffvärde ellerut om

ligger under månader.art ensamt sex

Ungdomar i åldern 18-20 år

Särskild tillsyn fâr utdömas det föreligger särskilda förskälom en
frihetsberövande påföljd med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller

eller återfall i brott.art
Om särskilda skäl för frihetsberövande påföljd föreligger skall rättenen

vid valet mellan särskild tillsyn och fängelse beakta särskild tillsyn ärom
lämpligare påföljd fängelse.än Härvid skall beaktas det ären om

uppenbart den i behovär vård på grund sådanaatt omständig-unge av av
heter i 3 § LVU. Den angivna regeln skall tillämpas i samtligasom avses
nedan fallnämnda då det frihetsberövande skall dömas ärutsom sex
månader två år.-

Brottslighetens strafivdrde kan läggas till grund för ådömandeett av
särskild tillsyn brottsligheten bedöms så allvarlig denom attvara svarar

fängelsestraff minst månader och högst två årmot ett sedan hänsynsex
tagits till straffnedsättningsreglerna i 29 kap. 5 och 7 §§ BrB. Det härär
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märka ungdomsrabatten regel lägre i dessa fallatt äratt änsom
beträffande åringarna.15-17

kanHänsyn till brottets föranleda särskild tillsyn längden detart om av
frihetsberövande skall dömas uppgår till minst månader. Omutsom sex
brottets föranleder kortare frihetsberövande får döma tillrättenart ett
fängelse särskilda skäl föreligger.om

Vid återfall i brott kan tiden för frihetsberövandeträtten, i detom
konkreta fallet skulle bli lägst månader och högst två år, döma tillsex
särskild tillsyn. förOm tiden frihetsberövandet ligger under månadersex
eller två år får döma till fängelse särskilda föreligger.över rätten skälom

16.2.4 Verkställigheten

l6.2.4.1 Inledande synpunkter

Det kan inte tillräckligt ofta hur viktigt det verkställig-poängteras är att
heten dom på särskild tillsyn utformas så skadliga verkningarattav en av
frihetsberövandet i möjligaste mån motverkas. måste därförDet finnas
förutsättningar under verkställigheten individuella hänsyn. Våratt ta
negativa inställning till låta vård- och behandlingssynpunkter påverkaatt
påföljdsbestämningen innebär självklart inte under verkställighetenatt man
skall avstå från in alla de sociala och kurativa åtgärdersättaatt som
behövs för underlätta den anpassning till samhället. Det äratt unges
emellertid viktigt hålla fast vid såväl fängelse särskild tillsyn äratt att som

frihetsberövande påföljd. Naturligtvis då fördet avgörande tilltronären
till straffsystemet påföljdema frihetsförlust.också leder till Enatt annan
fråga hur denna frihetsförlust skall förenaskunna med humanär en
rehabilitering de Stora ansträngningar måste för kommagöras attav unga.
till med deras ellersociala personliga problem. Vi det dock interätta anser
nödvändigt verkställigheten utformas i detalj lika för alla. kan inteDetatt
heller nödvändigt frihetsberövandet verkställs i det särskildaattvara
ungdomshemmet ända till sista dagen befinner ieller den sigatt unge
institutionen hela tiden från verkställighetens början till dess slut.

Vi de särskilda hänsyn under verkställighetenatt ettanser som av
frihetsberövande måste till ungdomars individuella förutsättningar ochtas
behov bäst tillgodoses inom för l2-vården. finnsden s.k. § Detramen
inom denna bred erfarenhet arbete med sådana enligtungdomaren av som
vårt förslag kommer dömas till särskild tillsyn. Många dessaatt av

Ävenungdomar finns i inom flertaletredan dag denna vård. deav
ungdomar i dag döms till fängelse enligt vårt förslag i ställetsom men som
skall dömas till särskild tillsyn har tidigare erfarenhet eller fleraav en
placeringar vid 12—hem.§ett

Vi har i tidigare avsnitt 5 .5.5 belyst den kritik § l2-hemmen varitsom
för under år. Kritiken huvudsakligen riktat sigharutsatta motsenare

brister i differentieringen till de vårdkrävandevilka bl.a. lett att mest
ungdomarna inte kunnat beredas erforderlig vård. Bland dessa ungdomar
finns brukar beskrivas kriminellt identifierade, extremten grupp som som
brottsaktiva aggressivt består främstoch utagerande. Denna grupp av
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pojkar, begår kvalificerade egendoms- och våldsbrott och intesom som
kunnat inpassas i någon form behandling. I vissa uppmärksammade fallav
har det gått så långt alla tänkbara behandlingsmöjligheter förstängtsatt
dessa ungdomar. talarMan ibland den straffat sig. Kritikenatt utom unge

§ 12-hemsvården har riktat sig avsaknaden erforderligävenmot mot av en
eftervård. Vi skall inte här ytterligare uppehålla vid den nämndaoss
kritiken. Som framgått i avsnitt 5.5 har denna bl.a. lett till att staten
fr.0.m. den juli 1993 återtarl huvudmannaskapet för de särskilda
ungdomshemmen. statligEn myndighet, Statens institutionsstyrelse,ny
skall inrättas. Myndigheten skall bl.a. för intagningsbesluten ochsvara
placeringen vid de olika § 12-hemmen. Vidare skall landet indelas i ett
antal regioner för bättre tillgodose möjligheterna differentiering.till Vidatt
behandlingen det aktuella lagstiftningsärendet 199293:61prop. ansågav
departementschefen lagstiftningsåtgärder beträffande två de förslagatt av

den s.k. IUM-utredningen lagt fram i sitt betänkande, SOU 1992: 18som
Tvångsvård i socialtjänsten och innehåll, borde anstå tills ävenansvar-

förslagvåra Dessa frågor inrättande enheter medpresenterats. avser av
särskilt hög bevakningsgrad, ökade möjligheter till förlängning denav

vården lagreglerad eftervård.slutna Vi kommer beröra dessasamt atten
frågor nedan.

Innan vi övergår till vårabehandla förslag angåendenärmareatt
verkställigheten vill vi understryka de endast sikte på de ungdomaratt tar

allmän domstol döms till särskild tillsyn. Våra ochsom av resonemang
förslag alltså inte de ungdomar placeras i § l2-hem efterettavser som
beslut i administrativ ordning.

bakgrundMot vad vi anfört föreslår vi dom särskildattav ovan en
tillsyn skall verkställas inom för 12 § hemsorganisationen. Vi harramen
i flertal avsnitt understrukit vikten reaktionen på brottett attav av unga
lagöverträdare kommer snabbt och i anslutning till brottet. I enlighetnära
därmed vi dom på särskild tillsyn enligt förordnanderättensattanser en
skall kunna i verkställighet hinder den inte lagavunnit kraft.utan attav
Genom institutionsstyrelseStatens skall för intagningsbeslutenatt svara

förutsättningar för sådanskapas ordning. Om domen överklagas skallen
högre ha möjlighet förordna vidare verkställighet inte fårrätt ägaatt att
rum.

dom särskild tillsyn frihetsberövandeEn medförutgör ett som
allvarliga långtgåendeoch ingrepp i den liv. bestämmelserDeunges som

verkställigheten påföljdenreglerar bör därför enligt vår mening intas iav
särskild lag. Med hänsyn bl.a. till den osäkerhet råder angåendeen som

§ l2-hemmens slutliga utformning och hur differentieringen de intagnaav
kommer har vi inte det möjligt utarbeta fullständigtgörasatt ansett att ett
förslag sådantill lag. Vi har i stället nöjt med redovisa utkastatt etten oss
till verkställighetslag. Den intagen bilaga 3 i betänkandet.ären som
Flertalet bestämmelser i lagutkastet har helt eller delvis hämtats från
socialtjänstförordningen 1981:750 och lagen kriminalvård i anstaltom
1974:203 medan socialtjänstför-andra Det börär nämnas attnya.
ordningen innehåller rad bestämmelser administrativ vilka gällerarten av
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verksamheten vid § l2-hem. Dessa bestämmelser förutsätts gälla iäven
fortsättningen.

pål6.2.4.2 Placeringen särskilt ungdomshem

Verkställigheten dom på särskild tillsyn skall påbörjas denattav en genom
in i det särskilda ungdomshemmet. Statens institutionsstyrelsetasunge

skall anvisa plats i sådant hem.ett
Ett de problemområden inom § 12-vården särskilt uppmärksam-av som

bristen på differentiering. syfte kunna tillräckligtI skapaärmats att en
differentierad struktur § 12-vården föreslog IUM-utredningen landetattav

delas femskulle in i regioner. Departementschefen anslöt sig till ut-
redarens uppfattning landet borde indelas i antal regionerstörreatt ettom

uttalade den nödvändiga differentieringenoch institutionerna bordeatt av
så möjligt.ske det Statens institutionsstyrelse skall förärsnart svara

regionindelning och differentiering l99293:6l. Socialutskottetprop.
ansåg dock det får de utagerande och brottsbenägna ungdomarnaatt mest

till följd sitt beteende kräver särskilt intensiva bevakningsinsatsersom av
liksom för psykiskt störda ungdomar och övriga minoritetsgrupper med
särskilt svåra problem borde kunna finnas har hela landethem som som
upptagningsområde. Utskottet betonade emellertid vikten närhets-attav

kontinuitetsprincipen upprätthålls vid placeringen bet. 199293:SoUoch
10.

Vi delar den uppfattning såväl IUM-utredningen departements-somsom
chefen utskottet uttryck för. vårt förslag särskildoch Förgett att om

skall genomföras meningsfullt krävs erforderli-tillsyn kunna sätt attett
tillgängliga för ungdomar härbehandlingsresurser dengörsga grupp som

förutsättning i enlighet med IUM-utred-En ytterligare detär attavses.
förslag institutioner särskilda enheter därningens vid antal inrättasett

säkerhet och tillsyn hög prioritet. Om vistelse på § 12-hem iettges
våra alternativ tillenlighet med tankegångar skall kunna bli trovärdigtett

fängelsestraff, inte lovkrävs kan övervaka den utanatt attman unge
således utredningens förslag i dennalämnar institutionen. Vi attanser

fråga bör genomföras Utredningen har föreslagit det tills vidaresnarast. att
särskilt bevakningsgrad, dvs. hem i varjeinrättas fem enheter med hög ett

förslag dvs. 40-region. Varje enhet bör enligt utredningens ha 6-8 platser
förslag åringar50 platser för hela landet. Våra innebär i princip 15-17att

fängelse. frihetsberövande påföljdinte längre skall dömas till Iden mån en
Även vissa de 18-20 åringarpåkallad skall särskild tillsyn ådömas.är av

i stället dömasi döms till fängelse kommer med vårt förslagdag attsom
från antal platsertill särskild tillsyn. kan därför utgå det IUM-Man att

föreslagit behöva utökas med några tiotal.utredningen kommer att
Även vikt den imed beaktande det vi anfört detär att ungeavav nu

liggermöjligaste mån placeras i det särskilda ungdomshem närmastsom
närhetsprincipen iakttas och denhans hemort. Det viktigtär attatt unge

familj och sittfår möjlighet upprätthålla kontakten med sinsåledes att
personalmån tidigare haft kontakt medsociala nätverk i övrigt. I den han

tilltill denna inte bryts. Närheteninom socialtjänsten bör attman se
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viktig medhemorten hänsyn till den del verkställighetenär även av som
enligt vad vi föreslår skall ske utanför institutionen.

IUM-utredningen har uttalat de här diskuterade enheterna måsteatt
betydligtarbeta med grad slutenhet den traditionella § l2-större änen av

Utredningen det praktiskt möjligt samtidigtvården. inte äratt attmenar
arbeta med den ungdomar här och andra klienter hargrupp som somavses

behov slutenhet. I anslutning till detta uttalande vill viavsamma
understryka våra förslag naturligtvis inte syftar till de ungdomaratt att

döms till särskild tillsyn skall placeras tillsammans med andrasom
finns §12-vården vårdindikationer hänsynungdomar inom på utan attsom

särskilda situation fallet. Vi instämmertill den dömdes i det aktuellatas
IUM-utredningens återgivna uttalande. torde dock kommasåledes i Detnu

för skallfinnas goda förutsättningar Statens institutionsstyrelseatt att
i det individuellakunna välja den placering den adekvataär mestsom

bakgrund den personutredningfallet. Det bl.a. häravär mot somsom
domstolen skall ha tillgång till vid val påföljd måste utförlig ochav vara

genomgripande belysa situation.på densättett unges

l6.2.4.3 Regler för verkställigheten

verkställigheten skall behandlas medsjälvklart den underDet är att unge
förför märmiskovärde bemötas med förståelseaktning sitt och han skallatt

svårigheter vistelsen särskilda ungdomshemmetde särskilda detsom
så den anpassningkan innebära. Verkställigheten skall utformas att unges

följder frihetsberövandet motverkas.i samhället främjas och skadliga av
verkställigheteninte samhällsskydd härigenom eftersätts, börOm kravet

förbereder den förredan från början inriktas på åtgärder som unge
tillvaron utanför det särskilda ungdomshemmet.

naturligtvis betydelse verkställigheten planläggs ochDet är stor attav
sådan samverkangenomförs i samverkan med socialtjänsten. En årnära

har huvudansvaretviktig bl.a. med hänsyn till det socialtjänstenäratt som
stöd hanför den behov ekonomiskt och socialt även när ärunges av

tillsyn. dessa frågor skalli § l2-hem efter dom på särskild Iintagen ett en
sociala myndigheterna vilket i realiteten12-hemmet samarbeta med de§

fullgör sinal2-hemmet hänvisar till socialtjänsteninnebär § attatt
föremål föromständigheten denlagenliga skyldigheter. Den äratt unge

får förutingripanden särskild tillsynstraffrättsliga domen somgenom
underlåter eller minskarnaturligtvis inte innebära socialtjänstennämnts att

inte förekommaför lagöverträdare. får såledessina insatser Det attunga
ungdomsvården, avstår frånsocialnämnden, för minska kostnaderna föratt

sådan påkallas, för i ställetansöka vård enligt LVU, atttrots attatt om
domstol.12-hem efter dom allmänavvakta den placeras i §att ettunge av

övergripandesocialnämnden har detvill därför kraftigt understrykaVi att
medriskzonen och således skyldig ingripaför ungdomar i är attansvaret

åtgärder vid varje tidpunkt kan påkallade.den typ av som anses
lämpligt skall 12-hemmet samverka med andraOm det §är även sam-

samråderhälleliga naturligtvis betydelseDet är även att manorgan. av
närstående planläggningen verksamheten.med den och hans vidunge av



412 SOU 1993:35

Den bör således huvudregel beredas tillfälle sigunge som att yttra
beträffande planerade åtgärder honom särskilt.rörsom

Som vi tidigare framhållit vi verkställigheten skallattanser anpassas
efter den individuella behov och förutsättningar. Om han har behovunges

medicinsk, psykologisk eller behandling skall sådan självfalletav annan
tillhandahållas. IUM-utredningen har pekat det inom § 12-vårdenatt
finns antal psykiskt störda ungdomar beträffande vilka detett gravt
föreligger svårigheter finna adekvat vârd. Många dessastora att av
ungdomar dessutom kriminella.är Utredningen har framhållit det äratt
angeläget det utarbetas modeller för komma till medrättaatt snarast att

vårdproblem.detta En del problemet möjligen kan lösasav anses genom
§ 12-hemmen, erfarenhethar utagerande ungdomar,att som av ges

för inom för § 12-vården systematiskt sättatt ettresurser ramen mer
utveckla den behandling krävs. Särskilda enheter bör inrättas medsom
uppgift sådan vård. Utredningen pekar behovetävenatt ge av
metodutveckling i samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin. Vi delar
IUM-utredningens uppfattning särskild uppmärksamhet bör ägnasatt
denna fråga i fortsatt utvecklingsarbete.ett

skallDen under verkställigheten beredas möjlighet fullgöra sinattunge
skolplikt han skolpliktig. Han skall i övrigt vid behovär erhållaävenom
undervisning, utbildning eller yrkesträning och skyldig delta iattvara
sådan aktivitet anordnas för honom. Det betydelseär största attsom av
verkställighetstiden inriktas sådana åtgärder kan underlätta densom

anpassning till samhället och det möjligt för honom fågöra attunges en
plats i arbetslivet. utbildningAtt och yrkesträning skall viktiga ledutgöra
under verkställigheten får betraktas självklarhet.närmast som en

Vi verkställighetslag skall innehålla bestämmelserävenattmenar en om
den till fritidssysselsättning och fysisk träningrätt hans rättsamt attunges

besök och telefonsamtal och sin religion.utövata emot att
ochLVU socialtjänstförordningen innehåller bestämmelser om

möjligheten använda s.k. sluten vård under verkställighetenatt samt om
särskildavissa befogenheter syftar till upprätthålla ordning ochattsom

säkerhet institutionen. bestämmelserDessa bör med viss justering- -
finna sin motsvarighet i verkställighetslagen.

gäller deDetta särskilda befogenheter stadgas i LVU avseendevarom
frågorsådana förbud innehav narkotika, alkohol, andramotsom av

berusningsmedel och kanyler omhändertagande sådansamtm.m. av
frågoregendom, kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning samtom

frågor övervakning brev och andra försändelser. Det föreskrivsom av
den fårockså hindras lämna hemmet och i övrigt underkastasatt attunge

begränsningden i rörelsefriheten förnödvändig vården skallär attsom
kunna genomföras. Den rörelsefrihet får vidare inskränkas detunges om

nödvändigt med hänsyn till andra intagnas eller personalensär säkerhet.
Motsvarande bestämmelse finns i socialtjänstförordningen enligt vilken den

får hållas avskild från andra intagna, det särskilt påkallat medärunge om
hänsyn till han våldsamtuppträder eller så påverkad berusnings-åratt av
medel han inte kan hållas till ordningen. förutsättning förEn sådantatt ett
avskiljande dock den står under fortlöpande uppsikt.är Avskild-att unge
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fårheten inte bestå längre vad oundgängligen påkallat och fårän ärsom
pågåaldrig längre 24 timmar. De beskrivna reglerna begränsarän nu som

rörelsefrihetden och möjliggör den hålls avskild bör gällaattunges unge
tillden döms särskild tillsyn.även som

l6.2.4.4 Slutna enheter

komma till med problemen de särskilt brottsaktivaFör med ochrättaatt
svårbehandlade ungdomarna har IUM-utredningen, förutom inrättande av
enheter med särskild hög bevakningsgrad, föreslagit tiden för vistelseatt

enhet skall kunna förlängas.på sluten Vid behandlingen IUM-ut-av
förslag intog departementschefenredningens positiv hållning till dettaen

förslag ansåg i likhet med vad hon uttalade angående inrättandemen av-
förslagsärskild enheter vårt borde avvaktas innan eventuellaatt-

förändringar i lagstiftningen vidtogs.
Vi tidigare positiva till IUM-utredningens förslagställer nämntsoss som

inrättande enheter med särskilt hög bevakningsgrad. vårDet ärom av
uppfattning sådana enheter förutsättning för dom särskildäratt atten en
tillsyn i enlighet med våra tankegångar skall kunna godtagbartutgöra ett
alternativ till fängelse. skäl delar vi utredningens uppfattningAvett samma

för vistelse lâsbar från två månader.tiden i enhet bör utökas nuvarandeatt
Utredningen har inte föreslagit någon för hur lång tid denövre gräns unge
skall få hållas inlåst. Utredningens förslag innebär endast beslutatt ett om
vistelse vid låsbar enhet efter ansökan föreståndaren skall omprövasav av

Även omprövninginstitutionsstyrelse månad. viStatens attanservarannan
beslutet bör ske med dessa tidsintervaller. Vi dock det börattmenarav

för under hur lång tid den får hållas inlåst. Detgälla övre gränsen unge
rimliga inlåsning inte i något fall får pågå längre tidär änatt en sex
månader. Redan detta lång tid. Därefter måste denär prövaen man om

kan hållas avdelning. Skulle det visa sig detta inteöppen attunge
fungerar, därför den eller försöker återstårt.ex. att rymma,unge rymmer

Självfalletinget ansöka vistelse på läsbar enhet.änannat att nytt om
särskilt Huvudprin-skall inlåsning endast användas i de fall som anges.

således alltjämt IZ-vårdencipen skall § är öppen.attvara
rörelsefrihetenUtredningen har också föreslagit begränsningen i skallatt

för närvarande till vissknytas till den enskilde klienten och inte som en
Fördelen sådant bl.a. inte behöver flyttaenhet. med är attett system man

från enhet till och flexibel och behand-den attunge en en annan ur
lingssynpunkt användning möjligheten till inlåsning därigenombättre av

uppnås. Vi delar utredningens uppfattning i detta avseende.kan även
Rörelsebegränsningen bör således knytas till den enskilde klienten och inte

särskild behandlingsenhet.till en

Utslussning till vistelse utanför ungdomshemmet16.2.4.5

förslag syftarIUM-utredningen har tidigare framgått lämnatäven somsom
till med de befintliga och ofta kritiserade bristerna itill komma rättaatt

vid de särskildaformerna för utslussning de ungdomar vistatsav som
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ungdomshemmen. Vi har redogjort för dessa förslag i avsnitt 5.2. Som där
instämde departementschefennämnts i arbetet med hitta formeratt att nya

för utslussningen borde intensifieras. ansågHan dock det borde skeatt
inom för gällande lagstiftning och den lagändring utredningenattramen
föreslog borde anstå till dess huvudman fått erfarenhetatt staten som av
hur avtal utslussning kan utformas mellan kommunerna och deom
särskilda ungdomshemmen. Departementschefen ansåg farmsdetäven att
anledning avvakta våra förslag i dessa frågor prop.l99293:61.att

Vi instämmer i det finns behov åtgärder kanatt ett stort av som
underlätta utslussningen de ungdomar vistats i § 12-hem.ettav som
Utslussningen bör normal del i vistelsen och syfta till stegvisattvara en

den till normalt liv till mindreeller andra ingripandeettanpassa unge
former samhällsåtgärder.av

Innan vi övergår till redovisa vårt förslag i denna fråga vill viatt
återigen understryka det endast sikte på de ungdomar placerasatt tar som
i efter§ 12-hem dom på särskild tillsyn. Vi behandlar alltså inteett en
utredningens förslag till vistelse utanför hemmet beträffande de ungdomar

placerade där efter beslut i administrativ ordning.ärsom
Verkställigheten § l2-hemmet bör anordnas så dennämnts attsom

möjliggör stegvis anpassning till liv tillnormalt eller andra mindreetten
allvarliga former samhällsingripanden. Samtidigt måste emellertidav
verkställigheten anordnas i sådana former den verkligtutgöratt ett
alternativ till fängelsestraff föreställerallmänheten sigsättett ett som
eller kan Från denna utgångspunkt vi det inte nödvändigtacceptera. anser

befinnerden sig i institutionen hela tiden från verkställighetensatt unge
början till dess slut. Vi alltså den normalt bör överföras tillattanser unge
vistelse utanför ungdomshemmet vid viss tidpunkt verkställigheten.en av

kanDet naturligtvis diskuteras hur denna tidpunkt skall bestämmas. Vi har
för föreslå överförande får denske har vistatsnärstarmat att att ett unge

i institutioneni månader.tre
Regeln bör den skall föras till vistelse utanföröverattvara unge

ungdomshemmet tredjedel den utdömda tiden återstår. Vidnär en av
bedömningen frågan vid vilken tidpunkt vistelsen utanför hemmet skallav
påbörjas måste förreglerna villkorlig frigivning från fängelsestraff
beaktas. Det bör inte förekomma tiden för vistelse i hemmet blir längreatt

tiden i kriminalvårdsanstalt för fängelse.den döms till Medän som
nuvarande bestämmelser Villkorlig frigivning skulle exempelvis denom

döms till fängelse 2 år och 2 månader i vissa fall friges eftersom
kortare tid den enligt vårt förslag döms till särskild tillsyn i 2 år.än som

sådan konsekvensEn kan inte godtas. Vid departementsbehandlingen av
utkast tillvårt verkställighetslag bör därför denna fråga uppmärksammas.
bör tillkomma föreståndaren för fattaDet hemmet beslut vistelseatt om

utanför detta. under tiden utanförDen kan hemmet placerad iunge vara
exempelvis familjehem, boende, skolintemat eller föräldrahem-ett eget ett

samtidigt han får delta i någon form strukturerad verksamhetmet som av
har till syfte främja hans anpassning till samhället. Självfallet skallattsom

finnasdet vid hemmet personal har kontakt denmed undersom unge
vistelsen utanför betydelsefulltdetta. Det kontinuiteten och deär att
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personkontakter etablerats inom hemmet inte bryts. För vistelsensom
utanför ungdomshemmet skall ställas de villkor erforderligaärsom
beträffande vistelse, skolgång, utbildning eller arbete, anmälnings-annan
skyldighet, läkarvård eller Om den bryter något dessaannat. motunge av
villkor skall han omedelbart föras tillbaka till ungdomshemmet.

Naturligtvis måste vistelsen utanför hemmet förberedas. Detnoggrant
skall därvid planeras för den bereds lämplig utbildning elleratt unge
arbetsanställning fårhan lämplig boendeform. Om han behöversamt att en
ekonomiskt, socialt eller medicinskt stöd skall åtgärder vidtas för att
tillgodose detta behov. Det i det sistnämnda avseendet viktigtär näraatt
samverkan socialtjänstenmed och andra samhälleligaäger Somrum organ.
vi tidigare det i första hand socialnämnden har tillgodoseärsagt attsom
den behov i dessa avseenden. Vi kan emellertid inte IUM-accepteraunges
utredningens förslag vistelsen utanför hemmet skall beslutas efteratt
överenskommelse socialnämndenmed och därmed beroendegöras av

skall finnasdenna. Det möjlighet till sådan vistelse för samtliga de
ungdomar döms till särskild tillsyn. Om det inte fråga sådantärsom om
ekonomiskt eller socialt bistånd eller medicinskt stöd vi nämntsom ovan,
bör alltså enligt vår mening huvudmannen förstaten § 12-vården svara
för de kostnader förbundna med vistelsen utanför anstalt.ärsom

Med hänsyn till vårt förslag vistelse utanför hemmet vi inteom anser
verkställighetslagen behöver innehålla några bestämmelseratt om

permission under längre tid. Den bör emellertid självfallet kunnaunge
beviljas s.k. särskild permission för visst ändamål. Som exempel
angelägenheter kan innebära permission beviljas kan nämnasatt attsom
den skall få tillfälle besöka anhörig allvarligt sjuknära ärattunge en som
eller vid närståendes begravning. permission kan också krävasEnnärvara
för den skall inställakunna sig vid domstol eller myndighetatt unge annan
för bevaka sina intressen i rättslig angelägenhet. får ankommaDetatt en
på föreståndaren för hemmet permissionema skallavgöraatt om vara
beledsagade. tid den utanförDen vistas hemmet skall inräknassom unge
i verkställighetstiden inte särskilda skäl talar det.motom

Övriga frågor16.2.4.6

dom på särskild tillsyn skall tidigare kunna i omedelbarEn nämntssom
verkställighet meddelar beslut därom i domen och högre interätten rättom
inhiberar beslutet. Vårt utkast till verkställighetslag innehåller antalett
bestämmelser reglerar beräkningen verkställighetstiden. Dessasom av
bestämmelser utformade efter regelverket i lagen 1974:202är om

strafftidberäkning av m.m.
år domstillfället enligt vårt förslag kunnaDen under 21 vid skallärsom

tillsyn. alltså åldersgräns pådömas till särskild Härigenom kommer den
20 år slutpunkten för vård enligt 3 § LVU och därmed för § 12-utgörsom
vården höjas. 21-årsgränsen vid tiden för domen kan,Den är näraatt som

han ådöms maximitiden två år, således 23 år då verkstäl-närmareom vara
ligheten upphör. Det kan dock skäl till i stället för särskildett attvara



416 SOU 1993:35

tillsyn döma till fängelse, den vid domstillfället är 20-näraom unge
årsgränsen se 16.2.2.ovan

Sedan länge det givenär regel ungdomar inte bör placerasatten
tillsammans med under verkställigheten frihetsberövandevuxna av
påföljder. Vi delar denna uppfattning. I FN barnkonvention, Sverige:s som
ratificerat, finns i 37 åtagande för konventionsstatemaart. ettc att
säkerställa varje frihetsberövat barn hålls åtskiltatt från det intevuxna, om

till barnets bästa så inte sker. Med barn förståsanses att i kon-vara
ventionen varje människa under 18 år. Självfallet skall denna princip
iakttas vidäven verkställigheten dom på särskild tillsyn. Statensav en
institutionsstyrelse måste således vid övervägande den skallav var unge
placeras iaktta dennes ålder och till den under 18 årär inteattse som
placeras tillsammans med den är i konventionens mening.som vuxen

Det kan förekomma situationer då den under 21är år gjort sigsom
skyldig till brottslighet för vilken han skall dömas till särskild tillsyn men
vid domstillfället undergår vård med stöd 2 eller 3 § LVU. I denav
situationen bör enligt vår mening LVU-beslutet vika för domen och alltså

vidare gälla. En bestämmelse härom bör införas i 21 § LVU.
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17 Fängelse

17.1 Gällande rätt

Vi har i avsnitt 5.1 i korthet redogjort för de regler generelltovan som
gäller för fängelsestraffet 26 kap. BrB. l detta avsnitt behandlar vi mer
ingående de regler gäller specifikt för lagöverträdare.som unga

Det har länge varit uttalad målsättning lagöverträdare skallen att unga
dömas till fängelse i så liten utsträckning möjligt. Lagstiftningen ärsom
också uppbyggd efter denna princip. Tanken ungdomarår begåttatt som
brott innan de fyllt 18 år i första hand skall bli föremål för åtgärder från
de sociala myndigheternas sida. Detsamma gäller, i mindreän ut-om
sträckning, ungdomar i ålderskategorin 18-20 år. Om ungdomar i den
sistnämnda ålderskategorin inte kan bli föremål för åtgärder inom
socialtjänsten, den påföljdår ligger till hands,närmast intesom om
villkorlig dom kan komma fråga,i skyddstillsyn.

De förutsättningarnanärmare för döma till fängelse i 30 kap.att anges
4 § BrB. Där framgår vidrätten val påföjd skall fästa särskiltatt av
avseende vid omständigheter talar för lindrigare påföljd fängelseänsom en
och sådana omständigheter i 29 kap.att 5 § BrB därvid skallsom anges
beaktas. Domstolen skall alltså, innan fängelse ådöms, alltid intepröva om
Villkorlig dom eller skyddstillsyn tillräckligtär ingripande påföljd.en
Utgångspunkten för denna prövning primärt brottslighetensär straffvärde
enligt 29 kap. 1-3 §§ BrB. Utöver brottslighetens straffvärde får rätten

skäl för fängelse beakta brottets och den tilltalades tidigaresom art
brottslighet. I motsvarande mån kan alltså dessa omständigheter utgöra ett
hinder döma till villkorlig dom eller skyddstillsyn.mot att l prop.
198788: 120 100 anförde departementschefen den omständighetens. att att
gämingen har högt straffvärde ofta avgörande skäl förär dömaett ett att
till fängelse. De exempel i propositionen brott,som anges avser grova

mord, våldtäkt, rån eller narkotikabrott. Att i övrigtt.ex. grovt grovt ange
går uttrycktgränsen i längden fängelsestraff ansågs mindreettvar av

lämpligt. Emellertid anförde departementschefen brott vidatt, ettom
straffvärdebedömningen böra medföra fängelse år eller detettanses mer,
kunde riktmärke presumtionen för fängelse bör ådömas.ärett att attvara

Vissa brott på grund sin motivera fängelse de inteävenartanses av om
har särskilt högt straffvärde. Exempel brottstyper faller underett som
denna punkt rattfylleri, vissaär brott och jaktlagstift-grovt mot vapen-
ningen Oprovocerad misshandel och fallvissa våld tjänsteman.samt motav

Den begått brott innan han fyllt får18 år dömas till fängelseettsom
endast det finns synnerliga skäl för detta 30 kap. 5 § BrB. Avom
bestämmelsens ordalydelse och dess förarbeten framgår fängelse fårattav
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den mellan 15undantagsfall. stället böri sällsynta l ärådömas endast som
Envård inom socialtjänsten.överlämnas tillår i första handoch 17
bliden kanpåföljd tidigareförutsättning för denna är, sagts, att ungesom

enligt LVU.stöd SoL ellerföremål för vård med av
aktuella ålderska-i dendömaAnledning överväga attatt en ung person

klart det saknasdet stårtorde föreligga endasttill fängelsetegorin attom
mycket starkasådantenligt LVU och brottetför vård ärförutsättningar att

medförafrämst kanpåföljd. Vadfrihetsberövandeförskäl talar attsomen
straffvärde.högt Detbrottet harfängelsestraff dömasmåste är ettut attett

ledereller brottetslagföringarsituationer där tidigaresvårt artär att ange
l98788:120.jfrådömasfängelse måstebedömningentill att prop.

Överhuvudtaget fall därexempelgenerellainte lättdetär att ge
vidinteförhåller sig såDock deti fråga.bör kommafängelse att ens

vård inomöverlämnande tillharmord,brott,mycket ettt.ex.grova
sålunda 15-åring,hovrättsfall blevuteslutet. Isocialtjänsten ettansetts en

överlämnad tillinvalid,uppsåtligt dödandeskyldig tillgjort sig av ensom
tillm.fl. Kommentari Bergsocialtjänsten. Falletinom år omnämntvård

angivna kommentaren63. den nämns1985, Ibrottsbalken del III, s.
ynglingdömde hovrättenfallethovrättsfall. I dettvåytterligare somenen

sinanförde idråp. Hovrättenår förfängelse ifyllt år till17 trenyss
inte kundefrihetsberövandetidslängrekravetmotivering bl.a. att en

åtgärderna. I detplaneradesocialtjänstendetillgodosett avgenomanses
dödvållande tillför17-åringdömde hovrättenfalletandra grovt annansen

konstateradetvå år. Hovrättentill fängelsevapeninnehav attoch olaga
straffvärdedessdödande ochuppsåtligtmycketstodbrottet nära attett
tillvållandemaximistraffet förligga undermåste grovt annansstraxanses

fallföljande tvåhovrättspraxis skalltidsfyra år. Urdöd, dvs. senare
ynglingl5-årigmål dömde Svea hovrättavgjortnyligen1nämnas. ett en
Social-socialtjänsten.till vård inomöverlämnande honommord ochför

placerad påoch pojkengrund brottetingripithade etttjänsten varav
avgjordes i hovrätten.då målet12-hem§

två 15-BlekingeSkåne ochmål överlämnade Hovrätten överl annatett
Bådarån.antalsocialtjänsten förvård inomynglingar tillåriga ett grova

anledningi§ l2-hemplacerademålets avgörandepojkarna vid avvar
där underkvarskulleförväntas dedet kundeochbrotten att vara

förhållandevis lång tid.
förgränsdragningenfråganfall hafti flera prövaHD har att om

dömdes1591990lagöverträdare. I NJAfängelse vid brott ens.av unga
vidinskrivenochinom socialtjänstenomhändertagen17-åring, tidigare en

begåttfrån skolan hamed rymningari sambandyrkesskola, för stortettatt
månader.fängelse åttatillförmögenhetsbrott,huvudsakligenantal brott,

möjligheterdessuttalatsocialtjänstentillHD hänsyn att varatttog
såväldenstraffvärde ochhögthadebrottslighetenuttömda, attett ungeatt

siggjortmeddelades i tingsrättenaktuella domenefter det denföre attsom
för17-åring578 dömdesNJA 1990förmögenhetsbrott. Iskyldig till ens.

konstaterademotiveringenmånad. Iskyddstillsyn och fängelserån till en
straffet försådantaktuella brottetstraffvärdet för det ettHD attatt att var
blivit fängelsehaår skulle21begångetbrott överlikartat av en person
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överstigande minimistraffet för rån, dvs. år. HD konstaterade vidareett
socialtjänsten inte någon åtgärdatt tillräckligtpresenterat som var

ingripande för i detta fall alternativ till andra påföljder.att I NJAettvara
1990 622 fråga påföljd för två ynglingar hade gjort sigs. var om som
skyldiga till antal brott, bl.a. flera rån, de år.ett stort när var
Beträffande den yngligen anförde HD vad framkommitattene som om
hans personliga förhållanden och de åtgärder hittills vidtagits från desom
sociala myndigheterna i och för sig talade för överlämnande till vårdett
inom socialtjänsten. HD ansåg dock straffvärdet den föreliggandeatt av
brottsligheten så högt åtgärder inom socialtjänsten inte kundeattvar anses

tillräckligtutgöra ingripande påföljd. HD bestämde påföljden tillen
skyddstillsyn och fängelse månader. För den andre yngligen bestämdestre
påföljden till skyddstillsyn och fängelse två månader.

Även beträffande den begått brott i åldern 18-20 år begränsassom
användningen fängelsestraff tämligen starkt. Förutsättningen förav att
fängelse skall kunna dömas i dessa fall det med hänsyn tillärut att
gämingens straffvärde eller finns särskilda skäl för det. För dennaannars
åldersgrupp kan såväl brottslighetens straffvärde den tilltaladessom
tidigare brottslighet och brottets medföra påföljd fängelseänart att annan
får utesluten. Fängelse bör i huvudsak endastövervägas näranses
brottsligheten särskilt svår ellerär omfattande eller fråganär är om
upprepade återfall i brottslighet vid sådana brottstyper,samtgrov
exempelvis rattfylleri, där kortare fängelsestraff den normalaärgrovt ett
påföljden.

Bestämmelsen i 30 kap. §ll BrB, skyddstillsyn får förenas medatt ett
kort fängelsestraff, tillämplig för ungdomar. Fängelse får alltsåär iäven
dessa fall utdömas jämte skyddstillsyn det oundgängligen påkallatärom
med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller den tilltalades tidigare
brottslighet. fall, dåI fängelsestraff påkallat med hänsyn tillett anses
brottets ådöms regel kort straff. finns då inte grund förDetart, ettsom

tillgripa kombinationsdom med skyddstillsyn. Denna möjlighet böratt en
användas endast alternativet tilltaladedöma den till längrenär är att ett
frihetsstraff jfr 198788: 120.prop.

såvälFör 15-17-åringar l8-20-åringar gäller domstolen vidattsom
straffmätningen särskilt skall beakta den ålder. Härvid får tilldömasunges
lindrigare straff föreskrivetvad för brottet 29 kap. 7 § BrB.än ärsom
Bestämmelsen nedsättning detinnebär det regelmässigt skeratt en av
fängelsestraff år vidskulle ha ådömts varit 21översom om personen

bestämmelsen framgår ingen får dömas till livstids-brottet. Av även att
straff för brott han begått innan han fyllt 21 år.som

frigesframgått blivit till fängelseSom i avsnitt 5.1 kan den dömdsom
bestämmelserenligt bestämmelserna villkorlig frigivning. Dessaom
Påföljdsutred-innehåller inte någon särreglering beträffande ungdomar.
Påföljdsfrågorningen diskuterade i sitt betänkande SOU 1991:45

Utredningenmöjligheten särbehandla ungdomar i fri givningshänseende.att
utgick i sina från obligatorisk tvåtredje-medatt ett systemresoneomang
delsfrigivning skulle komma införas. detDen konstaterade attatt var
orimligt låta ungdomar omfattas den ökning anstaltstidemaatt av av som
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innebära.lagstiftningsåtgärd generellt skulle kommasådan attsetten
utforma enkelt ochmöjligtfann dock det inteUtredningen att ettatt var

förinom denför priviligiering ungdomarändamålsenligt system ramenav
verkställig-särbehandlas påfrigivningen. stället borde devillkorliga I unga

förinom denerhålla priviligieringhetsstadiet att ramen nyagenom en
föreslog. Förslagetutredningenfrigivningspermission,obligatoriska som

påbörjar avtjänandetunder 23 år hanintagen,innebar är näratt avsomen
år, skullefyra månader och högstfängelsestraff lägst ettett

verkställerhalvtid denfrigivningspennission från ettsamt att som
under högst 60frigivningspennissionfängelsestraff på tid skullelängre

under remissbe-med viss kritikUtredningens förslagdagar. möttes
obligatoriskhuvudsakligenKritikerna vände sighandlingen. mot att en

till obligatoriskeffekten övergångskulle förtafrigivningspennission av en
den föreslagnaavsåg således inteKritikentvâtredjedelsfrigivning.

ungdomar i sig.särbehandlingen av
innehållerkriminalvård i anstalt KvaL1974:203Lagen enom

underföreskrivs denungdomar. I 8 § ärsärbestämmelse avseende att som
menligtkan inverkaåtskild från sådana intagnaskall hållas21 år som

föranleder Detinte särskilda skältill samhället,anpassninghans annat.om
årunder 18förbudnågot ovillkorligtalltså intefinns mot att personer

ratificerat FN:sSverige harmedi anstalt tillsammansvistas vuxna.
varjekonvention skalldennarättigheter. Enligtkonvention barnetsom

detfrånår hållas avskiltunder 18frihetsberövat barn person vuxna, om
ifrågasätts densker. harså inte Dettill barnets bästainte att omvaraanses

Fängelseutredningenkrav.uppfyller konventionenslagstiftningensvenska
enligt FN-Sveriges åtagandebakgrundtill uppgifthar bl.a. att, mot av

kriminalvården påinombedömning hurkonventionen, göra av manen
underfängelsestraff ådömtsverkställabörlämpligaste sätt personersom

år.18

fängelseklienteletungdomliga17.2 Det

fängelsedöms tillålderskategorin 15-17 år äriAntalet ungdomar som
3 516 domarmeddelades tillhoparelativt litet. Under 1990totalt motsett

utdömdes25avsåg 42 fängelse,i dessa åldrar. demungdomar Av varav
underdesammaskyddstillsyn. Siffrorna ikombination medi är settstort

fängelse 20avsåg726 domar, 42Då meddelades tillhopa 31991. varav
fördelningenuppgifterskyddstillsynkombination med Närmarei om

framgår avsnitt 5.4.påföljdermellan olika av

Kriminalvårdsstyrelsens17.2.1 rapport

HelenaSomander ochLisKriminalvårdsstyrelsen har publicerat en av
under-ungdomar 1989. DenFängelsedömdautarbetadJoansson rapport,

kunskaputförd syfte fåi iredovisassökning är attrapporten omsom
ochtill fängelseunder 18 årdomstolarna dömer ungdomargrundervilka
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för få beskrivning bl.a. de uppväxtmiljö, skoltid, tidigareatt en av ungas
samhällsingripanden, omständigheterna vid det aktuella brottet, psykisk
hälsa och eventuellt drogmissbruk. Undersökningsgruppen består 44av

alla framgårmän. Av bl.a. följande.rapportenpersoner,
Ingen de intagna under 16 år och femendast %llav var personer

år.under 17 Merparten de intagna 90 % hade tidigare gjort sigvar av
skyldiga till brott. åtgärderDe förekommit i anledning dennasom av
brottslighet bl.a. åtalsunderlåtelse och överlämnande till vård inomvar
socialtjänsten.

Personer utländskt överrepresenterade 61 %. Vidareav ursprung var
visade undersökningen de %intagna 70 korn frånatt merparten av
storstadsområdena. fannsDet inget underlag för antagandet ungdomaratt

inte vuxit med båda sina biologiska föräldrar registreras för brottsom upp
i utsträckning andra. Däremot hade endast %större än 40 demav som
dömdes till fängelse vuxit med båda sina biologiska föräldrar. 89 %upp
uppvisade någon form skolproblem, huvudsakligen skolk, och %49av
hade aldrig fullföljt sin skolgång.

Majoriteten de fångelsegrundande brotten förmögenhetsbrottav var
%.ca 60 Misshandel och stölder förekom i ungefär lika utsträck-stor

%ning. 70 brotten hade den dömde utfört tillsammans med ellerav en
flera andra personer.

grund domstolarna oftast åberopadeDen för fängelse brottslig-som var
hetens straffvärde. Då inte straffvärdet särskilt ofta denangavs var
omständigheten, den begått brott kort tid efter föregåendeatt unge nya en
dom, avgörande faktor vid påföljdsvalet. Drygt hälften de intagnaen av

fått straffhade på 1-2 månader %och cirka 80 hade strafftidett en
understigande månader. hälftenEndast ungdomarna placeradesex av var
i lokalanstalt.öppen

17.2.2 Vår undersökning

syfte uppfattningI vilka ungdomar det döms tilläratt en om, som
fängelse och vilka skäl domstolarna åberopar för fångelsedomama, har vi
gjort undersökning 34 hemmahörande i Stockholms län,en av personer,
vilka åren 1989, 1990 framoch 1991 till och med oktober dömts till
fängelse. Samtliga under år18 de in i anstalt. Under-när togsvar
sökningen belyser ungdomarnas sociala bakgrund, tidigare kriminali-även

och återfall i brottslighet efter det domstillfålle undersökts.tet som
Undersökningsgruppen består 33 och kvinna. under-1 Förmänav

sökningen har kriminalvårdens behandlingsjoumaler och Riks-använts
polisstyrelsens och belastningsregister. Kriminalvårdens be-person-
handlingsjoumaler tillgång till domar och eventuellt förekommandeger
personundersökningar, frånyttranden socialnämnden, § 7-intyg och
rättspsykiatriska undersökningar. Genom och belastningsregistretperson-

få framkan uppgifter de i åldrarna år dömts15överman personer som
för brott eller erhållit åtalsunderlåtelse.
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Social bakgrund

fylldaFlertalet 23 l7 âr vid intagningen anstalt medan närmarevar
tredjedel under 17 år vid den första fängelsedomen. Flertalet 23en var

svenska medborgare. 6 kom från Finland från utomnordisktoch 5var
land. de undersökta hade 27 levt tillsammans med sinAv personerna
biologiska under hela och 4 under delar uppväxttiden.uppväxten avmor
3 hade inte alls vuxit med sin biologiska Endast hade5upp mor. personer

med biologiska far hela sin medan 20levt tillsammans sin under uppväxt,
levt delar uppväxttiden med sin far och 6 inte alls. För 3 personerav

förhållandetsaknades uppgifter. endast 4 de undersöktaDet att av
tillsammans sina båda föräldrar helalevt med under uppväxt-personerna

tiden för antagandet många kommer från splittradestöd ungdomarattger
hem.

fasta skolproblemNär det gäller skolsituationen har vi tagit som
skrivsvå-sig skolk, brákighet, stökighet, váldsamhet, läs- ochyttrat som

formrigheter, mobbning. Endast 2 ungdomar inte ha haft någonuppges
problem. Beträffande saknas uppgifter eventuella skolproblem.llav om

haft problem dessa har inteFör 4 ungdomar de närmareattanges men
definierats.

Skolk vanligast bland de redovisade problemen. 14 de ungdomar,är av
för bråkiga ochvilka redovisats problem, hade skolkat, 7 hade varit
stökiga i problem deskolan och 2 mobbats. 9 ungdomar hade andra än

fall defmieratsuppräknade. I de där problemen deovan uppges vara
drogmissbruk beteendestömingar 2.5, kriminalitet 2 och allmänna

grundskola,För 12 ungdomarna finns det notering icke fullföljdav om
och för 4 anpassad studiegång.om

Sociala avvikelser

11 ha haft narkotika, blandat alkohol-problem med enbart 7 ettuppges
och narkotikamissbruk alkoholmissbruk. dem hadeoch enbart 2en av som
alkohol- och narkotikaproblem sniffare. Knapptdessutomuppges vara
hälften, 15 missbruksproblem.utanpersoner, uppges vara

29 före aktuellahade haft kontakt med socialtjänsten denpersoner
fángelsedomen. l 22 fallen det fråga omhändertaganden medav var om
stöd LVU, medsammanlagt 28 gånger. 9 hade varit placeradeav personer
stöd SoL, gånger. hade varit placerade bådesammanlagt omkring 14 11av
med stöd haft SoL-LVU och SoL och hade änav mer enen person
placering. Det förekom bara i fall meddelats kontaktman3 beslutatt om
enl SoL.

Bland verk-LVU-omhändertagandena finns noteringar 4 inteattom
ställts, och 6 erhållit sin LVU-vård hemmet. förekom 3 LVU-i Detatt
placeringar familjehemi och Resterande hade varit6 i HVB-hem.
placerade vid § 12-hem eller flera gånger. hade varit13en personer

förföremål omplaceringar och avbrutna placeringar.
SoL-placerade hade finnsDe i 6 fall varit familjehemsplacerade. Det

noteringar 6 skolhemsplaceringar. vårdats i § 12 -hem,En hadeom person
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i HVB-hem och hade varit placerad vid skogshuggarläger. För övriga3 en
uppgifter.finns inga säkra

brottslighetTidigare

erhållitsUppgifter tidigare ingripanden inom rättsväsendet harom
dessa har inte varit föremål förbeträffande 33 ungdomarna. Av 6av

samhällsingripanden grund brott, Vad gäller detidigare sådana av
förekommer såväl åtalsunderlåtelse domar påövriga 27 ungdomarna som

till vård inom socialtjänsten iframför allt böter och överlämnande stor
sådan vård antalethade överlämnats tillomfattning. 23 personer men

påföljd i fleranågot visaröverlämnande 46,domar att sammavar som
hade dömts till böterfall lagöverträdare. 17 ungdomaranvänts mot samme

skyddstillsyn ådömts i 4 fall lika mångadomstillsfällen. hadevid 29 mot
tvâ tillfällen. Villkorlighade dömts till fängelse vidungdomar. En person

ådömts i något fall.dom hade däremot inte

brottslighet och påföljderAktuell

tillaktuella brottsligheten lettpå densärskilt intresseAv är attatt somse
här de 34fängelse. Undersökningen visardömts tillden att avunge

förför mord, 3hade dömts för brott enungdomarna 5 mot person
för rån, 12för förmögenhetsbrott 14och för våldtäkt, 26misshandel en

mordbrand och2 för3 för övriga brottsbalksbrottför stöldbrott samt en
huvudbrott,i detta sammanhangför i rättssak. Men brottövergrepp avses

kriminalstatistik.enligtallvarligast SCB:sdvs. det ärsom
strafftider. dedel korta 27fängelsestraffen tillådömdaDe stor avavser

därunder. dessa 23 påstraff 6 månader eller Avdömda har fått34 var
skyddstill-fängelsestraff kombination med19 utdömdes ihögst 3 månader.
straffned-utnyttjar möjligheten tillSiffrorna domstolarna välvisar attsyn.

dömts till 6och 7 §§ BrB. De 7 änsättning enligt 29 kap. 5 mersom
fick årfick år,fördelades så fick åtta månader, 3månader ett ettatt enen

fick fyra år.månader och 2sex
Över inledningsvisplacerades iungdomarnahälften de undersöktaav

Mariefred, särskiltriksanstaltenanstalter, 4 i den slutna ärslutna an-som
lokalanstalt.ungdomsklientel, och 19 i sluten 11förpassad ett av ung-
det gäller placeringamalokalanstalt. Närplacerades idomarna öppen

tillprincipen närhet hemorten.ha velat följa ommansynes
falldomen. Iöverklagade 6dömts tingsrättungdomarnaAv ettsom av

kombination med fängelse tillfrån skyddstillsynidomenändrade hovrätten
prövade i HDfick sina hovrättsdomarskyddstillsyn. 2enbart sompersoner

tillfängelse i 6 månaderändrade dom påfallet hovrättensi det ena
falletmånader. det andrakombination med fängelse 3 Iskyddstillsyn i

fängelse.hovrättens domfastställde HD
fängelse viddömts tillockså de ungdomar sålundabörNämnas att som

harmålet. Häktningstidentid hållits häktade iunder visstingsrätten
ungdomar 25flertaletfrån någon dag till 2 månader. Förvarierat änmer
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har tiden legat under månad, för 15 under 20 dagar föroch 6 under 10en
dagar. Endast 3 har suttit häktade i längre tid 2 månader.än

12 ungdomarna har varit föremål för läkarundersökning enligt lagenav
personundersökning och har genomgått rättspsykiatrisk under-om en

sökning. Denna det resultatet behov psykiatrisk vård inteattgav av
förelåg.

Vid genomgången de aktuella domarna har vi särskilt fäst vid deav oss
skäl domstolarna åberopat för döma de till fängelse. l deattsom unga
allra flesta fall 26 domar har brottslighetens höga straffvärde anförts som
den fängelsegrundande omständigheten. Man kan här utgå från brottenatt
bedömts så allvarliga straffvärdet sedan reduktion skett enligt 29attvara -
kap. och5 7 §§ BrB minst års fängelse. l 18 domarsvarat mot ett anges-

återfall motivera fängelseäven utdöms. Ytterligare skäl har varitatt att
socialtjänsten inte planerat någon vård dess varit uttömdasamt att resurser
7 eller domstolen funnit LVU inte varit tillämplig 3. Slutligenatt att
har det varit relativt vanligt skäl domstolen bedömt de social-ett att av
tjänsten föreslagna åtgärderna gagnlösa 13.som

Äterfall

särskilt intresseAv i vilkenär utsträckning de återfallit i brottatt se unga
efter den aktuella domen. Uppgifter återfall i brottslighet har inhämtatsom

RPS:s och belastningsregister. Beträffande hargenom person- en person
inga uppgifter lämnats 4 vid undersökningstillfallet fortfarandeut, var
intagna i anstalt och 2 har inte registrerats för brott begångnapersoner
efter den första fängelsedomen.

En studie de övriga ungdomarna visar inte mindre 23 demänattav av
dömts till fängelse vid sammanlagt 58 tillfällen. En betydande del har
alltså återfallit flera gånger. 13 har dömts till skyddstillsyn vid 21
domstillfällen. Ett mindre antal har fått åtalsunderlåtelse 3 eller
överlämnats till vård inom socialtjänsten 3. fall har denI dömde fåttett
sluten psykiatrisk vård. I övrigt det fråga bötesdomar 6 dömdaär vidom
8 tillfällen.

Sammanfattning

Som framgår den hittills lämnade redogörelsen uppfyller inte vår under-av
sökning strikt vetenskapliga krav den betraktaär närmastutan att som en
pilotstudie. Vår avsikt har varit få fram bild det aktuellaatt en av
ungdomsklientelet dömts till fängelse. FängelsedomFör krävssom en som
vi tidigare utvecklat synnerliga skäl det gäller ungdomar i åldernnär 15-17
år. En bild de 34 ungdomarna visar flertaletsammantagen demattav av
23 hade fyllt 17 år vid tiden för domen. En mycket del 27stor -

hade tidigare kriminell belastning. Likaså hade de allra flestapersoner -
tidigare haft kontakt med socialtjänsten och så många 22 hade varitsom
Omhändertagna eller flera gånger med stöd LVU. Drygt hälften hadeen av
missbruksproblem. Skolk och andra skolproblem vanligt förekomman-var
de. flesta hadeDe vuxit i hem med bara vårdnadshavare. brott,Deupp en
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för vilka de dömts, avsåg främst förmögenhetsbrott och våldsbrott.grova
de flesta fallenI 27 34 hade straffet bestämts till fängelse i 6 månaderav

eller därunder. Endast i 3 fall strafftidenöversteg år. I många fall harett
domstolarna skäl för döma till fängelse socialtjänstensatt angettsom att

varit uttömda 10 eller socialtjänstens planerade åtgärderattresurser
bedömts gagnlösa 13. De vanligaste skålen har varit brottensvara att
straffvärde eller återfall i brottslighet påkallade fängelse. flestaDe av
ungdomarna återföll i brott efter den undersökta domen. Inte mindre 23än

dömdesdem till fängelse eller flera gånger.nyttav en

17.2.3 Ytterligare några statistiska uppgifter

följandel det skall de redovisade undersökningarna något belysas mednu
uppgifter hämtats från SCB:s allmänna kriminalstatistik Rättsstatistisksom
årsbok 1992. l övrigt hänvisar vi till avsnitt 5.4.

Antalet 15-l7-åringar dömts fängelsetill under åren 1988-1991 harsom
varit tämligen Straffenkonstant. har i regel varit relativt korta. deAv 15-
l7-åringar dömts till fängelse och under 1991 nyintagits isom som
kriminalvårdsanstalt fängelse35 erhöll 29 mellan och månader.en sex

vanligaste strafftidenDen två månader 213. dömdes tillvar personer
fängelse respektive två år medan dömdes till fängelse fyra år.ett en person
Även de undersökningar vi redovisat visar flertalet ungdomar iattovan
den här aktuella åldersgruppen erhåller relativt korta fängelsestraff. Om

härefter beaktar vilka brott den aktuella ungdomsgruppen begår visarman
kriminalstatistiken de 35 ungdomar 1991 nyintagits i kriminal-att som
vårdsantalt huvudsakligen gjort sig skyldiga till förmögenhetsbrott 27.

här frågaDet stöld rån och rån tillgreppär 11, 13,grovtom grov av
fortskaffningsmedel 3 häleri en. Härutöver har 3 dömts församt grov
misshandel och 3 för sexualbrott medan för allmänfarligtdömtsen person
brott. Som framgått visar de redovisade undersökningarnaäven attovan
förmögenhetsbrotten den klart dominerande brottskategorin.är

ÅrBeträffande åldersgruppen 18-20 år skall endast följande anmärkas.
1991 dömdes 785 till fängelse, 130 i kombination skyddstillsyn.medvarav

officiellaEnligt den kriminalstatistisken i denna åldersgruppöver personer
nyintagits i kriminalvårdsanstalt efter ålder och påföljd 1965 1991,som -

intogs 800 år 1991. Detta den lägsta siffran aktuella tids-under denär
dessa 800perioden. dömdes 582 tillAv straff på mellan ochpersoner en

månader, 100 dömdes strafftill på mellan sju och elva månader, 94sex
till tvåår, 13 till år och till år. Straff7 på fyra, fem, och åttaett tre sex
år utdömdes för vardera en person.

Även bland de här redovisade 800 ungdomarna dominerade förmögen-
hetsbrotten. Stöld det vanligaste brottet, följt rån inklusiveär tätt grovtav
rån och stöld. Slutligen skall 158 dömts förnämnas attgrov personer
brott specialstraffrättslig lagstiftning rattfylleri45 för ellermot grovtvarav
rattfylleri och 36 för brott narkotikastrafflagen.mot
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förslagochöverväganden17.3 Våra

få ungdomar i åldrarna 15-17fängelse skall ådömasföreslårVi att
frihetsberövandeförföreligger synnerliga skälendast detår när en

straffvärde uppenbartbrottetsmed hänsyn till ärpåföljd och det att
Straffvärdet skallingripande.inte tillräckligtsärskild tillsyn är vara

tilldärför skall bestämmastidenfängelse utdöms,så högt att, om
i 29straffnedsättningsreglematagits tilltvå år sedan hänsynänmer

Är får dömastraffvärde lägrebrottets rättenoch 7 §§ BrB.kap. 5
viss allvarligarepåföljder eller, vidfrihetsberövandetill icke

återfalleller tilltill brottetssärskild tillsyn. Hänsynbrottslighet, art
ålderskate-fängelse i fråga dennaskäl förfår åberopasinte omsom

fängelse liksomår skalli åldern 18-20lagöverträdaregori. För unga
Även för dessaskäl.finns särskildadetkunna ådömas, omnu

utsträckningi visssärskild tillsyndock påföljdenskallungdomar
fortsätt-skall itill brottets ävenfängelse. Hänsynkunna ersätta art
föreslårViåterfall i brott.fängelse, liksomleda tillningen kunna

frigivning.för Villkorligiändringaringa systemet

undvikasprincip fängelse börallmänt vedertagensedan längeDet attär en
särbehand-möjligt. Denså utsträckninglagöverträdare iför stor somunga

ochpåföljderdomstolarnas valframgårungdomarling avavsomav
alltdå framförochungdomar,utslag tankenstraffmätning är attett av

sällsyntaendast itill fängelseår, dömas15-17 böri åldernungdomar
begår brottstraffa ungdomarinte rimligtundantagsfall. Det att somanses

mognad ochbristandeallmäntUngdomarnashårtlika settsom vuxna.
grund defängelsestraff påSärskilt måstemåste beaktas.erfarenhet av

förundvikasi det längstaanstaltsvistelsen har,skadeverkningar, ungasom
straffenskälbördöms till fängelsedemFör varaav sammasompersoner.

förkortare än vuxna.
välför ochuttrycklagstiftarende uppfattningarVi delar gett somsom

påföljd ochingripandemycketFängelsestraffetpraxis.avspeglas i är en
Fängelse-drabbas därav.effekter för dennågra positivaknappasthar som

undvikas i det längsta.måste såledeslagöverträdarestraff för unga
skall kunnaöverhuvudtagetfängelsestraffifrågasättaskanDet om

diskuteratstidigareFrågan haråldern 15-17 år.iför ungdomarutdömas
förinsatserSocialtjänstens1984:15DsSSocialberedningenbl.a.av

de kortakundeheltansåg inteBeredningenungdomar. att avvaraman
skulle kunna18 år inteunderungdomarfängelsestraffen och föreslog att

till de kortamotiveringSommånader.fängelse påtill än attdömas tremer
finns fall,detberedningenanfördeavskaffasfängelsestraffen inte kunde att

frånavståsvårtallvarligt detsåbrottet är ettdet aktuellai vilka är attatt
uttalatingetsamtidigtallmänpreventiva skäl,frihetsberövande somav

behandlingenVidföreligger.socialtjänstenvård inombehov avav
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beredningens förslag förklarade den föredragande departementschefen att
hon inte då beredd lägga fram något förslag inskränkteattvar som
möjligheterna döma ungdomar till fängelse. Hon framhöll förslagetatt att
stred gällande principer straffmätning, framför alltmot om attgenom en
sådan regel kraftigt skulle inskränka möjligheterna vid straffbe-att
stämningen hänsyn till brottets svårhet och andra omständigheter.ta Hon
ansåg emellertid det fanns skäl ändringöverväga påföljdssys-att att en av

för den aktuella åldersgruppen utreda möjlighetentemet ävensamt att att
ytterligare inskränka fangelsestraffets användning för ungdomar i åldern
18-20 år. Hon anförde vidare 1984852171.prop.

Det sig mycketrör liten ungdomar, 20-40 år, och detom en grupp per
finns skäl det i de flesta fall handlar ungdomar haratt anta att om som
särskilt behov vård och behandling. Ofta problemenär denstora av av
omfattningen det realistisktär räkna med ungdomarna kanatt att att
behöva vård och behandling under avsevärd tid kanske under år och- -under särskilt tillsyn. Det påpekas visserligen ofta i debattennoggrann

de lagöverträdarna socialtjänstens och metoderatt ärom unga resurser
bristfälliga då det gäller behandling de svårast störda ungdomarna.av
Jag vill emellertid, i likhet med bl.a. Föreningen Sveriges socialchefer,
framhålla socialtjänsten torde ha betydligt förutsättningaratt större att
erbjuda behövlig vård kriminalvårdens institutioner.än

förslagVårt särskild tillsyn innebär det kommer finnas tvåatt attom
tidsbestämda frihetsberövande påföljder för ungdomar i åldern 15-20 år.
Som framgått dessa påföljderär vid valet påföljd jämställda i svår-av
hetshänseende. Vi har behandlat de bestämmelser enligt vilka valet skall
ske i avsnitt 9.2.1 och 16.2.2.

Enligt vår uppfattning det dock inte möjligt helt avskaffaär fängelse-att
straffet för ungdomar mellan år.15-17 Det finns fall i vilka brottslighetens
straffvärde sådant fängelsestraffär måste utdömas. Detta böratt ett
emellertid få ske endast i undantagsfall.extrema

Redan i dag möjligheterna döma till fängelseär mycket Enligtsnäva.att
vår uppfattning finns det goda skäl ytterligare minska fångelsestraffetsatt
användning för ungdomar i åldrarna mellan 15-17 år. De undersökningar

redovisatvi bekräftar departementschefens citerade uttalande välattovan
problemenspeglar hos den ungdomar frågandet här är l de fallgrupp om.

påföljden inte kan vid Villkorlig dom eller skyddstillsyn med hänsynstanna
till brottslighetens höga straffvärde eller dess eller den tidigareart unges
brottslighet, bör i första hand döma tillrätten den föreslagnaav oss
påföljden särskild tillsyn häromse avsnitt 16.2.2. dömsDen tillsom
sådan påföljd skall intas särskilt ungdomshem s.k. § l2-hem.ett
Enligt vår uppfattning finns det vid sådana hem bättre förutsättningar att
vid verkställigheten hänsyn till de särskilda behov och förut-ta ungas
sättningar. Det dock inte denär behov vård och behandlingunges av som
skall avgörande för valet mellan särskild tillsyn och fängelse. Detvara av-
görande skall i stället brottets straffvärde.vara

Vi föreslår ungdomar i åldern 15-17 år skall dömas till fängelseatt
endast det föreligger synnerliga skäl för frihetsberövande påföljdom en
och det med hänsyn till brottslighetens strafi‘vc’z‘rde särskilduppenbartär att
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tillsyn inte tillräckligt ingripande påföljd.är Varken den omständigen
fängelseheten enligt vanliga regler kan påkallat med hänsyn tillatt anses

brottets eller på grund den tidigare brottslighet skall kunnaart av unges
föranleda fängelsestraff. Om någon dessa grunder påkallarett av en
frihetsberövande påföljd, skall således döma tillrätten särskild tillsyn. Som
vi utvecklat i avsnitt 16.2.2 förutsätternärmare sådan dom den tidatten

skall dömas uppgår till minst månader. Om så inte fallet,är ärutsom sex
hänvisad till välja böter, Villkorlig dom eller skyddstillsyn.rätten att

Vad särskilt angår brottets grund för frihetsberövande skallart ettsom
följande tilläggas. Av de redovisade undersökningarna framgår attovan
domstolarna inte i något fall åberopar just denna grund skäl för ettsom
fängelsestraff. brottDe betraktas främstartbrott sådanaärsom som som
enligt gällande med hänsyn till sin speciella karaktär farligheträtt och

rattfyllerit.ex. eller oprovocerad misshandel påkallagrovt ettanses
kortare fängelsestraff. Vi det fråga deträtten, när äratt yngstamenar om
klientelet, inte nödvändigtvis behöver döma till frihetsberövande påföljden

grund brottets Som utvecklat i avsnitt 16.2.2närmareart.av
innebär vårt förslag brottets kan leda till dom särskild tillsynatt art en
endast frihetsberövandedet skall dömas uppgår till minstutom som sex
månader. såOm inte fallet får vi tidigare framhållit,är rätten, som

påföljden till Villkorligbestämma dom eller skyddstillsyn, i regel i
kombination med böter. Om brottets böra leda till särskild tillsynart anses

alltidbör frihetsberövandet kanrätten överväga medersättas attom en
Villkorlig dom eller dom skyddstillsyn kombineras meden sam-
hällstjånst.

således fallDet endast i det brottets straffvärde påkallaär att anses en
frihetsberövande påföljd har välja mellan särskild tillsyn ochrätten attsom
fängelse. Vi har i avsnitt 16.2.2 redogjort för de principer skall gällasom
för valet mellan de frihetsberövande påföljdema.

Sammanfattningsvis innebär Vårt förslag i denna del lag-att unga
överträdare i åldern år15-17 skall kunna dömas till fängelse endast om
brottets straffvärde så högt det vid fängelsedom skulle ha föranlettär att en
fängelse i minst två år hänsynsedan tagits till straffnedsättningsreglema
i 29 kap. 5 och 7 §§ BrB. Med hänsyn till den betydande ungdomsrabatt

de lagöverträdama torde detta innebära det fängelse-yngsta attgessom
straff skulle ådömts i motsvarande fall skulle uppgått tillsom en vuxen

fyraminst år.
Beträffande lagöverträdare i åldern 18-20 är gäller framgåttunga som
avsnitt 16.2.2 fängelse endast får ådömas det med hänsyn tillattav om

brottslighetens straffvärde eller eller den tidigare brottslighetart unges
skäl dömaföreligger särskilda till frihetsberövande påföljd ochatt en

bestämmaspåföljden lämpligen bör till särskild tillsyn.inte Vid val mellan
tillsyn skall skål för särskild tillsynfängelse och särskild beaktarätten som

det uppenbart den i behov vård med hänsyn tillärär attom unge av
sådana omständigheter i 3 § LVU.som avses

Valet mellan särskild tillsyn och fängelse aktualiseras endast i de fall det
frihetsberövande skall dömas månader två år. Om brottetsärutsom sex -

eller den tidigare brottslighet påkallar frihetsberövandeart ettunges
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tidkortare månader har vanligtän rätten sätt detpröva,attsex om
föreligger försärskilda skäl fängelse. brottets straffvärdeOm föranleder

frihetsberövande på längre tid två år, sedan hänsyn tagits tillän deett
straffnedsättningsregler vi skall fängelse.döma tillnämnt rättenovan,

Angående hur valet skall ske frihetsberövandedet skall dömasom som
ligger inom månader två år hänvisar vi till avsnitt l6.2.2ut ramen sex -

vi behandlat föreslagnadär de reglerna.närmare
Den blivit dömd till fängelse viss tid två månader skallöversom

friges enligt bestämmelserna villkorlig frigivning. Dessa bestämmelserom
innehåller ingen särreglering för ungdomar. framgått i avsnittSom 5.1 har
riksdagen beslutat villkorlig frigivning i de flesta fall skall ske generelltatt

strafftiden avtjänats Straffsystemkommittén23 prop.199293:2.när av
tidigareskall berörts under årsskiftet 1993 lägga fram förslagettsom om

för villkorlig frigivning.regler Kommittén kommer därvid även attnya
formerna för övergången från vistelsen i anstalt till liv iöverväga ett

frihet. hänsyn till arbete finner viMed det således pågår inte skäl attsom
lägga fram något förslag eventuell särreglering avseende deeget om unga
lagöverträdama. Vi vill emellertid framhålla vi det önskvärtatt attanser
ungdomar, vilka döms till längre frihetsstraff, möjlighet till villkorligges
frigivning enligt något regler förgenerösare än vuxna.

fråga,En det lagts Fängelseutredningen överväga, ärattannan som
förutsättningarvilka bör finnas för verkställighetenattsom anpassa av

fängelsestraff till ungdomarnas speciella situation. Den nämnda ut-
redningen har bestämmelserna i förenlig medKvaL FN:spröva äratt om
barnkonvention. förefaller naturligt utredningen i detDet att samman-
hanget behovet vissa särbestämmelser för lagöveträda-överväger av unga

Enligt vår uppfattning finns det behov sådana för motverka deattre. av
effekter frihetsberövande särskilt människor.negativa harettsom unga
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18 Andra påföljdsformer

Medling18.1

Inledning18. 1

alternativa sanktionsformer under de decenniernaEn de senasteav som
tilldragit sig intresse medling mellan gärningsman och brottsoffer.är
Medling har framför allt kommit till användning vid brott av unga.

finns brottssanktion SinsemellanMedling i flera länder. uppvisarsom
de medling förekommer rad olikheter. Skillnaderna hänförtyper somav en
sig till bl.a. vilka mål kan ifrågakomma, kantyper taav som vem som
initiativ till medlingsförfarande och organiserar och handharett somvem
förfarandet. Ytterligare skillnader föreligger det gäller bestämmanär att

vilka stadier brottmålsförfarande medling kan bli aktuell ochettav en
inverkan medlingsresultatet frågan åtal respektivevilken bör ha om

Ävenstraffbestämning. medlingsinstitutet således företer diverseom
olikheter i skilda länder, innehåller det grundläggande drag.gemensamma

flertalet länder består sanktionen i gärningsmannen och brottsoffretI att
sammanträffar inför neutral medlare, står utanför deten person, en som
etablerade rättsväsendet, i syfte ingå avtal. Avtalet har ofta denatt ett
innebörden gärningsmannen åtar sig i någon form gottgöraatt att
brottsoffret för den skada uppstått till följd brottet, t.ex. attsom av genom

åtar sig betala skadestånd till målsäganden eller utföra vissthan att att ett
arbete för dennes räkning. Avtalet kan bestå i gärningsmannenäven att
helt enkelt ber brottsoffret ursäkt.om

sanktionsform i korthet berörts förekommer under olikaDen som nu
benämningar. I den engelskspråkiga litteraturen benämns sanktionen
Victim-Offender Reconciliation eller Mediation, medan den i Tyskland
kallas Täter-Opfer Ausgleich. benämns institutet medling iI Norge

Ävenkonfliktråd. i den svenska debatten har sanktionen diskuterats under
olika benämningar brottsofferkonfrontation, medling, kon-t.ex.som
fliktrådsbehandling och förlikning.

pågårPå olika ställen i landet projekt inom vilka socialtjänst polis och-
för sig. träffatåklagare låter ungdomar begått brott Vi hargöra rättsom

företrädare för projekten i Hudiksvall och Upplands-Väsby. beskrivnigEn
finns bilagahur arbetet kan gestalta sig och utvecklas i 4. Som därav

åtgärdernaframgår kommer till stånd under mycket tidigt stadiumett av
förfarandet.det rättsliga Initiativet polisen. Polisen samverkar medtas av

försocialtjänsten genomförande åtgärderna. Om den förgör rättav unge
förfarandet ofta åtalsunderlåtelse.sig resulterar i en
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18.1.2 Medling i andra länder

Medling brottssanktion förekommer i många länder.sagtssom som ovan
flertaletI dessa används mcdling de medlingsorganisationerav genom-

utanför det etableradeupprättats rättssystemet även ettsom som-
instrument för konfliktlösningi civilmål. l det följande kommer medling
endast uppmärksammas brottssanktion. Som sådan förekommeratt som
medling i olika former åtminstone i Canada, England,U.S.A., Tyskland,
Österrike, Nya Zeeland, Australien och Israel på försök i Norge ochsamt
Finland. Som redan påpekats föreligger åtskilligadet skillnader beträffande
sanktionens utformning i de olika låndema. Skillnaderna har sin grund i
olika länders förvaltningstradition lagstiftning.och Mot bakgrund härav

vi dethar särskilt intresse redovisa hur sanktionenansett attvara av
utformats i förvaltningstraditionde länder och lagstiftning ligger näravars
vår följandeI det kommer vi således framför allt uppehållaattegen. oss
vid den form medling i brottmål förekommer i Norge och Finland.av som

l8.1.2.l Norge

Bakgrund

första norska konfliktrådetDet inrättades 1981 i Lier. Det tillkom ettsom
delprojekt inom socialdepartementets projekt Altemativ till fengsling av
ungdom. Konfliktrådsbehandling påföljdavsedd alternativattvar vara en
för ungdomar 18 år lagförts för Påunder inte tidigare brott. grundvalsom

resultatet utvärdering socialdeparte-delprojektet uppmanadeav av en av
Även1983 konfliktråd. åklagarmyndig-kommunernamentet att starta

heterna stödde inrättandet konfliktrád. 1983 skickade riksadvokatenav en
rundskrivelse till polismyndighetema riktlinjer för hur ärendenmed som

lämpliga för konfliktrådsbehandling skulle väljas och handläggas.utvar
1989 riksadvokaten riktlinjer för konfliktrådsbehandling. Enligtutgav nya
dessa det inte längre nödvändigt gärningsmannen under år eller18är äratt

han inte lagförts tidigare.att
Konfliktråden instrument för konfliktlösning utanför egentligadetär ett

rättsväsendet. l praxis har konfliktrådsbehandling huvudsakligen erbjudit
möjlighet för lagöverträdare och de blivit förutsattaen unga personer som

träffas förbrott söka lösa den konflikt uppstått i anledningatt att som av
Konfliktrådenbrottet. kan emellertid handlägga ärenden inte haräven som

sin upprinnelse i brottslig gärning. Konfliktråden använder kon-en
arbetsmetod.frontation En medlare skall möjligt sammanförasnarastsom

medlingsförhandlingEn lyckad resulterar i avtal eller s.k.parterna. ett ett
förhandlingsresultat. Avtalet kan innebära den tilltalade skall betalaatt
ersättning i form ocheller arbete. Ett förhandlingsresultatpengarav

uppnår enighetinnebär det betalas någon ersättning.att parterna utan att
mål för konfliktrådssystemetEtt centralt komma fram till avtalär att ett

förhandlingsresultat. följande målsätt-eller Mer generellt har systemet
ningar:
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a stärka lokalsarnhällets möjlighetatt behandla enklare lagöverträdelseratt
och ge konflikten tillbaka till folketatt detta sker på bekostnadutan att

rättssäkerheten,av
b behandla bagatellartade brottatt enkelt och snabbt,
c låta i konflikten träffaatt parterna överenskommelse med hjälpen av en
medlare,
d låta brottsoffret fâ delta aktivt iatt konfliktlösningen och
e lagöverträdaren alternativatt till andra påföljder.ge ett

Gällande regler

Gällande regler för konfliktrádsbehandling bygger på riksadvokatens
rundskrivelse konfliktrád den 21 augusti 1989 Delom 51989.nr.
Rundskrivelsen innehåller följande direktiv.

Målsägande1.
Konfliktrâdsbehandling är endast aktuell beträffande brott vid vilka det
finns mâlsägande. Straffbestämmelser skyddar allmännaen in-som

faller således utanför.tressen Det gäller exempelvis narkotikabrott, för-
falskningsbrott, trafrkförseelser och då detäven vid dessam.m., ombrott finns skadelidande framställer skadeståndskrav. I de fallen som
gärningsmannen gjort sig skyldig till såväl brott mälsägandemot en sombrott allmänt intresse, kan ärendetmot ett delas så det brott vidattuppvilket det finns mâlsägande behandlas i konfliktrådet medan övrigaen
brott behandlas enligt allmänna regler.

2. Forseelse-forbrytelse

Att brottet klassificeras forseelse i sig inteutgör hindersom en mot
konfliktrådsbehandling. Normalt bör dock inte forseelser skullesommedföra strafföreläggande handläggasett konfliktrâd.av

Ålder3.

Det finns inte längre någon åldersgränsövre för konfliktrádsbehandling.
För åklagarmyndigheten skall kunna hänvisaatt ärendet till konfliktrâds-
behandling krävs den tilltalade 15 år. Ettär ärende kanatt även
hänvisas till konfliktrådet bamavârdsmyndighetema. I dessa fall kanav
det sigröra ärende avseende barn under år15 se nedan.om

påföljder4. Vilka kan konfliktrådsbehandling ersätta

Om brottet skulle föranlett ovillkorligt fängelsestraff, kan ärendetett
inte konfliktrâdsbehandling.avgöras l de fall vilkai påföljdengenom

skulle blivit överlämnande till bamavârden, villkorad åtals-armars
underlåtelse, böter, uppskjuten dom eller kortare villkorligtett
fängelsestraff kan överlämnande till konfliktrádsbehandling komma 1
fråga.

5. Brottsty per

Sedlighetsbrott och våldsbrott skall inte handläggas i konfliktrâd.
Undantag kan dock för lindrigaregöras våldsbrott under förutsättning

målsäganden initiativ till konfliktrâdsbehandling.att Inte heller vissatar
skadegörelse, exempelvis omfattandetyper fönsterkrossning ellerav
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nedsmutsning offentliga byggnader, kan allmänpreventiva skälav av
konfliktrâd. Omfattande seriebrottslighet bör inte hellerhandläggas i

i konfliktrâd. Medlingssituationen kan bli kompliceradhandläggas om
finns flera målsägande.det

6. Utredning

två efteröversändas till konfliktrådet inom till veckorArendet skall en
angivelseskall föreligga anmälan meddet brottet Detatt utretts. enen

sådan Om målsäganden framställttill åtal i de fall krävs. etten
väsentligt överstiger det belopp kan kommaskadeståndskrav, somsom

uttalastraffprocesslagen, skall åklagarenfråga enligt bestämmelser ii
konfliktrådet.då ärendet översänds tillsig kravetom

översändas till kon-uppklarade och erkända skallEndast brott ärsom
för polisenminimikrav den misstänktefliktrådet. Det är avgettattett

objektiva subjektivavisar såväl brottetsberättelse att somsomen
under 18 år skall för-uppfyllda. Om den misstänkterekvisit ärär

myndarna underrättas.
för-såväl den misstänkte hanshandlingarna skall framgåAv att som

innebärförstått vad konfliktrådsbehandlingoch målsägandenmyndare
förhandling.förklarat sig villiga ingå i sådanoch de attatt en

Överlämnande konfliktrådettill7.

fattaskonfliktrådet skallöverlämna ärende tillBeslutet ettatt avom
fattasåtalsfrågan. Beslutet skallprövningenåklagarmyndigheten vid av

nivå lensman.högre än
misstänktes vistelse-till konfliktrådet på denArendet skall översändas

tidsfrist,skall åklagarenhandlingarna översänds sättaNär utort. en
månader, inom vilken kon-skall överstigavilken normalt inte tre
polismyndigheten.handlingarna tillfliktrådet skall återställa

påföljdsfrågan8. Slutligt avgörande av

genomförts med positivtkonfliktrådsbehandlingärenden i vilkaI de en
villkor.åtalsunderlåtelsenormaltresultat meddelar åklagaren utanen

ochavtalet uppfylltshärför avtal ingåtts,Förutsättningarna är att ett att
månaderbrott inomgjort sig skyldig tillden tilltalade inteatt sexnya

för konfliktrådsbe-blivit föremålfrån den tidpunkt då det brott som
uppfylldaförutsättningarnade nämndahandling begicks. Om är

i kriminalregistret.registreras brottet inte
imed stöd antingenkommunernaKonfliktråd kan upprättas av

kommunelo-kommunallagenbarnevernloven ellerbamavårdslagen
stödkonfliktrâd medkommunen väljer inrättaOmven. att av

konfliktrådsbehandling, med visstinnebär detta bl.a.bamavårdslagen att
under 18ifråga beträffande lagöverträdareundantag, endast kan komma

kommunallageniväljer söka stödår. kommunen i ställetOm att
bortfaller denna åldersbegränsning.

ochbamavårdslagenupprättade med stödFlertalet konfliktrâd är av
fåtal harEttadministrativt under socialkontoret i kommunen.sorterar

detkoordinatorer. Vanligenkonfliktrådsledare äranställt enegna
för konfliktrådet. Dehar huvudansvaretanställd på socialkontoret som

polisen.samarbete medform informelltkonfliktrâd har någonflesta av
under socialdepartementetför konfliktråden legatTidigare har ansvaret

forbruker-överfört till Familie-ochdetsedan januari 1991 ärmen
departementet.

kommunstyrelsenoch sosialstyret ellerhelse-Det utserär som
ungdomsarbete. Deterfarenhet ärMedlaren skall hamedlare. uppav

ellermedlaren skall avlönasbeslutatill den enskilda kommunen att om
basis.på frivilligarbeta
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Lov megling i konfliktrâd.om

Stortinget har nyligen antagit lag medling i konfliktrâd lov den 15en om
1991 3 megling i konfliktrâd. Lagen har inte i kraftmars trätt ochnr om

det ovisstär dettanär kommer ske.att
Lagen innehåller två kapitel. Kapitel l består allmänna bestämmelserav

medan kapitel 2 innehåller särskilda bestämmelser behandlingom av
brottmål.

I lagen fastslås inledningsvis kontliktrådet har till uppgift medlaatt att
i tvister uppstår grund eller flera har tillfogatattsom av en personer
andra skada, förlust eller kränkning. Härav framgår såledesen en annan

konfliktrådet kan handlägga ärendenäven inteatt har sin upprinnelsesom
i brott. Ett ärende kan komma inför konfliktrådet påett initiativ av

de sociala myndigheterna eller åklagarmyndigheten.parterna,
I huvuddrag innebär lagen i övrigt följande.
Alla kommuner skall ha konfliktrâd. konfliktrâdEtt kan vara gemen-

för flera kommuner. Staten skall täcka utgifterna för konfliktrådet.samt
Medlare skall i varje kommun. Medlamautses utses representantav en

utsedd kommunstyrelsen,är för polismyndighetensom representantav en
och konfliktrådskoordinator. Medlarna för fyra år. Personerutsesen som
fyllt 25 år och valbara i kommunalaär val kan Uppdraget ärutses.
frivilligt.

Medling kräver samtycke och de i huvudsak enigaärparternas att om
det sakförhållande medlingen Om det finns flera skadelidande i ettavser.
ärende krävs samtliga samtycker till konfliktrådsbehandling. Det skallatt
anmärkas den drabbas skada inte behöver målsägandeatt som av en vara

straffprocessuelli mening för betraktas skadelidande och därmedatt som
part.som

Vid handläggning enskilda ärenden består konfliktrådetav av en
medlare. Medlaren det avtal ingår skall godkärmas.avgör Iparternaom
regel sker medlingen i den kommun där den tilltalade bosatt ellerär
uppehåller sig. infinnaParterna måste sig personligen till medlingssam-
manträdet. Det räcker alltså inte med ombud. Konfliktrådet kan dock
tillåta låter sig biträdas myndig inte äratt parterna av en person som
advokat. Förvaltningslagen gäller för konfliktrådens verksamhet.

Angående åldersgränsen för konfliktrådsbehandling framgår av
förarbetena till lagen Ot. 56 1989-90 följande. nedrebl.a. Denprp.

föråldersgränsen konfliktrâdsbehandling medsammanfallerbrottav
straffmyndighetsåldem 15 år. först vidDetta sammanhänger med detatt
denna ålder kan bli aktuellt vilkenmeddela åtalsunderlåtelse, är attatt
betrakta straffrättslig under 15 årreaktion. Beträffandesom en unga
saknar åklagarmyndigheten därför demsanktion skulle kunna göraen som
villiga konfliktrådsbehandling. intedelta i stöd i lag kanUtanatt manen
tvinga lagöverträdare konfliktrådsbe-under 15 år inställa sig tillatt en
handling. departementetEnligt det dock inte hinder polisenmöter att
underrättar de bamavårdande myndigheterna straffbar gärningattom en
begåtts den under 15 år och myndigheterna därefter föreslårär attav som

konfliktrådsbehandling. finns inte förDet längre någon åldersgränsövreen
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konfliktrådsbehandling. Institutet dock fortsättningsvis huvud-är även
för lagöverträdare.sakligen avsett unga

ordningen konfliktrådsbehandling endastEnligt den gällande är att
frågan åtalsunderlåtelseunderlag för bedömningenbetrakta ett av omsom

överlämnande tillskall meddelas. Lagen innebärvillkor attutan
införs självständig reaktion på brott.i konfliktrådbehandling som en

tillaktuella lagförslaget frarnlades förslagsamband med detl även
beslutastraffprocesslagen vilka innebär kompetensenändringar i attatt om

På vilken nivå inom organisa-konfliktrådsbehandling överförs till polisen.
åtalsinstruktionen.fattas skall regleras ibesluten skalltionen närmare

framgår de grund-ändringar i straffprocesslagenförslaget till ävenAv
överföras tillför brottmål skall kunnaläggande förutsättningarna ettatt

för sådanärendet skallkonfliktrådsbehandling. Där ägnatatt varaanges
denna. lagenoch skall Avbehandling parternaatt omvara ense om

under l8 år,konfliktråd framgår ävenmedling i äratt, parternaom en av
konfliktråds-ärendet blir överlämnat tillmåste godkännaförmyndaren att

ochsammanträdetFörmyndaren skall vidare underrättasbehandling. om
vid detta.har rätt närvaraatt

hand-konfliktrådet skall ärendetbrottmål blivit överlämnat tillNär ett
avtal skall dettamöjligt. Om uppsättasläggas parterna ettsnarast enas om

skallskall betala ersättning,avtal, gårskrift. Etti ut att partensom
framgåförfallotiden. skall vidarestorlek och Detbeloppets omange

observeraförhållande. Detslutlig reglering äravtalet är attparternasaven
för underårigaslagstiftning gällerregler enligt rättde attatt som annan

arbete gälleringå avtalsina tillgångar eller ävendisponera över att om
förmyndaren.måste avtalet godkännasomyndig,här. Om ärpart aven

favori-det i orimlig gradgodkänna avtalet,skallMedlaren vägra att om
fallolämpligt. I övrigadet grundeller ärparterna annanomserar en av

godkänner avtalet. Varmedlaren skriftligenmedlingenavslutas attgenom
konfliktrådetunderrättakan avtaletoch säga attparterna genomuppen av

Avtalet kan dockavtalet godkänts medlaren.vecka efter detinom att aven
fullgjorts.detinte sägas upp om

utgångenåklagarmyndighetenKonfliktrådet skall underrätta avom
medöverlämnas tillsammansavtal ingåtts, skall dettamedlingen. Om ett

åklagarmyndig-Konfliktrådet skall underrättai ärendet.handlingarna även
fullgjort skallavtaletden tilltalade bryter avtalet. Närheten, ärom

åklagarmyndigheten.detta tillkonfliktrådet sända underrättelseen om
avtal kan åklagarmyn-resulterar i godkäntfall i vilka medlingenl de ett

tilltaladebedömning endast denfrågan åtal tilldigheten ta omupp om ny
tilltalade begårväsentligt avtalsbrott. densig skyldig till Attgör ett nya

blivitför brottför väcka åtal detsåledes inte grundbrott är att som
vanligtfall får åklagarenkonfliktrådsbehandling. I dessaföremål för

skall väckas för de brotten.åtalövervägasätt nyaom
till kon-överlämnandeskall anmärkas beslutSlutligen att ett om

i kriminalregistret.fliktrådsbehandling inte registreras
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Kort utvärdering försöket med konfliktrád.om en av

Trude Nergård vid Diakonhjemmets högskolesenter har 1990 publicerat en
utvärdering försöket med konfliktrâd. De uppgifter förekommerav isom
utvärderingen hänförs till år 1989. Här skall i korthet redogöras för dessa
uppgifter.

Vid utgången 1989 81 konfliktrád etablerade i Norge. Någraav var
kommuner hade inrättat konfliktråd. Under 1989gemensamma mottog
konfliktråden 268 ärenden. De flesta ärendena gick till de konfliktrâd som
anställt projektledare. Om bortser från dessa och delaren egen man upp
de övri ärendena återstående konfliktrád, behandlade varje konfliktrådga
i genomsnitt 1,4 ärenden under 1989. Under detta år hade hälftenänmer

konfliktråden inga ärenden.av
Nio tio ärenden överfördes till konfliktråden från polisen.av De

vanligaste ärendena avsåg inbrott, skadegörelse och tillgrepp fortskaff-av
ningsmedel. Tillsammans utgjorde dessa brott 65 % samtliga kon-av
fliktrådsärenden.

Det saknas systematisk dokumentation hur lång tid det för kon-om tar
tliktråden handlägga ärende de fåratt till medling.ett Vidsom en
undersökning utförts i två kommuner framkom dock följande.som
Genomsnittligt det 15 veckor från det polisentog ärende tillsatt mottog ett
det översändes till konfliktrådet. Kontliktrådet behövde mellan tvâ och tre
veckor från det mottagit ärende tillsatt medlingssammanträdeett ägdeett
rum.

De 268 ärenden konfliktrâden under 1989 omfattade 429mottogsom
ungdomar. 14-17 åringarna utgjorde den största Samtligagruppen.
konfliktråd år14 den nedre föratt gränsen konfliktrådsbe-uppgav var
handling. Det skall anmärkas straffmyndighetsåldem 14 år framatt tillvar
den januaril 1990. En tiondedel dem fick sina ärenden överfördaav som
till konfliktrâdsbehandling dock under 14 år. Troligen har dessavar
ärenden blivit föremål för konfliktrådsbehandling i följd polisenattav
underrättat bamavårdsmyndighetema sedan överlämnat ärendet tillsom
konfliktrådet.

Den vanligaste avtal bestod i den åtog sigtypen betalaattav attunge
skadestånd till den skadelidande, nio tio avtal hade denna innebörd.av
Ofta motsvarade beloppet den skadelidandes självrisk i försäkring.en

ÄvenUngefär fjärdedel avtalen arbetsavtal. kombinationen av var en av
ekonomisk ersättning och arbetsavtal förekom. l många fall slutade
medlingen med s.k. förhandlingsresultat. Det tillgängligaett materialet
tyder flertalet avtal uppfyllts. Uppgifterna dockatt förär bristfälliga för

något antal skall kunnaatt anges.
Om bortser från de ungdomar olika anledningar bortfallerman som av

under handläggningen konfliktrâdsärende erhöll ungefär tvåett tredjede-av
lar dem fick sitt ärende överlämnat till konfliktrâdsbehandlingav som
åtalsunderlåtelse villkor. Emellertid är dessa talutan även osäkra.

Vad slutligen angår återfallsprocenten detär även material liggersom
till förgrund bedömningen denna alltför bristfälligt för någon säkerav att
slutsats skall kunna dras. Det kan dock slås fast återfallsprocentenatt
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mellan 0 och Beträffande fem konfliktrádvarierade 100. de behand-som
lade de flesta ärendena under 1989 skall dock i Grenlandnämnas att

återfall för fem förregistrerades 79 ungdomar, i Kristiansand 46av en av
Ålesund föroch i 10 87.av

konfliktrådenutvärderingen framhålls situationen för prägladl äratt av
detproblem. det första har konflikträden brist på ärenden. FörFörtre

konflikträden ofta småde ärenden överlämnas till ochandra är som
oftabagatellartade och för det tredje rutinerna dåliga och kontliktrådenär

under.dåligt integrerade med den myndighet de sorterar

18.1.2.2 Finland

Vandaförsöket medling i civil- och brottmål inleddes iDet första med
andraerfarenheterna från Vanda-projektet och vissa1983. På grundval av

50inleda medlingsverksarnhet iförsök planerar närmareattman nu
i samarbete medProjekten har hittills i huvudsakkommuner. arrangerats

sociala myndigheterna i kommunerna.de
Vanda stad,inleddes försök, finansieratVanda-projektet ett avsom

justitieministeriet.samfállighet, Finlands akademi ochVanda kyrkliga
Verksamheten,Vanda stad.Sedan 1986 finansieras projektet somav

ekonomiavdelningen vidorganiserats anslutning till förvaltnings- ochi
drivs från tvåunderställd socialnämnden. Verksamhetensocialverket, är

verksamheten skall utvidgaskontor anställda. Tankenmed totalt är atttre
skallförlikningskontori Vanda. Deoch det år skall finnas fyra1991att

samordningenbetjäna förcirka 150 000 invånare. Kontoren avsvarar
verksamheten.förlikningsarbetet för vidare utvecklingen Manoch den av

uppgift harhar myndigheter. dennautvecklat samarbete med olika Förett
ingår i regels.k. bildats. dessastöd- och uppföljningsgrupper I grupper

rättsväsendet, socialtjän-för polismyndighetema,de lokalarepresentanter
övriga förvaltningar ochskolan, ungdomsarbetet för stadenssten,

förförsamlingens finnsdiakoniarbete. I Vanda dessutom representanter
medlarna stadsstyrelsen och socialnämnden.för förtroendevalda ioch de
År oavlönade.1987 Medlarnafanns det 63 medlare förlikningsmän. är

lösning kon-Medlaren komma fram tillskall hjälpa attparterna en av
flikten. medlarenProjektet huvudpersonerna ochbetonar är attatt parterna
skall förhålla förgrundläggande förutsättningensig neutral. Den att ett
medlingsförfarande brottsofferinledas såväl gärningsmanskall är att som
har förklarat i denna ordning. Omsig villiga låta ärendet handläggasatt
så fallet, förundersökningsledare överlämnaär kan polisen i egenskap av
ärendet till förekommer innan brottetmedlare. Det även att parternaen
anmäls Vid lindrigare brott,själva initiativ medlingsförfarande.tilltar ett

ärendet direkt tillexempelvis vissa skadegörelsefall, sänder åklagaren
förlikningskontoret. åklagaren informa-Vid allvarligare brott skickar ett
tionsbrev ansökertill gärningsmannen och brottsoffret, innan han om
stämning. Informationsbrevet för vad medlinginnehåller redogörelse är,en
hur den skall för huvudförhand-anordnas och vilken betydelse den har

Åklagarenlingen. förlikningsbyrånrekommenderar kontaktaattparterna
för få vidare information. Beträffande brott ligger under allmäntatt som
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åtal informationäven medlingsförfarandet inte kanatt ersättages om
huvudförhandlingen det kan inverka domstolens behandlingattmen av
brottet. l detta sammanhang skall anmärkas den finska lagstiftningenatt
endast i begränsad utsträckning möjligheteröppnar hänsyn tillatt ta
resultatet medlingsförfarandet vid bedömning åtalsfrågan eller vidav av
påföljdsbestämningen.

Vanda-projektet det bäst dokumenteradeär de finska medlingspro-av
jekten och för närvarande detär enda projektet redovisar tillförlitligsom
statistik. De följande uppgifterna verksamheten i detta projekt underavser
åren 1987-1990.

Över 90 % de ärenden överlämnats till medling brottmål.är Deav som
vanligast förekommande brottstypema skadegörelse, egendomsbrottvar
och misshandel. Av dessa fall överlämnades %80-90 till medling av
myndigheterna, däribland cirka 60 % åklagarmyndigheten.varav av
Övriga fall överlämnades i allmänhet polisen. Här det främst frågaärav

ärenden avseende ungdomar under år15 dvs. ungdomar inteom som
uppnått straffmyndighetsåldem.

Cirka 60 % dem deltagit i medlingsprojektet har varit under 20av som
år. I Vanda arbetar dock inte med bestämda åldersgränser till skillnadman
från vissa andra projekt begränsats till brottsliga gärningarattsom avse
begångna under 20 år.av personer

ungefärl 50 % ärendena har medlingen resulterat i överenskom-av en
melse mellan de ingångnaAv överenskommelsema har cirkapaitema.

Överenskommelsema70 % uppfyllts. har hittills huvudsakligen inneburit
gärningsmannen åtagit sig betala skadestånd till den skadelidande.att att

VandaprojektetI tycks dock överenskommelsema på väg att ettvara
delvis innehåll. Utöver skadeståndsersättning har prestationer i formannat

arbete förlikningar bestående i gärningsmannen ber densamt attav
skadelidande ursäkt blivit vanligare. Av de ärenden behandladesom som
under 1990 resulterade 58 % i skadeståndsersättning, 16% i avtal om
arbete %och 23 i förlikning formi ursäkt.av en

En del de ärenden överlämnas till medling ligger understor av som
allmänt åtal. Då medlingsinstitutet först i bruk dömdes oftatogs unga
lagöverträdare till straff medlingen hade lyckats. På detta sätttrots att
underkastades den två medlingsprocessen och domstolsför-unge processer,
farandet. Utgången medlingen korn inte heller i önskvärdattav ut-
sträckning grund för strafflindring.utgöra Under år har det docken senare
blivit vanligare lyckad medling leder till beslut åtalsunderlåtelse.att en om

motiveringenl till de regler för åtalsunderlåtelse, nyligen iträttnya som
kraft i Finland, uttryckligen medling skall grund förattanges vara en
åtalsunderlåtelse.

18. .2.31 Andra länder

Medling förekommer tidigare i andra ländersnämnts även rättssys-som
Vi har emellertid haft tillgång endast till mycket begränsadetem.

informationer härom. Med hänsyn till vi, inledningsvis framhállits,att som
det framför allt förhållandena i Norge ochär Finland i dettaansett att som



440 SOU 1993:35

hänseende intresse, har vi frånär avstått inhämta ytterligareattav
informationer i andra länder. Vi skall därför bara i korthetsystemetom
belysa några dessa system.av

Tyskland

Tyskland pågårI sedan mitten 1980-talet antal projekt med medlingettav
alternativ till andra påföljder vid brott Medlingen benämnssom av unga.

Täter-Opfer-Ausgleich, TOA. Den syftar till gärningsman ochatt
brottsoffer skall samrnanträffa inför medlare i syfte uppnå lösningatten en

den konflikt uppstått i anledning brottet.av som av
Medling inte självständig brottspåföljd. Någon särskild lagstiftningär en

finns inte och medling ingår inte bland de åtgärder enligt Jugend-som
Åtgärdengerichtgesetz kan vidtas lagöverträdare. kan dock sägasmot unga

ha betydelse alternativ brottssanktion såväl åklagareattsom genom som
ungdomsdomare beakta resultatetkan lyckad medlingsförhandling,av en
åklagaren vid åtalsfråganavgörande och ungdomsdomaren vidav
avgörande påföljdsfrågan. lyckadEn medlingsförhandling kanav
exempelvis medföra ungdomsdomaren inställer det fortsatta förfarandet.att

föreliggerDet flertal skillnader mellan de olika projekten. Dettaett
beror framför allt på projekten inte centralt planerade haräratt utan
uppstått lokala initiativ. Projekten olika organiserade och derasärsom
ekonomiska vissa projekt åklagaren ellervarierar. I detärresurser
ungdomsdomaren beslutar vilka ärenden kan lämpade försom varasom
medling medan denna uppgift i andra projekt handlagts socialarbetareav

lämnar förslag åklagare ellermedling till ungdomsdomare.som om
Medlama avlönade. socialarbetare harDe vanligen andraär är ävensom
arbetsuppgifter. förekommer såledesLekmarmamedlare inte iännu
Tyskland.

Medlingen kan i princip till stånd under alla stadierkomma ettav
brottmálsförfarande dvs. från fått kännedom tilldet polisen brottettatt om
dess dom avkunnas efter huvudförhandling. De olika projektenatt en

i dettaarbetar hänseende med olika modeller. Tyngdpunkten iäven
medlingsförfarandet ligger Sammanträffandei personligt mellanett
gärningsman och flertalbrottsoffer inför medlare. Trots detta arbetar etten
projekt med medlingsformer inte förutsätter personligtäven ettsom
sammanträffande mellan framför falletalltDetta ärparterna. om

skadeståndmålsäganden kräver inte vill träffa gärningsmannen.men
Det saknas regler beträffande vilka kan hänvisas tillbrotttyper av som

medling. den statistik föreligger framgår olikaAv typeratt avsom
Ävenframför rån ochmisshandelsbrott dominerar stöld och skadegörelse.

utpressning förekommer.
Innehållet i medlingsresultatet varierar. kan bestå i gämings-Det att

ocheller skadestånd eller utförber ursäkt han betalarattmannen om
arbete för målsägandens räkning.

förekommande åtgärd ungdoms-Medling inte vanligt vidär ännu en
beträffande i vilkenbrott. Det föreligger härvidlag skillnaderstora

omfattning olika rättsväsendet. ochde projekten i anspråk I Kölntas av
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München det exempelvisär endast 1-3 % de ärenden kanav som anses
lämpade för medling hänvisas till sådant förfarande, medansom motsva-
rande siffra för Braunschweig och Reutlingen %.5-10är

USA m.fl.

Medling lösa konfliktersätt mellan gärningsman och brottsofferett attsom
tillkom i USA i slutet 1960-talet. I dag läget svåröverskådligt.är Detav
förekommer antal medlingsprogram med skiftande struktur ochett stort
innehåll. Till svårigheterna beskriva dessa bidrar ocksåatt attprogram
medling åtgärd vid brott inte lagreglerad. Denär användssom en utan
direkt författningsstöd. I det följande skall de fåttett av program som

spridning i korthet beröras.störst Detta benämns VORP Victim-program
Offender Reconciliation Programme och startade ursprungligen i Canada.
Förutom i USA förekommer det i England och Nya Zeeland.

Det grundläggande målet för samtliga VORP är gärningsman ochatt
brottsoffer skall sammanträffa inför medlare för diskutera brottetatten
och dess verkningar och komma överens kompensation förom en
brottsoffret. Trots detta handlägger fall i vilkaäven parternaprogrammen
inte träffas. Det då framför allt frågaär tillgodose framställdaattom
skadeståndskrav.

Flertalet VORP drivs privata organisationer och medlarna lekmän.ärav
VORP handlägger huvudsakligen förmögenhetsbrott och våldsbrott. Det
kan fråga brottäven exempelvis rån och våldtäkt.vara om grova som
VORP inte huvudsakligenär inriktade alternativ tillutgöra detatt ett
ordinära brottmålsförfarandet. Medlingen anordnas ofta påföljden skallnär
bestämmas eller efter det påföljden bestämts. l dessa fallt.o.m. att
kommer resultatet medlingen gälla vid sidan eller delattav av som en av
påföljden. I vissa lindrigare fall kan medlingsförfarandet dock ettvara
alternativ till det ordinära brottmålsförfarandet. Detta förutsätter ärendetatt
överlämnas till medling innan åtal väcks eller huvudförhandling påbörjas.
Medlingsförfarandet avslutas avtal. flestaDe avtal innebärett attgenom
gärningsmannen betalar skadestånd eller utför arbete för brottsoffrets
räkning.

Det svårt dra några säkraär slutsatser beträffande i vilkenatt ut-
sträckning medling används åtgärd vid brott. Tillgänglig statistiksom en
antyder dock VORP används i mellan 5-l0 % de brottmålatt av som
årligen handläggs domstolarna.av

Som tidigare har VORP-projektetnämnts sitt i Canada och ettursprung
flertal sådana projekt bedrivs där idag. Projekten har huvudsyftesamma

VORP i USA. Medlingen sker efter det målet avgjorts domstol.attsom av
Det förekommer andra projekt i vilkaäven medling sker före eller efter
det åtal väckts.att

Den medling förekommer i Storbritannien i huvudsak demotsvararsom
projekt anordnas i USA och Canada.som

I Australien används medling såväl i brottmålsförfarandet i civilasom
tvister. delstatEn har här antagit särskild lagstiftning reglerar‘ som
medlingsverksamheten.
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Även lsrael förekommer medling såväl i brottmål civila mål.i som
Medling i brottmål kräver tillstånd polismyndigheten, det inte ärav om
fråga gärning ligger under enskilt åtal.somom en

18. 1.3 Våra överväganden

formaliserat medlingsförfarande. Däremot börVi föreslår inte något
RPSbrottsofferkonfrontation understödjas. börlokala initiativ till

de lokalaför medlingsverksamheten utvecklas inomverka att
åklagare ochpolismyndigheter i samråd medpolisdistrikten av

skall beaktas vidvilja för sigsocialtjänst. Den göra rättattunges
åtalsunderlåtelserapporteftergift ochprövningen av

ungdomaralltmer framhållit betydelsenår harUnder attavsenare man
förskäl talar ocksåför sig. Starkabegår brott gör rätt att ungasom

de fårsina handlingar ochkonfronteras med följdernalagöverträdare attav
sanktionerkrav har antaldessa. syfte tillgodose dettaför I ettattta ansvar

utvecklats. Huvudtankenreparativa inslaghuvudsakligenbrott medmot
form skallellerden idessa sanktionerbakom är att annanunge en

denför den skadabrottsoffret eller det allmännadet enskildagottgöra som
denviktig tankegärningen orsakat. Enbrottsliga är att, om ungeannan

honombrottet, det hosden skada orsakatskonfronteras meddirekt avsom
innebär för denvad brottslighetenmedvetenhetkan skapa somomen

Även betydelse. Genomtill brottsoffrethänsynendrabbas därav. är enav
eventuellbrottsoffretgärningsmannenkonfrontation med antas en

tillgodosedd.upprättelseönskan om
föreskrifterdehär hörsanktionerTill den typ omavsessomav

visstskadelidande medbiträda denför gärningsmannenskyldighet att
dom ellermed Villkorligmeddela i sambanddomstolen kanarbete, ensom
polis ochLULbestämmelser iskyddstillsyn. Dedom som geren

efter brottetställer tillverka för denmöjlighet rättaåklagare att att unge
Ävennämnda reglerna i avsnitt 11.3.behandlat deockså hit. Vi harhör

ligger inomförföreslagna samhällstjänstenden unga, somav oss
inslag.starka reparativaeller Villkorlig dom, harskyddstillsyn

framgåttmedling. Somsanktionerna räknasTill de reparativa även ovan
och Finlandi Norgemedling förekommerformdenär enav som

syfte lösa denhar tillden meningen den bl.a.alternativ sanktion i attatt
det etableradeföljd rättsväsen-konflikt uppstått till brottet utan attavsom

diversionsåtgärd,talakan alltså härkopplas in. Mandet behöver om en
föremål förblirdensyftar till undvikaåtgärddvs. attatt ungesomen

rättsväsendets sida.åtgärder från
innebärsanktionalternativmedling i det följandeMed somenavser

syfte fåtredje iinföroch brottsoffret träffasden attpersonatt enunge
detta förfarandeförhandlingsresultatavtal eller s.k.fram samt attettett

deninnebäraAvtalet kanetablerade rättsväsendet.utanför det attäger rum
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erlägger ersättning till brottsoffret i form skadestånd ellerunge av pengar
utföra arbete. Ett förhandlingsresultat innebäratt ettgenom att parterna

uppnår enighet och saken är utagerad det blir frågaattanser utan att om
erlägga någon form ersättning.att av
Som vi betonat i flera avsnitt vi det viktytterstaanser attvara av unga

lagöverträdare får för sina handlingar och samhälletsta reaktionansvar att
på deras brottslighet konsekventär och kommer snabbt. Det kan därvid
självfallet betydelsefulltäven den konfronteras följdernamedattvara unge

sina handlingar träffa den drabbats brottet och iattav genom som av
möjligaste försökermån eventuellagottgöra skador efter detta. Vi har i
avsnitt 11.3 betonat vikten polisen utnyttjar den möjlighetattav att
anmoda den ställa till finns enligträtta LUL. Vi haratt ävenunge som
understrukit betydelsen åklagaren verkar för den träffaratt attav unge
målsäganden och på andraäven i möjligastesätt mån denne. Omgottgör
den vidtagit sådan åtgärd eller visat vilja därtill bör dettaunge en
självfallet räknas honom till godo vid åklagarens bedömning fråganav om
åtalsunderlåtelse. Som framgått i avsnitt 11.3 har vi föreslagit bestämmel-

möjliggör för åklagaren vid bedömningen frågan åtals-attser som av om
underlåtelse hänsyn till den vilja efter gämingenta gottgöraattunges
mâlsäganden.

Enligt vår mening understryker de berörda reglerna vikten denattav
för sitt handlande och han efter förmåga sökertar gottgöraattunge ansvar

de skador uppstått detta. Rättens möjlighet i samband medattsom genom
villkorlig dom eller dom skyddstillsyn meddela föreskriften en om

skadelindrande arbete verkar i riktning. Vårt förslagsamma om sam-
hällstjänst för lagöverträdare kan också ha huvudsakligensägas ettunga
reparativt innehåll. Skillnaden de tidigare berörda bestämmelserna ärmot

den skall utföra samhällsnyttigt arbete och inte arbeteatt ettunge ett som
sikte gottgöra eventuell målsägande för skada. Vi dettar att atten anser

inom för de berörda bestämmelserna finns goda möjligheterramen att
tillgodose de tankar och uppnå de syften bärande för medlingsinsti-ärsom
tutet.

bakgrundMot därav finnsdet skäl undersöka möjlig-att attanser
heterna införa medlingsförfarande här i landet alternativatt ett som en
reaktion i straffsystemet.

formerDe medling finns i Norge och Finland förekommer påav som
tidigt stadium det rättsliga förfarandet. En framgångsrik medlingett av

innebär åtal inte väcks. Det naturligt förläggaär medlingsför-att att ett
farande i tiden innan åtal väcks, därigenom vill uppnå denattom man

skall slippa domstolsförfarande. Vi ihar avsnitt lO.8.4 avvisatettunge ett
med villkorade åtalsunderlåtelser. På de skäl vi redovisat därsystem anser

vi den deltagande i medlingsförfarande eller brottsoffer-att ettunges en
konfrontation fårinte uppställas krav för åtalsunderlåtelseett attsom en
skall kunna meddelas. Denna ståndpunkt innebär emellertid inte att
medling inte skall kunna komrnma i fråga i likhet med verksamheten som
syftar till den för sig. syftargör rätt Tvärtom de bestämmelser viatt unge

berört till skärpa vikten sådana initiativatt attovan tas samt attav man
utökar möjligheterna hänsyn härtill vid den rättsliga prövningen.att ta
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vi tidigare förekommerSom berört det på några platser i landet projekt
förlikningmed och brottsofferkonfrontation syftemed den skallatt unge

för sig. Dessa projekt enligt vår meningrätt lovvärda initiativ.göra är Ett
på sådantexempel projekt med förslag till vidareutveckling dettaett av

i bilagalämnas 4. Det emellertid viktigt framhålla de åtgärder,är att att
vidta, inteden leder till han i praktiken förutsättsatt attunge uppmanas

allvarligare ingripande han skulle ha blivit åtal hade väckts.änett om
Framför allt måste observant på inte obilliga skadestânsan-attman vara
språk tillgodoses detta Vidare det viktigt deltagande isätt. är att ett
sådant projekt inte uppställs villkor för åtalsunderlåtelseett attsom en

meddelas. får inte förekommaskall Det heller den uppenbartatt som
skulle erhållit åtalsunderlåtelse, förmås delta i projektet föratt atten

Åtgärderundvika åtal. inom projekten bör enligt vår mening vara
för fall,reserverade sådana då åtal skulle ha väckts inte åtgärdenom

kommit till stånd. regel vi föreslagit i § fjärde stycketDen l LUL öppnar
möjlighet för åklagaren undvika åtal i dessa fall, den visatatt ungeom
vilja målsäganden för skada i anledning brottet. Medgottgöraatt av
gottgörelse vi, framgått i avsnitt 10.8, bl.a. den deltaratt ungeavser som

brottsofferkonfrontation eller medlingsförfarande eller han utföri attetten
dessa fall fårarbete för målsägandens räkning. Inte heller i emellertidvisst

villkor för åtal inte skalldeltagandet i projektet framställas attettsom
väckas.

förVår inställning det finns anledning verkaalltså denär att attatt
medlingsverksamheten utveckling i denna riktningbyggs i landet. En ärut
positiv bl.a. från det gäller de medvetnaden synpunkten göraattatt unga

ställas införsin för påtagligtbrottslighet, den och sättta ettom ansvar
uppgift förkonsekvenserna den. Enligt vår uppfattning bör det vara enav

samrådför polismyndigheteni medRPS verka lokala initiativatt att tas av
och socialtjänsten för medlingsverksamhet iåklagare få till ståndatt

Frågan hur organisationen skall lösas på det lokalakommunerna. dennaav
enligt vårtfår uppgift förplanet de samarbetsorgananses vara en som

förslag bör byggas i polis- och åklagardistrikten avsnitt 7.9.seupp

Intensivövervakning18.2 med elektroniska

hjälpmedel

Inledning18.2. l

införakriminalpolitiska debatten har frågan, bör in-denl om man
varit föremål för diskussionsärskild påföljd,tensivövervakning som en

förslag eller mindre detaljerade har lagtstid. Fleraunder längre meren - -
frågan kommittill lagstiftning. Nu harfram, dock leda nyttutan att

Straffsystemkommittén har fått till uppgiftdagordningen attattgenom
intensivövervakning förekommer ochde olika modeller förstudera som

införa intensivövervakning i det svenskadet lämpligtöverväga, är attom
påföljdssystemet.
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StraffsystemkommitténAtt fått denna uppgift hänger till delstor
med förutsättningarna för konstrueraatt sådan påföljd påsamman att en

tid kommit i läge. flertalEtt olika möjligheterett nytt användasenare att
elektroniska hjälpmedel för kontrollera den står under intensiv-att som
övervakning har nämligen samtidigtöppnats utvecklingen dettasom
område fortsätter.

det följandeI skall vi lämna kort redovisning för den tidigareen
svenska diskussionen intensivövervakning. Vi skall också de olikaom ange
modeller för sådan övervakning skulle kunna tänkas. Härefter skallen som
vi redovisa vår inställning till intensivövervakning med elektroniska
hjälpmedel påföljd för lagöverträdare.som en unga

18.2.2 Den tidigare svenska diskussionen intensiv-om
övervakning

Vi har i avsnitt 14.4 lämnat utförlig redovisning tidigare dis-en av
kussioner intensivövervakning. Som bakgrund till våra över-om en
väganden vill dock inledningsvis sammfatta denna.

olikaI sammanhang väcktes tanken påföljd, skulle beståen som av
intensivare övervakning denän skyddstillsyn innebär. skeddeDeten som

bl.a. i samband med den utvärdering frivårdsförsök gjordes iettav som
BRÅSundsvall i början 1970-talet 1975:1 och 1979:1. Enrapportav

grundtanke i detta förslag den dömde, i många fallattvar som armars
skulle ha dömts till fängelse, skulle övervakas personlig kontaktgenom en
mellan honom och frivårdspersonal så mycket mellan femochtresom
gånger i veckan.

Tanken på intensivövervakning också i 197727 Nytttogs rapportenupp
straffsystem, Brottsförebyggande rådets kriminalpolitiska arbetsgruppsom
presenterade år 1977. Enligt arbetsgruppen skulle frivårdspåföljd,en ny

bestod intensiv övervakning den dömde, ökade möjlighetersom av av ge
till differentiering frivårdspåföljdema och därmed kunna öppna vågenav
för minskad användning fängelse. Det grundläggande innehållet ien av
arbetsgruppens intensivövervakning skulle skyldighet för denvara en
dömde flera gånger i veckan anmäla sig hos skyddskonsulenten ochatt
polisen.

Även Ungdomsfängelseutredningen, överlämnade sitt betänkandesom
BRÅ-rapportenSOU 1977:83 Tillsynsdom ungefär samtidigt som

publicerades, inne på tanken skulle införa frivårdspåföljd,attvar man en
benämnd tillsynsdom, i fråga graden ingripande skullesom om av vara

kännbar skyddstillsyn. Bakgrundenän härtill den dåvarandemer attvar
ungdomsfángelsepåföljden skulle avskaffas. Påföljden tillsynsdom skulle
i första hand tillgodose kontrollfunktion också innebäraen men en
förmedling stöd och hjälp.av

årDen 1979 tillsatta Frivårdskommittén avvisade i sitt betänkande SOU
1981:90 tanken införa intensivövervakning särskild påföljd.att som en

stället föreslogI den kommittén särskilt starkt behov övervakningatt ett av
hos lagöverträdaren skulle kunna tillgodoses domstolen fickattgenom
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förordnamöjlighet i samband med dom på skyddstillsynatt en om
tid. förordnandeintensivövervakning under viss För sådant skulleatt ett

meddelas förutsattes enligt förslaget det, såväl individualpreventi-att av
straffvärde,skäl med hänsyn till brottets kunde motiverat attansesva som

Kontakttiden vid sådanställa lagöverträdaren under intensivövervakning.
intensivövervakning skulle den dubbla den vid ordinär över-motvara
vakning.

förslag till behandling i propositionenFrivårdskommitténs togs upp
Departementschefen anförde där bl.a. tanken in-l98283:85. att att

för lagöverträdare, behöver stöd ochtensifiera övervakningen de som mera
lagstiftningför återfalla i brott, riktig. Någonkontroll andra inteän att var

emellertid inteFrivårdskommitténs förslag ville hanpå grundval av
ställningstagande hansavgörande betydelse för hansföreslå. Av var

genomförbartlämpligt och praktiskttveksamhet till det är att upp-om
tillämpningsområdebeträffande innehåll ochrätthålla klar skillnaden

intensivövervakning.medvanlig skyddstillsyn och skyddstillsynmellan en
hade i uppdrag inom1990 tillsatta PåföljdsutredningenårDen att,

och lämna förslagför föreliggande påföljdssystemet,det övervägaramen
för frihetsbe-tillämpningsområdet ickeåtgärder i syfte dels vidgatill att

fängelse-formerna för verkställighetrövande påföljder, dels förbättra av
Påföljdsfrågor där1991:45straff. utredningens betänkande SOUl

fråganallmänt,påföljdemas utformning diskuterades tog man uppmera
ansåg dennaUtredningeninförandet elektronisk övervakning. attavom

första hand medinföras Sverige, iövervakning inte borde iform av
de kravstridatill övervakningsformen skullehänvisning motatt

börutredningen menadeinom kriminalvårdenhumanitet att mansom
Utredningen fortsatte:ställa.

påfallande kliniska dragharkontroll den dömtselektroniskEn somav
ochden dömdemänskliga kontakten mellanden innebär deni det attatt

destrider dengår förlorad. Härigenomkriminalvårdspersonalen mot
tankegångarvárdarrollen.bakom den Dessatankegångar ligger nyasom

dömdekontakt mellan denskallinnebär det upprättas närmareatt en
möjligheterna tillsyfte förbättrakriminalvårdspersonalen ioch att en

samhället 74.anpassning i s.

övervakning skullevidare elektroniskPåföljdsutredningen antog att vara
sig såden skulle visatekniska bristerineffektiv grund attsamt varaav

någrakunde räkna medknappast görakostnadskrävande attatt manpass
införa den.ekonomiska besparingar attgenom

införa elektroniskalltså avstånd från tanken över-Utredningen atttog
någragrundat sigemellertid inte haövervägandenvakning. Dess synes

för sådanförekommande modellerpraktikenundersökningar inämnare av
övervakning.

Straffsystemkommitténs uppdrag18.2.3

uppdragStraffsystemkommitténsingår det iföregåendei detSom nämnts
elektroniskaintensivövervakning medformnågonövervägaatt avom
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hjälpmedel bör tillföras det svenska páföljdssystemet. l Straffsystemkom-
mitténs direktiv Dir. 1992:47 redogör departementschefen inledningsvis
bl.a. för Påföljdsutredningens ställningstagande frågani och förklarar att
hon delar den utredningens uppfattning det viktigt denär personligaatt att
kontakten mellan den dömde och kriminalvården inte går förlorad. Enligt
henne detta emellertid inteär nödvändig följd använder sigatten av man

elektroniska hjälpmedel vid övervakningen. Hon fortsätter:av

En elektronisk övervakning utesluter inte den dömde får delatt av
hjälp- och stödinsatser från kriminalvårdens sida. En aspekt det ärsom
viktigt framhålla den dömdeär denna formatt att över-genom av
vakning för betydligtutsätts mindre kännbar inskränkning i sitt liven

han in på anstalt.än Ateranpassningen till samhället bör ocksåtasom
bli lättare påföljden i stället varit fängelse.än Jag inte hellerom anser

det finns underlag för påstå sådant behöver bli såatt att att ett system
kostnadskrävande eller ineffektivt det dessa skäl inte skulleatt av vara
lämpligt.

Straffsystemkommittén skall redovisa sina överväganden rörande en
särskild intensivövervakningspåföljd vid utgången år 1994.av

18.2.4 Olika med elektronisk övervakningsystem

Utvecklingen intensivövervakning med elektroniska hjälpmedel har nåttav
längst i USA. Där förekommer elektroniska hjälpmedel inslag i flerasom
olika straffrättsliga påföljder. Men andra områden inomäventyper av
rättsväsendet har elektronisk övervakning kommit till användning. Ett
exempel härpå elektroniskär övervakning har substitutanvänts tillatt som
häktning.

Inom det straffrättsliga reaktionssystemet kan använda sig in-man av
tensivövervakning med elektroniska hjälpmedel på i huvudsak två olika

nämligen dels frivdrdspdféljdsätt, i fråga gradensom en som om av
ingripande skyddstillsyn,är strängare än dels verkställighetsform försom
den sista delen fängelsestraff. båda fallenl bör intensivövervak-ettav
ningen kunna innebära den dömde skallatt
l arbeta eller utbildning under dagtid,

drogfri2 kan kontrolleras såväl elektroniskt provtagningvara som genom
vid besök övervakare,av
följa föreskrifter3 behandling drogberoende,motom
fullgöra4 viss samhällstjänst, 10 timmar månad,t.ex. per
uppehålla5 sig i hemmet under tid då han inte har någon frivårdsmyn-av
digheten godkänd aktivitet kan kontrolleras såväl elektroniskgenom
övervakning besök övervakare och telefonsamtal ochsom genom av
underkastas6 oanmälda besök från övervakaren visst minsta antalett
gånger vecka.per

det gällerNär den tekniska utformningen övervakningsutrustningenav
brukar tala i huvudsak två olika aktiva respektivetyper system,man om av
passiva.
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I aktiva eller kontinuerligt övervakande den övervakadeärsystem
föremål för ständig kontroll under den tid han skall uppehålla sig i sitten

på någonhem eller plats. Ett passivt innebär däremot densystem attannan
kontrolleras endast slumpmässigt valda tidpunkter.övervakades närvaro

bestårEtt aktivt enheter: sändare, ochsystem tre mottagareav
centraldator. Den övervakade bär sändaren i band hand- ellerett runt
fotleden. installerad i den övervakades hem och ansluten tillMottagaren är

Så länge befinner sig inom sändarens räckvidd,telenätet. mottagaren
uppgår till nås de kodadevilken vanligen 25 40 meter, mottagaren av-

kontinuerligt Om den övervakaderadiosignaler sändaren utsänder.som
emellertid så långt från denna kommeravlägsnar sig mottagaren att utom

räckvidd, informerar via telenätet centraldatomsändarens mottagaren om
inträffade. På motsvarande informeras centraldatomdet sätt när mottaga-

övervakade återvänderånyo nås sändarens signaler, dvs. dennärren av
konstruerad den upphörtill sin bostad. Sändaren vanligtvis såär att att

försöker avlägsna den från handsända signaler, den övervakadeut om
respektive fotleden eller på manipulera den.sättannat

informationen medCentraldatom jämför kontinuerligt den mottagna
för utegångsförbudinprogrammerade uppgifter beslutade tiderom

informationen iden övervakade. lagras datorn,avseende Den mottagna
vilkainnehålla journal utvisande dels underalltså kommer attsom en

övervakade varit ålagd uppehålla sig i sin bostad, dels vidtider den att
fråga faktiskt lämnat bostadenvilka tidpunkter han under perioden i

respektive återvänt till denna.
vidta åtgärder iOm centraldatom bemannad kan operatörenär genast

Ärutegångsförbud.överträdelseanledning konstaterad ettav en av
får sådanavissa tider, nattetid,centraldatom obemannad under t.ex.

åtgärder vidtas i efterhand.
ringer denövervakningen intermittent. Datornl passiva skersystem upp

slumpmässigt.endera vid fastställda tidpunkter eller Denövervakade
ske antingen medövervakade har då identifiera sig. Identifieringen kanatt

övervakade försedd medröstdetektor eller denhjälp äratt enav genom
telefonen identifie-identifieringsutrustning vilken han via sändermed en

Identifieringsutmstningenbär den övervakaderingssignal till centraldatom.
det aktivamotsvarande sändarenheten isätt systemet.som

kombineras med drog-Elektronisk övervakning kan, antytts,som
överförs uppgift huruvida den övervakades utandnings-kontroll. Härvid på

hem direkt tillalkohol från i den övervakadesluft innehåller mätare
centraldatom.

finns det övervakningsapparaturVid sidan dessa båda ävensystemav
sådan utrustningmobiltelefonnätet. En fördel medbygger ärsom

vanliga telenätet ochnaturligtvis inte bunden till det ävenär attatt man
övervakas.telefon således kanden inte harsom

18.2.5 Våra överväganden

införafrån tid till väckts kring möjlighetenDe tankar attannan ensom
alla varit före-intensivövervakning i det svenska påföljdssystemet har
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stavade önskan minska bruket fängelsestraff.attav en Som vi framhållitav
på flera ställen i detta betänkande detär målsättning vi ställeren som oss
bakom och detta främst detnär gäller ungdomar. En intensivövervakning
med detta syfte skulle alltså från våra utgångspunkter välkommen.vara

Att någon lagstiftning intensivövervakning ännu inte blivit kanom av
knappast skyllas lagstiftaren har haftatt uppfattning änen annan
förslagsställama det önskvärda i minska bruket fängelse.om att Snarareav

det såär huvudskäl har varitatt deett förslag lagts fram i frågaatt som
verkställighetsinnehállet inte har skilt sig frånom skyddstillsynspåföljden

i sådan utsträckning det framstått lämpligtatt jämte denna påföljdattsom
föra in intensivövervakning i påföljdssystemet. I detta ligger också denatt
övervakning och det verkställighetsinnehåll i övrigt, förslagensom
inneburit, inte har varit det slaget påföljd med intensivövervak-attav en
ning i nämnvärt större utsträckning skyddstillsynän har kunnaansetts

fängelsestraff.ersätta
l detta sistnämnda hänseende har läget blivit deett annatnu genom

tekniska framsteg vi redovisat i det föregående. En intensivövervak-som
ning med elektroniska hjälpmedel kan konstrueras mycket kännbarsom en
påföljd. Genom den effektiva kontrollen kan den också förutsättas vinna
tilltro hos allmänheten och den skulle kunna användas för hel del brotten
för vilka påföljden för närvarande blir fängelse. Enligt vår uppfattning är
därför Straffsystemkommitténs uppdrag, det gällernär möjligheten in-att
föra intensivövervakningspâföljd, intresse. Eftersomen sådanstortav en
påföljd faktiskt skulle kunna innebära minskning antalet frihetsbe-en av
rövanden detär också angeläget förutsättningarna för intensivövervak-att
ning närmare prövas.

Vi har emellertid inte möjlighet i våra överväganden fråganatt ta upp
införande intensivövervakning med elektroniskaom hjälpmedel förav

ungdomar eftersom den uppgiften ligger på Straffsystemkommittén. I dess
direktiv visserligennämns inte ungdomar särskilt. Kommitténs uppdrag

dock möjligheten införa intensivövervakning föravser att alla olika
ålderskategorier. Vi förutsätter Straffsystemkommittén under sittatt arbete
särskilt beaktar de problem sådan påföljd skulle kunna medföra försom en
ungdomarnas del. Utan föregripa Straffsystemkommitténsatt arbete vill vi
i detta hänseende peka på ungdomar generellt har förmågaatt sämresett

utstå straffrättsliga ingripandenatt Dettaän kan även gällasägasvuxna.
den elektronisk övervakning innebära.kan Mot införapress som en att
elektronisk övervakning för ungdomar talar också det förhållandet att man
med sådan ordning inte kan den personliga kontaktersätta skallen som
etableras mellan den och hans övervakare eller andraunge som engageras
inom frivárden.
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Fritidsfängelse18.3

Inledning18.3. l

emellanåt riktatsintressetkriminalpolitiska debatten harI den mot nya
innebärtill fängelse ochframstår alternativpåföljdsformer somsom

påföljdsformerfritid. Två dedömdesenbart denbegränsningar somavav
veckoslutsfängelse. Bådanattfängelse ochsärskilt uppmärksammats är

fritidsfängelse.kallasmedbrukar gemensamtett nanm
deni principfängelsestraff innebärordinärtVerkställighet attettav

totalatid Dettahela den utmätts.berövad frihetendömde är som
modifierasreglergällanderedan enligtemellertidfrihetsberövande kan

sammanhang s.k.dettaanstalt. l ärvistelseolika former utomavgenom
intagen kaninnebärFrigång§ KvaL.särskilt intresse llfrigång att enav

undervisning,delta iellerarbetstid utföra arbeteundermedges att
anstalten.utanförverksamhetanordnadsärskiltellerutbildning arman

Syftetfrigivningsförberedelserna. äriledFrigång skall attettses som
hahan skallför den intagnefrigivningssituationskapa bättre attgenomen

efter frigivningen.behållamöjligt kanliknande hanellerarbeteett omsom
berövadskalldömdefritidsfängelse denbakom ärTanken att vara

veckosluten.eller undernattidfritid, kvälls- ochunderendastfriheten
negativaoch övrigaolägenheterde socialaminimeraDärmed vill man

alltsådömde kanfrihetsstraff. Denföljer trotseffekter ettavsom
elleroch isysselsättning störreupprätthålla sinstraffverkställigheten

familjen.medsin förbindelseutsträckningmindre
viss tidunderfrihetsberövandenattfängelse brukarMed ettmenaman

tider vistasövrigadömde undermedan denkl. 22-07, utedygnet, t.ex.av
viss tidfrihetsberövande underförståsveckoslutsfängelseMedsamhället.i

måndagfredag kväll tillveckan, t.ex. morgon.av

behandlingtidigareFrågans18.3.2

traditionellatill detalternativfritidsfängelseFrågan nyttettsomom
utredningar.tidigarefängelsestraffet behandlats ihar

BRÄss kriminalpolitiska arbetsgrupp

BRÅ:s kriminalpolitiskadiskuteradestraffsystemNyttl977:7I rapporten
påföljdsformema.aktuella särskildaförförutsättningarna dearbetsgrupp nu

problempraktiskadefrämstpekadenattfängelsegällerVad gruppen
måste förutsättas,Detstraffverkställigheten.förknippade medärsom

vissengagerad iarbete,ordnat ärintagne hardenmenade attman,
dagarna. Denfungerar underaktivtså hanstuderarutbildning eller att

närhetenligga imåsteunderdär han intagen nätternaanstalt är av
arbetar kandär hanoch denanstaltenmellanTransporterarbetsplatsen. ort

Vidareunderkrävas nätternaanstaltspersonal kanSärskildbehövas. osv.
fängelse-för de långagällerproblemsärskildaframhöll arbetsgruppen att
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straffen, eftersom nattfángelse ställer krav den dömde ochstora är
psykiskt pressande, verkställigheten pågår under längre tid. Antagligenom

det därför enligt nödvändigt för långa straff begränsarapportenvore att
tillämpningen nattfängelse till viss period straffverkställigheten.av av
Kortare fängelsestraff borde emellertid i princip kunna avtjänas helt som
nattfängelse.

BRÅ-rapportenl betraktas däremot veckoslutsfängelse frånsom en
många synpunkter lämpligare form för kort frihetsstraff. Veckosluts-
fängelse borde dock enligt arbetsgruppen inte självständig påföljdvara en

kopplad till fängelsestraffetutan omräkningsregel.generösvara genom en
Påföljdssystemet skulle bli svâröverskådligt och veckoslutsfängelsearmars
skulle kunna komma användas alternativ till andra påföljderatt änsom
fängelse. Arbetsgruppen framhöll dock veckoslutsfángelse medförävenatt

rad praktiska problem och resurskrav bl.a. i fråga personal meden om
obekväm arbetstid, särskilt straffet skall ha speciellt innehåll t.ex.ettom
aktiviteter olika slag, studier, teknik, hobbyarbete, gymnastik ochav
idrott och avtjänas i särskilda lokaler.

Vid remissbehandling uttalade sig några instanser fritids-rapportens om
fängelse. De flesta delade arbetsgruppens uppfattning fritidsfängelseatt
inte borde komma frågai självständig påföljd straffsystemet.isom en
Några instanser positiva till detta alternativ och ansåg detattvar mer
borde övervägas närmare.

vârdskommitténF

Frågan fritidsfängelse behandlades i Frivârdskommitténsnyttom
slutbetänkande SOU 1984:32 Nya alternativ till frihetsstraff. Frivårds-
kommittén menade det fritidsfängelseuppenbart hade fleraatt attvar
fördelar jämfört med ordinärt fängelse ansåg det skulleattmen vara
förenat med lång rad nackdelar införa någon form fritidsfángelseatten av
i det svenska påföljdssystemet den skulle tillgörasoavsett om en-
självständig påföljd eller till form för verkställighet fängelsestraffen av -
och fritidsfängelse således inte borde införas.att

Frivårdskommittén framhöll bl.a. endast fängelsestraffkortaatt
några månader skulle kunna fritidsfängelse och behovetersättas attav av
påföljden därför skulle bli begränsat. Anledningen till detta enligtvar
Frivårdskommittén det inte möjligt fritidsfängelseverkställa underäratt att

eftersomlängre tider sådan verkställighet flera krävande föri avseenden är
den dömde. Han klarar troligen inte under längre tider regelbundetatt
under fritiden inställa sig straffavtjänandet. regel-anstalten för De

ibundna växlingarna mellan liv i frihet liv i anstalt skulleochett ett
längden bli psykiskt för ständiga kontakten medpressande honom. Den

föremål för påtryckningaryttervärlden skulle också medföra han blevatt
från andra intagna inte hade förmån.som samma

fritidsfängelsetsSom nackdel pekade Frivårdskommittén atten annan
möjligheter förhindra verkställighetstiden, den s.k.brott begås underatt att
inkapaciteringseffekten, fängelse-skulle liten jämfört med ordinärtettvara
straff. Det skulle därför svårt bland nuvarande anstaltskliente-detattvara
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finna någon kategori för vilken fritidsfangelselet skulle lämpligvara en
påföljd. Anstaltsklientelet enligt Frivârdskommittén generellt såär sett
svårt det krävs heltidsinsats för motverka brottslighet. Enligtatt atten
Frivârdskommittén kunde detta domstolarna mindre benägnagöraantas att

fritidsfangelse för fängelse.använda i stället Kommittén ansåg detatt
vissfanns risk fritidsfängelse skulle komma itvärtom att att ut-en

i stället för påföljder i frihetsträckning användas och därmed leda till ett
farmspåföljdsval. Enligt Frivårdskommittén det överhuvudtagetupptrappat

fråga förelåg frihetsstraffanledning sig det behov påföljdatt ettom av som
brott det rörde sig så begränsat frihetsberövandeför när ettom som

fritidsfängelse under kort tid.en
Frivårdskommittén ansåg fritidsfángelse också kunde ifrågasättasatt av

anledningar. Avsikten påföljden bl.a. den dömdeandra med är att trots
avtjänandet frihetsstraff skall kunna behålla sin arbetsanställning.ettav

fördel emellertid så endast korta fängelse-skulle inteDenna stor,vara om
fritidsstraff. Avtjänandet fängelse-straff kunde med kortvarigaersättas av

straff torde nämligen sällan, menade Frivårdskommittén, utgöramera
för den dömde från hans arbetsanställning.saklig grund uppsägning av

också planering tidpunktenOfta kan uppsägning undvikas genom en aven
verkställigheten.för

pâ-Frivårdskommittén ansåg vidare fritidsfängelse skulle göraatt
Påföljdemas inbördesföljdssystemet komplicerat och svåröverskådligt.mer

svårare och domstolarnas påföljdsval skullestränghet skulle bli att ange
Särskilt skulle gränsdragningenkunna bli ojämnare och orättvisare. mot

bötesstraff ställa till problem. nackdel enligt Frivårds-höga En arman var
kommittén fritidsfangelse egentligen inte något alternativ tillutgöratt

Även fritidsfängelse frihetsberövande påföljd,frihetsstraff. änär en om
begränsad ordinärt fängelsestraff.änmer

Frivårdskommittén ansåg slutligen fritidsfangelse i formatt av
nattfängelse skiljer särskilt mycket från frigångsinstitutet.inte heller sig

uppfattning det tveksamt nattfängelseEnligt Frivârdskommitténs var om
frigången enligtoch frigång skulle kunna finnas samtidigt och borde

kommitténs mening kvar.vara
Efter för med fritidsfångelseha redogjort de nämnda nackdelarnaatt nu

Frivårdskommittén frågan ändå inte medställde de nackdelarnastörstaom
fritidsfångelse gäller de praktiska, administrativa och resursmässiga

därvidförutsättningarna för strafformen. Frivårdskommittén anförde
följande SOU 1984:32 610.s.

Fritidsfängelse skulle leda till dåligt och ojämnt utnyttjandeett av an-
förstaltemas kapacitet. De anstaltsplatser skulle användassom

veckoslutsfängelse skulle användas förunder veckosluten och de som
nattfängelse svårighet kunna utnyttjasunder skulle endast mednätterna

utnyttjaunder övrig tid veckan. Det torde inte möjligt attav ens vara
för och nattfängelse. Om vecko-anstaltsplatser veckosluts- ettsamma

sluts anstaltsvistelse skulle räknas tvâ dagars straffverkställighet,som
skulle för enmånadersstraff krävas anstaltsplats under ochtreett en en

för veckoslutsfängelsehalv månad i stället under månad. För atten
överhuvudtaget skall kunna införas, skulle därför förutsättas för denett
dömde väsentligt omräkningstal.generösare
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Verkställighet fritidsfángelse skulle också ställa krav påav stor
personal med obekväm arbetstid. Det självklartär verkställighets-att
former, nödvändiggör särskild bemanning under nätter ochsom en
veckoslut, kolliderar med personalens naturliga krav fritid
normala tider. Veckoslutsfängelse skulle också särskilt personalkrä-vara
vande på det sättet anstaltsvistelsen skulle tid dåatt arbete elleravse
studier inte förekommer anstalten. De intagna skulle i stället behöva
sysselsättas med fritidsaktiviteter för anstaltslivet inte skulle bli heltatt
passivt med de negativa effekter det innebär.som

Frivårdskommittén pekade också rad praktiska problemen attgenom
fritidsfängelse förutsätter de anstalter skall användas liggeratt närasom
den dömdes bostad och arbetsplats och mäste kunna ordnasatt transporter

anstaltsadministrationen skulle försvåras densamt att höga omsättningenav
på intagna.

Utan någon direkt ställning i enskilda frågoratt ta övervägde Frivårds-
kommittén hur fritidsfångelse skulle kunna utfonnas, det infördes. Detom
gällde bl.a. påföljdens lagtekniska utformning, frågan domstolen ellerom

verkställighetsorgan skulle besluta användningen,ett vilketom om-
räkningstal skulle gälla fängelsestraff skulle verkställas formisom om av
fritidsfängelse och vilka villkor skulle gälla för dom fritids-som
fängelse.

Frivårdskommitténs slutsats de fördelar står vinna medatt attvar som
införa någon form fritidsfängelse i det svenska påföljds-att eller straff-av

verkställighetssystemet inte så de uppvägde nackdelarna, ochstora attvar
kommittén föreslog därför inte någon sådan påföljd eller verkställighets-
form. Framför allt ifrågasatte Frivårdskommittén det fanns behovettom

påföljd den innebär frihetsberövande, hadetrots attav en som, ett en
jämfört med ordinärt fängelse låg allmän- och individualpreventiv effekt.
Det fanns enligt Frivårdskommitténs mening risk för den inte skulleatt
komma fängelsestraffersätta i stället leda tillatt utan ett upptrappat
påföljdsval. Fritidsfängelse skulle också innebära mycket stora resurs-
mässiga påfrestningar. Frivärdskommittén uttalade flera fördelardeatt av

förbundna med fritidsfångelse redan förelåg i frigångsinstitutetsom var
och framhöll det väsentligare utveckla frigången ochatt attvar anpassa
den till de förändringar iäger samhället införa fritids-änsom attrum
fängelse institut i det svenska påföljdssystemet.ett nyttsom

Reaktionerna på Frivårdskommitténs förslag

Vid remissbehandligen betänkandet ställde sig praktiskt allaav taget
remissinstanser bakom Frivårdskommitténs överväganden. Endast en
remissinstans, Svea hovrätt, redovisade avvikande uppfattning. Sveaen
hovrätt ansåg påföljdsformen kunde ha ganska god allmänpre-att antas en
ventiv effekt och den borde kunna användas vid rattfylleri, misshandelatt
och brottslighet där korta frihetsstraff tillämpas enbart allmänpre-annan av
ventiva skäl. Enligt Svea hovrätt borde det genomföras försöksverksam-en
het fritidsfángelse,med utformat domstolen beslutad form försom en av
verkställighet fängelsestraff.av
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Departementschefen uttalade i 198687: 106 ändring i brotts-prop. om
kontraktsvård han i huvudsak anslöt sig tillbalken s.k. m.m. attm.m.

uppfattning och ansåg fördelarna med fritids-Frivårdskomrnitténs att
vägde de nackdelar sådan ordning skulle förafängelse inte upp som en

anförtsig. anledning vad Svea hovrätt uttalade departements-med Med av
betydande för fritidsfängelse vid vissachefen ...det finns risk attatt en

för intagna i praktiken skullebrott eller vissa kategoriertyper avav
står i strid strävandenaanvändas påkomma sätt mot attatt ett som

uppkommer vid verkställighetenmotverka riskerna för sociala orättvisoratt
frihetsstraff s. 19av

18.3 3 Våra överväganden
.

för ungdomar föreslåspåföljd form fritidsfängelseNågon i avny
fritidsfängelse införs särskildföreslår inte hellerinte. Vi att som en

fängelse för ungdomar.form för verkställighet av

veckoslut och helger,till fritiden, särskiltförlägga frihetsberövandetAtt
å sidan tillgodose intressetha vissa fördelar. Därmed kan man enaanses

Åavskräckande. andra sidan kanstraffet skall obehagligt ochattav vara
straff för med sigmotverka de negativa effekter attett genomsomman

hemmet och familjen,den dömde rycks från sin sociala miljö,bort
Även de negativa effekternaarbetslivet på andra begränsassätt avosv.

anstaltsvistelsen i inte oväsentlig mån.
förenat medSom Frivårdskommittén påpekade det emellertidär även

fritidsfängelse i det svenskabetydande nackdelar införa någon formatt av
påföljdssystemet. detta gälldeFrivårdskommittén ansåg oavsettatt om
fritidsfängelse påföljd till form förtill självständig ellerskulle göras enen

nackdelarna.verkställighet fördelarna inte vägdefängelse samt att uppav
Vi Frivårdskommitténuppfattningansluter i huvudsak till denoss

redovisade dock vi särskilt bör bedömai sitt betänkande. Vi att omanser
fritidsfángelse, speciellt förnackdelarna, kantrots ungaanses vara en
lagöverträdare verkställighet fängelse ochlämplig påföljd eller form för av

därför fritidsfängelse för ungdomar.likväl införabör överväga attom man
Inledningsvis admini-framhålla redan de praktiska,vill vi emellertid att

strativa Frivårdskom-och med strafformenresursmässiga nackdelarna som
mittén påtalade vår uppfattning börsådan det enligthar tyngd atten
föreligga fritidsfängelseskall införamycket starka skäl för ändåatt man
för ungdomar.

förNär det särskilt lämpligtgäller frågan fritidsfángelse kan ansesom
lagöverträdare framhålla följande.vill viunga

En fördelarna dömdeskulle denmed fritidsfängelse ävenattav vara
under arbetsan-verkställigheten frihetsstraffet kunde fortsätta sinav

deställning, sina dock delstudier eller liknande. Vi att stortror aven
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ungdomar, skulle dömas till fritidsfängelse, saknar ordnad sysselsätt-som
ning. Påföljden framstår därför inte särskilt lämplig för ungdomar.som

framgåttSom det föregående det endastär vid korta straffav som
fritidsfängelse skulle kunna komma ifråga eftersom längre verkställigheten
i flera avseenden alltför krävande för den dömde. Det skullevore
förmodligen kunna sig straff endast någonröra eller några månader.om

lederDetta till fritidsfängelse inte lämpligt det gällerär ungdomar,näratt
varken självständig påföljd utdömd enligt kriteriersom en samma som

fängelseordinärt eller form för verkställighet fängelse. Närsom en av en
åldernlagöverträdare i 15-17 år döms till fängelse nämligenär medman

vårt förslag avsnitt 17.3se i så långa strafftider fängelse i änuppe mer
tvâ år det får uteslutet fängelsestraffet skall kunna verkställasatt attanses
på fritiden. Det då också frågaär så allvarlig brottslighet attom man
svårligen kan tänka sig den dömde redan från verkställighetens börjanatt
skall få vistas i samhället under dagtid. Det troligt sådanärute att en
verkställighetsform skulle uppfattas stötande allmänheten. Rör detsom av
sig ungdomar i åldern 18-20 år skall enligt värt förslag kortaom
fängelsestraff kunna ådömas detta motiverat hänsyn till brottetsärom av

Det kan emellertid med skäl ifrågasättas det finns förutsättningarart. om
vid de brott det här kan bli fråga rattfylleri, ringaatt t.ex. grovtom, -

misshandel och våld tjänsteman avtjäna fängelsestraffet i formmot av-
fritidsstraff under några veckoslut. Just det gäller sådana brottstypernär
har i olika sammanhang framhållit vikten kon intensivtettman av men
fängelsestraff. Senast har denna uppfattning framförts Väg- ochav
sjöfyllerikommittén SOU 1992:131 Grovt rattfylleri och Sjöfylleri. Det
finns egentligen inte heller skäl här skillnad mellan brottsförövaregöraatt
i åldern 18-20 är och äldre.

Vad talar låta fängelsestraffet helt eller till viss delsagts mot attnu
formverkställas i fritidsfängelse. l stället bör använda denav man

möjlighet frigångtill står till buds, vill den dömdeattsom nu om man
skall kunna arbeta och hållas sysselsatt anstalten under vissa tider.utom
Vi det finns för utvidgning detta institut, särskiltatt utrymmeanser en av

det gäller de lagöverträdama, sånär sättt.ex. attunga man mera
allmänt utnyttjar möjligheten meddela frigång vid kortareävenatt
fängelsestraff. Eftersom det ankommer på Fängelseutredningen Ju1992
:06 reglerna frigång,göra översyn vi vi inte böratt atten av om anser
föregripa dess överväganden i denna del.

möjlighet införaEn fritidsfängelse självständigattannan vore som en
ungdomspåföljd, och utdöma den enligt andra, mindre restriktiva kriterier

dem gäller för ordinära fängelsestraff. Viän emellertid inteattsom anser
heller detta bör komma ifråga. Påföljdssystemet skulle bli kompliceratmer
och svåröverskådligt införde fritidsfängelseeller två typerom man en av

självständiga påföljder. Påföljdemas inbördes stränghet skulle blisom
svårare och risken finns domstolarnas pâföljdsval skulle kunnaatt attange
bli ojämnare och orättvisare. Endast klara fördelar kan vinnas medom en

påföljd bör sådan införas i fritidsfängelse skulle kommaAttsystemet.ny
i viss utsträckning användas i förstället påföljder i frihet skulleatt

ocksåsannolikt leda till påföljdval.ett upptrappat
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införafinnsvilket behov dethar också svårtVi att ettatt avse
frihetsberövande fritidsfängelsefrihetsstraff med så begränsatett som

relativt kort tid.innebär under en
ocksåinkapaciteringseffekten förtjänarredovisade s.k.tidigareDen att

fritidsfängelsetillskulle dömasframhållas. ungdomar ärsärskilt De som
ha någon in-fritidsfángelse skullebrottsaktiva. Omsannolikt mycket

förutsättaungdomar, fårgäller dessakapaciteringseffekt detnär attman
veckosluten.nattid eller underfritid, kvälls- ochbegår brott endastde

därförkandet viset. Mandet förhåller sigVi dock inte anta atttror att
marginell.inkapaciteringseffekten skulle bli mycket

medskulle kunna vinnafördelarsålunda deVi att mansomanser
detyngd dehar sådanfritidsfångelse för ungdomar inte vägeratt uppen

någonföreslår därför intefinns. Viotvivelaktigtnackdelar attstora som
införs.förverkställighetsformpåföljd ellersådan unga
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19 Beslutanderätten beträffande reak-

tioner vid ungdomsbrott och för-

farandet vid domstol

19. 1 Inledning

Enligt våra direktiv skall vi överväga bör ha beslutanderätten ivem som
fråga reaktionerna vid brott framhållsDet möjlighetom om attav unga. en

i alltär väsentligt bibehålla denatt nuvarande regleringen förhållandetav
mellan rättsväsende och socialtjänst överlåta socialtjänsten bådemen att
besluta och verkställa reaktionema. Departementschefen pekar dockom på

rad skäl talar sådan ordning, inte minst åtgärderemoten som en att som
i praktiken avseddaär reaktioner brott beslutasatt i heltmotvara en annan
ordning denän normalt gäller i brottmål. För vårt arbete skall detsom
därför utgångspunkt besluten reaktionsformer vidatt brottvara en om nya

liksom det gällernär befintliga reaktioner skall fattas inomav unga - -
rättsväsendet. I direktiven vidaresägs vi därvid bör oförhindradeatt vara

överväga domstolensatt sammansättning eller förfarandet i de fallom som
domstolavgörs bör till målens särskilda karaktär.av anpassas

19.2 Allmänt beslutanderättenom

Utgångspunkten för våra överväganden har alltså varit eventuellaatt nya
reaktionsformer vid brott liksom det gäller befintliganärav unga -
reaktioner skall fattas inom rättsväsendet. Frågan emellertidär denom-
nuvarande fördelningen mellan polis, åklagare och domstol beslutande-av

inomrätten rättsväsendet vid sådana brott bör behållas eller det finnsom
anledning ändra den. Det skulle dåatt fråga utvidgasnarast attvara om
polis och åklagares beslutanderätt, eftersom det sannolikt inte möjligtär

i någon utsträckningstörre föraatt ärendenöver i dag handläggssom av
polis och åklagare t.ex. ärenden avgörs ordningsbot ochsom genom
strafföreläggande till domstol.

ÅklagamtredningenVi vill erinra i sitt betänkande SOUattom
1992:61 Ett reformerat âklagarväsende föreslår möjligheterna tillatt
strafföreläggande och föreläggande ordningsbot utvidgas bådaattav genom
dessa reaktioner slås till institut föreläggande påföljd.ettsamman av-
Enligt det institutet, beträffande förfarandet helt ansluter tillnya som
dagens regler, skall åklagare få förelägga påföljd dels brottet förskyllernär
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dels detför brottet,straff stadgat närvilket högsta ärböter, oavsett som
Villkorlig dom. Före-tillskall bestämmaspåföljdenuppenbartär att

skallanspråk. Polismanenskildamedgivnaskall ocksåläggandet uppta
ochförskyller penningböterfall brottetbötesföreläggande i deutfärdafå

Det innebärordningsbotskatalog.dagensupptagits i vad attmotsvarar
lindrigareexempelvis förföreläggandesådantmöjligheter öppnas att ettge

straffskalan.imed dagsböterenklare brottoch andrasnatteribrott
undergäller brottdetpåpekas åklagarehärvid närbörDet att ungaav
vilketmöjlighethar6 § LUL,dag, enligtår redan i oavsett18 att,ena

strafföreläggandeutfärdaföreskrivet för brottet,straff ärhögsta omsom
endast tilldömtsskulle haåtal väckts,denkandet antas att omunge,

vilkaenligtsärskilda regler rättendebeaktaDärvid skall åklagarenböter.
för brottet.föreskrivetvadstraff ärtill lindrigaredöma änkan som

reaktionernai frågabeslutanderättenflyttamedvinsternaEn att omav
kanåklagarepolis ochdomstol till ärfrånungdomsbrottvid att sparaman
gämingenerkändemisstänkteOm densådan ordning.meddel tid enen

Avgörandeteffektivt.snabbt ochfastställasstraffet kunnanämligenskulle
vilketbrottet,anslutning tilli mycketkomma näraskulle då kunna anses
fördelYtterligare ärgäller ungdomar.det attpositivtsärskilt när envara
nämligeninför domstol. Detställasbehövainte skulleden avansesunge

påfrestande försärskiltbrottmålsrättegång ärmånga person.en ungatt en
förfarandeuppnåseffekter kandeskall ställasdetta ettMot genomsom

iverkandomstolsförfarande haroftadomstol. Det sägsi att ett en
debedömningenviddockhänseende. Vikriminalpolitiskt atttror avman

avgörandefästainte börstraffrättskipningeneffekternabrottsavhållande av
hela detuppmärksammasstället bördomstolsförfarandet. Ividavseende

brottsupptäckten,nämligenföljer på brottförfarandetsamlade ettsom
domstolsförhandling,åtal,förundersökning,polisensbrottsanmälan,

sinsannoliktlagföring harskede iVarjerättverkningarsärskilda etc. en
dettabör dockdomstolsförfarandetgällerbetydelse. Vadkriminalpolitiska

rättssäkerhetssynpunkterutifrån dehand bedömasi förstaställeti som
utformning.brottmålsprocessensbetingat

rättegångsförfarandethåll förnekasnågotfråntorde inte attDet
avgöranden. Härriktigamaterielltförgarantinbästainnefattar den

rådandemed detfördelarnaordas processystemetintebehöver närmare om
införmed rättenkoncentration,omedelbarhet ochmuntlighet, ettmed

vid-medförhandlingsprincipen,byggttvåpartsförhållandeutspelat
offentliga försvararebiträdetilltaladeför etc.möjlighetersträckta att av

skalloffentlighetsprincipenutmärkanderättegångsförfarandetförDen
härockså nämnas.

förutsättasmåste ägaförfarandeställas detsagda skalldetMot somnu
vid brottreaktionernabeslutaåklagare skallexempelvis avnär omrum

enskildai åklagarenskommerHandläggningen ägaatt rumunga.
anordnas.kanoffentlighetenligt sakenstjänsterum, attutannatur

Åklagaren såvälförföreträdarerollen statensfår dubbladen att vara
Materialetfunktion.dömandemånvissför ianklagande somsom en --

skriftligt.väsentligadetprövningen blir iförtill grundligger
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Det vår uppfattningär det endast kan komma i fråga flyttaatt överatt
ytterligare rättskipningsuppgifter från domstol till polisåklagare, deom
tidsvinster därigenom kan göra de nackdelaruppväger otvivel-man som
aktigt finns rättssäkerhetssynpunkt med sådan ordning. Viur en anser
emellertid så inte fallet. De rättssäkerhetsgarantierär och det med-att
borgarinflytande förenat medär domstolsförfarande dockvägerettsom

den möjlighet tillän snabbare handläggning kan uppnå. Intetyngre en man
heller de i möjligastörsta utsträckning bör hållasargumentet att unga
utanför domstolarna har enligt vår mening någon tyngd. Vistörre tror att
det både för den skull, och för allmänhetens tilltro tillävenunges egen
rättsväsendet, vikt denär ställs inför domstol väl dennärstor attav unge

passerad då det integräns är kan komma i fråga åtalsunderlåtelseatt ge
då det helleroch inte tillräckligt med strafföreläggande.är Saken skallett

då domstol.prövas av
Vi således grund det anförda det inte bör komma frågaiattanser av
ytterligare utvidga den beslutanderätt i dag tillkommer polisåkla-att som

vid brott Det vår uppfattning det iär möjligastörstaattgare av unga. ut-
sträckning domstol skall besluta reaktionernaär vid ungdomsbrott.som om

19. 3 Ungdomsdomstol

19.3.1 Inledning

I det följande kommer vi i korthet något förredogöra den domstolsor-att
ganisation finns i England, Tyskland och förUSA handläggningsom av
mål lagöverträdare. Inledningsvis vill vi framhålla det ärmot attunga en
grannlaga uppgift redogöra för domstolsorganisationen ochatt process-

i andra länder. Särskilt de anglosaxiskarätten skiljer sig irättssystemen
väsentlig frånmån vårt Eftersom avsikten med dettarättssystem.eget
avsnitt endast åskådliggöraär några olika domstolsmodeller föratt att
handlägga ungdomsmål, har vi avstått från fullständiglämna ochatt en
detaljerad redogörelse för de olika ländernas sådanEn kan ändåsystem.
inte bli heltäckande. Vi har därför valt i det följande lämna endastatt en
kort beskrivning huvuddragen i de olika ländernas Ytterligaresystem.av
material utländsk finns i Suzarme McMurphys avsnitt Selectedrättom
Systems of Juvenile Justice avsnitt del B.

19. 3.2 Andra länder

England

England straffmyndighetsåldernI lO år. fylltär De har lO intesom men
år betraktas21 lagöverträdare juvenile offender och ärsom unga

indelade i olika ålderskategorier. De har fyllt 10 inte år14som men
betecknas i lagstiftningen children. När det gäller dessa barn finns detsom
i lagstiftningen presumtion för de inte förstår skillnaden mellan rättatten
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fel dolioch the incapax rule. Denna presumtion måste brytas för att
Åklagarenförbarnet skall kunna dömas brott. måste styrka barnetatt

han har gjort fel. därförinsett det var l praktiken det mindreäratt
vanligt barn i åldern 10-13 år ställs inför domstol. fylltDe har 14att som

fylltinte 18 år betecknas och de har 18som young persons som menmen
år adults.inte 21 som young

brottmål lagöverträdare 18 år och äldre kan iEtt mot en vuxen
första brottmål inledsEngland i instans handläggningenavgöras ettav

alltid i magistrates’ antingen i magistrates’ eller icourt court court.crown
allvarligabåda domstolar skiljer sig på rad olika DeDessa sätt. mesten

våldtäkt offences triable only indictment,mord ochbrotten, t.ex. on
där lagfaren domare och jury dömer. Mindreiavgörs court,crown en

trafikbrott och fylleri offences triable only summari-allvarliga brott, t.ex.
regel endast lekmän dömer. Eni magistrates’ därly avgörs court, som

offencesflesta stölder och bedrägeriertredje kategori brottmål, det.ex.
i magistrates’ eller ieither kan antingentriable way, avgöras court crown

tilltaladehandläggas i magistrates’ denMålet kan courtcourt. om
inte målettill det och ledamöterna i magistrates’samtycker attcourt anser

kanhandläggas i En magistrates’stället skalli court. courtcrown
förmånaders fängelse tolv månaders fängelsenämligen utdöma högst sex

magistrates’och högst 000 pund i böter. Ansertvå eller flera brott 5
straff kan domstolen, efter haförskyllerbrottet strängare attettcourt att

fråndom kan överklagasmålet, hänvisa det till Enhört court.crown
då tillämpa deharmagistrates’ till En court attcourt court.crown crown
finns dock ingetmagistrates’ Detpåföljder står till buds i court.som

kan den tilltaladesreformatio in peius, dvs.förbud courtmot crown
honom till svårare påföljd.talan döma enegen

finns i England sedanmagistrates’ ochVid sidan court courtcrownav
ungdomsdomstolar, youthmed särskilda1908 även courts.systemett

Criminal Justice 1991 benämndes detill ikraftträdandet the ActFram av
form magistrates’domstolar särskildjuvenile Dessa är court,courts. en av

föroch fristående från magistrates’de alltså specialdomstolarär courtmen
den tilltalade har fylltungdomsdomstol handläggs brottmål därIvuxna. en

brottmålår. vissa situationer skall dock10 inte 18 I motett en personmen
eller Detår handläggas i magistrates’i åldern 10-17 court.court crown

anledningdetta. saknas härmängd regler Detfinns attstyrsomen
vissa mycketkan dockin på dessa regler. Det nämnasnärmare att

års fängelse förkan leda till 14allvarliga brott, våldtäkt brottt.ex. som
inte i ungdomsdomstolen.handläggas i ochskallvuxen courtcrownen

Även år åtaladi åldern lO-l7situationer lagöverträdare äri de en ung
vuxendomstolama.iskall målet handläggastillsammans med en vuxen

de ameri-ungdomsdomstolarna, liksomde engelskaTanken bakom
frånungdomar borta vuxen-skall hålla barn ochkanska, är att man

dock i dehar detvad gäller i USAdomstolama. I tillmotsats som
rättssäkerhetskrav,ungdomsdomstolama alltid ställtsengelska sammaupp

vuxendomstolama.bevisning ikrav somosv.
criminal proceedings.ungdomsdomstolen handläggs endast brottmålI

ungdomsdom-ikraftträdandet Childrens 1989 handlades itill ActFram av
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stolen mål s.k.även offences se avsnittet USA ochstatus målom om om
omhändertagande barn care proceedings. Ungdomsdomstolen kundeav
då påföljd för brott döma till order. Det innebar regelsom care attsom
den omhändertogs de sociala myndigheterna och placerades iunge av
fosterhem eller på institution. En order inte tidsbestämd ochcare var
kunde pågå till dess den fyllt 18 år. Mål omhändertagandeunge om av
barn handläggs alltså i domstol magistrates’ familynu en annan pro-
ceedings court.

Ungdomsdomstolen håller regel sina rättegångar i byggnadsom samma
magistrates’ alltså heltär självständig domstol.court,som men en annan,

För minimera de kontakt med lagöverträdareatt hållsungas vuxna
rättegångama dock andra tider rättegångama iän magistrates’ Påcourt.

del platser, då oftast i städer, finnsstörre dock särskilda domstolslo-en
kaler för ungdomsdomstolen.

I ungdomsdomstolen dömer vanligen lekmän magistrates. Bådatre
könen skall representerade. En magistrate inte juristär har fåttvara men
viss juridisk utbildning. Till sin hjälp har utbildadrätten jurist clerken

skall bistå bl.a. med råd i juridiska frågor. En clerk ingår dock intesom
i Magistratesrätten. dömer i ungdomsdomstol utvaldaär blandsom en
andra magistrates och särskilt lämpade för handlägga mål medattanses
ungdomar och har fått särskild utbildning för detta. De magistrates som
tjänstgör i ungdomsdomstolen vanligenär sina kollegerän iyngre
magistrates Ungdomsdomstolen skall två frågor,avgöra delscourt.
skuldfrågan, dels påföljdsfrågan. flestaDe tilltalade i ungdomsdomstolen
medger dock för brott plead guilty. De regler gäller föransvar som
handläggningen i ungdomsdomstolen skiljer sig rad olika frånsätten
de regler gäller för handläggningen i magistrates Bl.a. ärsom court.
domstolsförhandlingen inte offentlig och försöker hålla rättegångenman
på så informell och isätt så avspänd atmosfärett möjligt.en som
Ungdomsdomstolen inhämtar olikaäven utredningar dentyper av om
tilltalades personliga förhållanden, bl.a. social enquiry report SER. En
SER utförs tjänsteman inom frivården eller socialarbetare.av en av en
Denna innehåller uppgifter inhämtats bl.a. från denrapport som unge
själv, hans föräldrar och från olika myndighetsregister. l lämnasrapporten

påföljdsförslag. Det finns inget krav den i ungdomsdoms-ett att unge
tolen skall företrädas juridiskt ombud han riskeraränett annatav attom
dömas till frihetsberövande påföljd. Ombudet kan betalas allmännaen av
medel. Om den under år16 skall domstolen,är det inte kanunge om

oskäligt unreasonable, förordna vårdnadshavaren skall närvaraattanses
vid rättegången. Om den har fyllt 16 inte 18 år får domstolenunge men
förordna vårdnadshavaren skall vid rättegången.närvaraatt

Ett avgörande från ungdomsdomstolen kan den överklagas tillav unge
court.crown

försökerMan i så utsträckning möjligt hålla de lag-stor som unga
överträdama borta från domstolarna. En del dem åtalas intestor utanav

Årfår i stället caution ung. varning. 1989 fick 79 % deav unga
lagöverträdama caution och 21 % åtalades. Samma år fick %14 deav

lagöverträdama caution och 86 % åtalades.vuxna
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brottmål kan,England ställs inför domstol ii utöverDen ett attsom
ádömasmålsäganden compensation order,ersättning tillförpliktas utge

föräldrarungdomsdomstolen kan denpåföljder irad olika ungesm.m.en
videt följande kommercompensation order. Iförpliktas betala attatt

påföljdför dessa. Vid respektiveöversiktlig redogörelsemycketlämna en
fråga förkan komma iålderskategoriliknande deneller somanges

åtgärden.
åtaladefinner denår äldre. Domstolendischarge 10 ochAbsolute

påföljdseftergift.meddelartill brottetskyldig men
denDomstolen finneräldre.discharge 10 år ochConditional2.

påföljdseftergift. Omvillkoradmeddelarskyldig till brottetåtalade men
domstolen bestämdvissbegår brott inomdömde inteden en avnya

dömde brottpåföljden. Begår deneftergestidsperiod, högst år,tre nya
för den gamlapåföljdtillprövotid kan han dömasdennaunder gemensam

brottsligheten.denoch nya
ungdoms-påföljden iden vanligasteår äldre. BöterFine 10 och är

betalaförpliktasdomstolenföräldrar kandomstolen. Den attavunges
böterna.

fine inte kanellerconditional dischargedischarge,absolute4. Om
domstolen dömakanstraffvärde,brottslighetensifråga på grundkomma av

bestårcommunitycommunity Enformtill någon sentencesentence. avav
den eller deskall väljaDomstolencommunity orders.fleraelleren

står idömde ochför denlämpligastcommunity orders är somsom
straffvärde.proportion till brottets

mellansamhällstjänstoch äldre.service order 16 årCommunity4 a
240 timmar.40 och

svenskadenPâföljden liknaräldre.order 16 år ochProbation4 b
föreskrifter.olikakombineras medoch kanskyddstillsynen typer av

orderCombinationäldre. utgörorder 16 år ochCombination4 c en
kanorder ochprobationochservice orderkombination communityav

medkombineradservicecommunitytimmars40 och 100bestå mellanav
övervakning.

skyldighetellerHusarrestoch äldre.order 16 år attCurfew4 d
fårCurfew ordervissa tider.bestämd plats underuppehålla sig annan

respektivelägstamånader. Detsammanlagt tolvtidpågå längreinte än
tvådagpågå underfår ärcurfew ordertimmarantalethögsta ensom en

respektive timmar.tolv
i driftattendance är10-20 år. EttorderAttendance centre4 e centre

i fysisktdelta ansträngan-får de dömda bl.a.lördagseftermiddagar. Därpå
kan dömastimmarantaletmaximalatimmar detaktiviteter. 36 ärde som

ut.
endastalltsåpåföljd kanår.10-17 Dennasupervision orderf4

deninnebärorderSupervisionungdomsdomstolen. attdömas ungeut av
inomtjänstemanellersocialarbetareövervakningställs under enav en

med olikakombineraspåföljden kanochofficerprobation typerfrivården
föreskrifter.av

inte kan kommadetså högtstraffvärdebrottslighetens är5 Om att
fängelsetillbestämmaspåföljdenkancommunityifråga med sentence, -
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imprisonment år21 och äldre. Under vissa förutsättningar kan fängelse-
straffet bli villkorligt suspended of imprisonment 21 år ochsentence-
äldre.

6 Den har fyllt 15 inte får21 år inte dömas till fängelse. Densom men
frihetsberövande påföljd får ådömas ungdomar i den åldernhär ärsom
detention in offender institution. Detta frihetsberövande verkställsa young

fängelserinte i i särskilda institutioner. sådantEtt frihetsberövandeutan
får inte kortare två månaderän det gällernär ungdomar i åldern 15-vara

år17 och inte kortare 21 dagarän det gällernär ungdomar i åldern 18-20
år. Frihetsberövandet får inte, det inte frågaär mycket allvarligom om
brottslighet, pågå längre tid tolv månader.än Betydligt längre frihetsbe-
rövanden tolv månaderän kan komma frågai vid mord.t.ex.

Tyskland

lagöverträdareUnga särbehandlas sedan länge i Tyskland. Det tyska
socialtjänstenkärmetecknas, i likhet med det svenska, såvälsystemet attav

rättsväsendet har för ungdomar begår brott. Organisa-ettsom ansvar som
toriskt det tyskaär byggt kring ungdomsdomstolsystemet upp en som
dömer särskilt för ungdomar avsedda påföljder. De grundläggandeut
lagarna Jugendgerichtgezetsär JGG och Sozialgezetsbuch SGB Achtes
Buch, Kinder und Jugendhilfe. Sistnämnda lagstiftning trädde i kraft den

januari 1991 dål den tidigare Reichjugendwohlfahrtsgezets upphörde att
gälla. I det följande behandlas huvudsakligen de åtgärder regleras isom
Jugendgerichtgezets.

Straffmyndighetsåldem i Tyskland år.14 Om barn underär 14 årett
begår brott kan det bli föremål för åtgärder från socialtjänstens sida
Jugendarnt. I de fall domstolsbeslut bedöms nödvändigt, exempelvisett
för omhänderta den meddelas detta förmynderskapsdomstolatt unge, av en
med stöd reglerna i Sozialgezetsbuch. Det bör nämnas sagdaattav
lagstiftning omfattar ungdomar till 17 år.upp

JGG omfattar i första hand åldersgruppen år14-17 Jugendliche. En
ytterligare förutsättning för skall bedömas straffmyndigatt en person vara

han eller hon har förmågaär inse det felaktiga i gämingen ochatt att att
handla därefter. JGG omfattar åldersgruppenäven 18-20 år Heranwach-

undersende förutsättning det brott den begått bedömsatt unge vara en
typisk ungdomsförseelse eller han eller hon bedöms likställd medatt vara
åldersgruppen 14-17 år i känslomässig och intellektuell utveckling. Tanken

JGG:s regler skall tillämpasär 18-20 åringar i undantagsfall.att I
praktiken det emellertid såär hälften de ungdomar tillhörnästanatt av som
denna ålderskategori behandlas enligt JGG:s regler, i några delstater

siffranuppgår till 95 %.
Den tyska ungdomsdomstolen särskild avdelning vid de lokalaär en

eller regionala domstolarna Amtsgerichte eller Landesgerichte. Det är
således inte fråga egentlig specialdomstol allmänutanom en om en
domstol i särskild sammansättning. I första instans domstolen domförär
med antingen ungdomsdomare ensamdomare Einzelrichter elleren som
med ungdomsdomare och tvâ nämndemän Jugendschöffengericht.en
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Ungdomsdomaren ensamdomare behörig mål i vilkaär avgöraattsom
påföljden förväntas bli uppfostringsâtgärder eller disciplinåtgärder. I
undantagsfall kan ungdomsdomaren till ungdomsfängelse år.döma ett
Jugendschöffengericht har behörighet samtliga mål inteavgöraatt som

ensamdomare och inte skall direkt till ungdoms-avgörs av som
kammaren Jugendkammer vid Landesgericht. Ungdomskarnmaren består

ungdomsdomare och två nämndemän. Ungdomskarnrnaren förstaärtreav
instans beträffande allvarligare brott, exempelvis mord och väpnade rån,

mål exempelvis seriestölderoch kan omfattning,även pröva störreav
övrigt ungdomskarnmaren överinstans ibegångna ungdomsgäng. I ärav

första Mål i första instansmål i instans ensamdomare.avgörssom av som
Oberlandesgericht.Jugendschöffengericht överklagas direkt tillavgörs av

Bundesgerichthof finnshögsta instanserna Oberlandesgericht ochI de --
domstolen i vanlig sammansättning.inga ungdomsdomare dömerutan

erfarenhet ochEnligt tankegången i JGG skall ungdomsdomaren ha av
centralfiguren iverksam inom ungdomsvården. Domaren ärvara

förhören med denförfarandet. eller hon leder förhandlingarna, inlederHan
huruvida målettilltalade och med vittnen och sakkunniga beslutarsamt

förfarandet fortsätta. lagen föreskrivsskall läggas eller skall l attner om
ungdomsdomaren och förmynderskapsdomaren bör vara samma person.

Vollzugsleiter, vilketUngdomsdomaren verkställighetsledare,är även
villkorlig frigivning frånbl.a. innebär han eller hon beslutaratt om

skall vidtasungdomsfångelsestraff vilka åtgärdersamt omom som
följs. Ungdomsdomaren övervakarmeddelade föreskrifter inte även

arreståtgärdema.verkställigheten av
Även Jugendstaatsan-särskilda ungdomsåklagareåklagarsidan finns

erfarenhetverksamma inom och haUngdomsåklagarna skallwälte. vara
ungdomsvården.av

Jugendgerichtshilfe.den s.k.aktör börYtterligare omnämnas ären som
ungdomstjänsten, vilkenJugendarnt,Jugendgerichtshilfe hör till das som

Jugendgerichtshilfe bestårsocialtjänsten.tidigare framgått, undersorterar
socialaskall utreda densocialpedagoger. Desocialarbetare och ungesav

skall deVidareförhållanden vid brottet.bakgrund, personlighet och
övervakarföreslå vilka åtgärder domstolen bör vidta. De även att av

verkställigheten skalldomstolen beslutade disciplinåtgärder fullföljs. Under
hålla kontaktkontinuerligt till skallde avlägga domaren. De ävenrapporter

understödja demungdomsfängelsestraff ochmed ungdomar verkställersom
med frigivningen.i samband

domare och åklagarehar riktats kritik kravDet Detmot systemet. att
ställs i lagen harsärskild erfarenhet ungdomsfrågorskall ha uppsomav

förfarandet inför ungdoms-uppfyllas. Undersökningar visarinte kunnat att
den enskilde domarensdomstolen varierar och till del berorstor

hälften ungdoms-det vidare såpersonlighet. l praktiken är änatt avmer
tvåbrottmål medanmed allmännaåklagarna arbetar omväntäven

brottmålmed allmännatredjedelar och åklagare arbetarde domareav som
undersökningar visatungdomsmál. Vidare harhandlägger även att

omfattningavsedd ochinte utnyttjar Jugendgerichtshilfe iåklagarna att
inflytandeJugendgerichtshilfe överhuvudtaget har mycket begränsatett
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domstolensöver avgörande. Den målkonflikt, mellan uppfostran och hjälp
å sidan och straff å andra sidan, finnsena inbyggd isom systemet,
kommer tydligt till uttryck i just Jugendgerichtshilfes verksamhet.

Ytterligare material tysk rätt redovisas i avsnitt del B.om

U.S.A.

Man kan generellt detsäga amerikanska ungdomssystemet det finnsom att
minst lika många modeller det finns delstater. Vi kommer därförsom att
inskränka till lämna mycket översiktligatt redogörelseoss för vissaen
huvuddrag i det amerikanska och del den kritiksystemet haren av som
riktats det.mot

I USA finns sedan sekelskiftet med Juvenile Courts.ett Dessasystem
domstolar, på svenska kan översättas med ungdomsdomstolar,som är
specialdomstolar skilda från de domstolar handlägger brottmål medsom

lagöverträdare. I vissa situationer, bl.a. beroendevuxna på brottets
svårhetsgrad, kan emellertid underårig hänvisas till ochen vuxensystemet
dömas där. Ungdomsdomstolen handlägger emellertid inte bara vad vi
betecknar brottmål de falläven där det kanutan finnas skäl försom ett
ingripande från samhällets sida på grund den beteende elleregetav unges
på grund den miljö han vistas alltså de fall i Sverige handläggsav som

allmän förvaltningsdomstol med stöd 2 och 3 §§ LVU.av Vid be-av en
skrivning det amerikanska det såledesär viktigt hållasystemet iav att
minnet det engelska begreppet juvenileatt delinquency saknar direkten
motsvarighet i svensk lagstiftning. Begreppet juvenile delinquency är
vidare detän svenska uttrycket ungdomsbrottslighet. Juvenile delinquency
innefattar s.k. offences dvs. gärningarstatus betraktas brottsom som om
de begås ungdom inte de begås Som exempelav en men om av en vuxen.
kan fylleri,nämnas från sitt hem, lösdriveri ochatt andrarymma
handlingar kan farliga för människas utveckling. Detsom äranses en ung
alltså observera ingripanden i Sverigeatt i dessa fall sker enligtatt
sociallagstiftningen medan de i USA sker enligt strafflagstiftningen.
Beträffande vissa påföljder fullgör ungdomsdomstolen uppgiftenäven som
verkställighetsledare. Denna redogörelse sikte denärmasttar
situationer där den har begått brott.unge

Avsikten med införandet ungdomsdomstolar skapaatt ett systemav var
där de kunde särbehandlas på grund deras särskilda behov och därunga av

skulle detersätta traditionella straffet med individanpassade be-man
handlingsåtgärder i syfte rehabilitera den i stället för straffaatt attunge
honom. Skaparna med ungdomsdomstolar, vilket byggdesystemetav
den s.k. behandlingstanken, föreställde sig informell domstolen vars
åtgärder syftade till tillgodose barnets bästa.att

Doktrinen patriae, hade ochatt rättstatenom ettparens attansvar en
sig i föräldrarnassätta ställe och kontrollenöverta barnetöver om

föräldrarna inte kunde eller inte ville sitt eller barnet utgjordeta ansvar om
samhälleligt problem sin brottsligaett verksamhet, legitimeradegenom

samhällets ingripande den Parens patriae doktrinen gjorde alltsåmot unge.
ingen skillnad kriminell och icke kriminell ungdom, vilketen en
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ungdomsdomstolen till sinförhandlingarna iunderstödde teorin attom
brottmål.form civilmålinnebörd änavsnarare var en

mellan deungdomsdomstolar gjorde skillnadmedGenom systemetatt
regelverkförkastades också detlagöverträdarnaoch de somvuxnaunga

Procedurreglemabrottmålsrättegångarvidförfarandetstyrde mot vuxna.
brottmålsrättegång.medeliminera varje likhetmodifierades för att en

skapadedomstolsbyggnad ochhandlades iUngdomsmålen separat manen
stigmatiseringundvika dentenninologi, allt föreufemistisk att enen

förhandlingarnasyfte ägdeansågs innebära. Ibrottmålsrättegång samma
begränsad,handlingar i målettillgången tillstängda dörrar,inom varrum

utslagdomstolen farm i sittprotokollerades inte ochförhandlingen att
till visst åtalatskyldigakriminella delinquent änbarnen ettsnararevar

stodaktuella brottetdet inte detsin grund ihadebrott. Detta att somvar
ocksåansågs detPâ grund häravbakgrund.deni centrum utan unges

överhuvudtaget deochbevisreglerjury, försvarare,obehövligt med
styrde detprocessregler systemet.vuxnasom

social-assisteradlagfaren domare,medTanken attsystemet avenvar
anledningen till denbakgrund, finnadenundersökaskullearbetare, unges

förbehandlingsplanmissanpassningen, och upprättaifrågavarande atten
möjligheterUngdomsdomstolen hade mycketbehov.den storamöta unges

förfallet vidta åtgärderenskildaomständigheterna i detberoendeatt
möjligtinformationså mycketDomstolen samladebästa.barnets som

miljösocialakaraktär, hanslivs historia, hanshansden m.m.ungeom --
skapadeförflutnavetenskaplig analys denantagandeunder att ungesaven

och botemedlet.diagnosenfinna den korrektaförutsättningar förbäst att
begåtthadedenvikt vid det brottfäste mindreDomstolen ungesom

behov. Vidverkligabarnetssärskilt mycketdet inteeftersom omsa
denuppmärksamhetfrämstfäste domstolen i ställetförhandlingarna

förordnanden kundelivsstil. Domstolenskaraktär och avseunges
reaktionenmyndighetsdagen ochfram tilltidenåterstoden varav

Domstolenproportion till brottet.och stod inte itidsobestämddiskretionär,
ställandetflexibilitet vidför främjahandlingsfrihetmaximalhade att av
anledningenbrottbestämmande behandling. Detdiagnos och som varav

påverkade,ungdomsdomstolenställdes infördentill nysssomatt unge
varjeeftersomingripandeteller längdenintensitetenvarkennämnts, av

behov olika.verkligabarns är
oförändratprincipungdomsdomstolarimedbestodkritikTrots systemet

idomstol 1967USA:s högstadom1960-talet. Genomfram till en av
emellertid förändra1967 börjadeGault, 387 U.S.1rättsfallet In manre

procedurregler. Om-formellainförandetungdomsdomstolama genom av
Gerald Gault15-årigekorthet följande. Deni målet iständighetema var

ha ringtungdommedför tillsammanskvinnabeskylldes att annanenav en
berövades frihetenomhändertogs,telefonsamtal. Gerald Gaultobscena

ochmeddelande härom,fick någotföräldrarhansöver attnatten, utan
Geralddomstolen påstodsungdomsdomstolen. linfördagställdes attnästa

vård ochunderårig i behovkriminell delinquentGault avvar en
vittnesmålnärvarande, ingaHuvudvittnet intebeskydd.domstolens var

förhördeförhandlingen. Domarenprotokoll fördes vidoch ingetavgavs
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Gerald Gault uppenbarligen lämnade sådana hansom utpekade sigattsvar
själv skyldig till anklagelserna made incriminatingsom responses. Inte
vid något tillfälle biträddes Gerald Gault ombud eller informeradesettav

sin till ombud.rätt Efter förhöret förordnadeom domaren Gerald Gaultatt
alltjämt skulle omhändertagen i avvaktan pá ätgärdsbestärrmingen.vara
Veckan därefter dömdes Gerald Gault till ungdomsanstalt för återstoden av
sin tid underârig till 21 års ålder. Det kansom nämnas Geraldatt om
Gault varit hade han dömts till maximalt 50 dollarsvuxen böter eller två
månaders fängelse.

Högsta domstolen, upphävde domen från ungdomsdomstolen,som
anförde i domen bl.a. otyglad diskretionäratt makt, hur goda syftenaen

må ofta klentär substitut för principerett och formellavara, pro-
cedurregler och drog slutsatsen avsaknaden procedurregleratt ofta lederav
till godtycke i dömandet. Rättsfallet innebar det i förfarandet vidatt
ungdomsdomstolen infördes vissa procedurregler för att garantera
rättssäkerhet, bl.a. tillrätten ombud, delrätten anklagelsen, rättenatt ta av

konfrontera och korsförhöraatt vittnen. Högsta domstolen fortsatte
därefter i rad rättsfall utjämna del skillnadernaatt mellan deen bådaen av

Som exempel kansystemen. rättsfalletnämnasett Kent U.S. 1966 därv
Högsta domstolen den underårige delrätt de handlingar igav att ta av
målet ligger till grund för domstolens ställningstagande discovery.som
1970 slog Högsta domstolen fast bevisningen för fallande domatt ävenen
i ungdomsdomstolen skall ha den styrkan det ställtär rimligtatt utom
tvivel den åtalade skyldigäratt In Winship 397 U.S.358 1970. lre
rättsfallet McKeiver Pennsylvania, 403 U.S.528 1971 förvägradev
Högsta domstolen emellertid de den för författningsenligaunga vuxna

till juryrättegängrätten och hejdade därmed utvecklingen likamot
procedurregler i de båda Högsta domstolen fruktadesystemen. att
juryrättegångar skulle verka negativt det informella förfarandet i
ungdomsdomstolen och skapa processrättsligt inteett system rentsom
skilde sig från Därmed kunde ifrågasätta behovetvuxensystemet. man av
särskilda ungdomsdomstolar. Högsta domstolen rättfärdigade procedurskill-
nadema mellan de olika med det beträffande desystemen gälldeatt unga
behandling och beträffande de straff och denna terapeutiskaattvuxna
inriktning inte krävde lika många procedurregler. Domstolen analyserade
dock inte de skillnader mellan behandling och straff motiverade desom
olika procedurreglema.

Systemet med ungdomsdomstolar har i tiden därefter genomgått
ytterligare hel del förändringar, både lagstiftning och rättspraxis.en genom
De har inneburit närmande till den ordinära brottmálsprocessen, bådeett
procedur- och innehållsmässigt. Graden närrnande varierar naturligtvisav
från delstat till delstat och vad följandei det gäller intesägs generellt.som
Proportionella tidsbestämdaoch påföljder döms varvid utgårutnu man
frän det aktuella brottets straffvärde och tidigare brottslighet, och det är
detta, och inte barnets bästa, längden och intensitetenavgörsom av
ingripandet den skall placeras under verkställigheten.samt var unge
Systemet emellertid fortfarandeutsätts för kritik och kritiker frågarstor
sig, det verkligen nödvändigtär ha särskilt för deom att ett system unga,
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iinte likaskillnad rättssäkerhetenegentliga ärenda är storattvars
ispelar rollEftersom strafftänkandetungdomsdomstolen. störrenu en

finnsprocedurfrågoma allt betydelse. Detfårungdomsdomstolen störreen
teoretiskt liknarprocedurreglemakritiker även rentatt omsom menar

rättssäkerhetså denså det i realitetenbådavarandra i de är attsystemen
minimumlägre detungdomsdomstolennormalfallet har i är äniden unge

ochbrottmålsprocessen,i den ordinärade harrättssäkerhet attvuxnaav
frihetsberövande,riskerarskullealdrigdet attaccepteras somvuxna,

bl.a.ungdomsdomstolar. Detta hängeridömdes sammanett system som
ungdomsdom-förekommer ochi princip intejuryrättegångarmed attatt

degällergrunder detstolama, när accepterar attvuxna,somsamma
ombud och inteförfattningsenliga tillsig den rättenavsäger tarunga

hardeutsträckninginte idetillhänsyn vuxnaatt somsammaunga
i denfinnsombud. Detsitt behov rösterbedömaförmåga rättatt av

ungdoms-avskaffabättredetamerikanska debatten är attattansersom
deidömasi stället låta dedomstolama och systemsamma somunga

finns fördärprocedurreglermed alla de garanteraattsomvuxna
efter deställetirättssäkerhet och vuxensystemet ungasatt anpassas

PrincipletheJuvenile Court MeetsFeld Thebehov jfr Barrysärskilda
Difference Makes, BostontheandPunishment, Treatmentof Offense:

Transformation ofFeld The1988:5 och BarryReviewUniversity Law
Review 1991:3.Court, Minnesota LawJuvenilethe

ungdomsdomstolInnebörden19.3.3 av en

vi det börföregåendeför i detvi redogjortskälAv att varaansersom
lagöverträ-vid brottreaktionernaskall beslutadomstol av ungaomsom

för hand-domstolsmodellerolikatänka sig tvådärvidMan kandare.
frånspecialdomstol i formungdomsmål. Antingenläggning av enenav

domstol,allmänungdomsdomstol ellerfriståendedomstolarnade allmänna
särskilda behov.efter desärskilt anpassadhandläggningendär är ungas

ungdomsdomstol.förkallaskan egentligenBåda modellerna

Fristående ungdomsdomstol19.3.3.1

förunderåriga inte bör utsättasför uppfattningenförespråkarefinnsDet att
handläggningendomstolinför allmänställasobehaget utan att avatt

tordedärförmotivetstarkastei ordning. Detungdomsmål skebör annan
mångapåfrestande föralltfördomstolsförhandling ungaatt ansesvara en

stigmatiseringseffekt. Andra ärbidra tillden kan attoch argumentatt en
hand-konsekventsnabbare ocherbjudaungdomsdomstol kan meren

hardomstolenfördel,och detungdomsmâlen ärläggning att enomenav
eftersom desocialtjänstenförankrad inomochsocial inriktning är

finnsDetungdomsvårdensochstår under bama-underåriga somansvar.
ungdoms-särskildainrättavaltexempel på länder därnämnts attmanovan

USA.domstolar, it.ex.
Även flyttaifrågasättstillfällen överupprepadeSverige har vidi att

andratilldomstolarnaallmännatilltalade från debrottmålen mot unga
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Redan 1911, vid krirninalistkongressenorgan. i Stockholm, föreslogs att
bamavårdsnämndema skulle ställas under ordförandeskap medav personer
domarkompetens erhålla befogenhetsamt åtal misstänktaatt uppta mot
under 18 år. Förslaget övervägdes Fattigvårdslagstiftningskommitténav

ansågs skäl, utvecklats i kommitténsmen av den 19som april 1921
avgivna betänkande angående samhällets bamavård, inte lämpligen böra

Ävengenomföras. de sakkunniga, sedermera tillkallades för utredasom att
frågan ungdomsbrottslighetens bekämpande,om ställde sig i sitt år 1922
avgivna betänkande förslagmed till lag tvångsuppfostran SOUom m.m.
1922:46 avvisande till tanken inrätta specialdomstolaratt för ifrågava-nu
rande mål. I stället borde enligt de sakkunnigas mening förfarandet vid de
allmänna domstolarna i brottmål ungdom eftermot de särskildaanpassas
förhållandena i dylika mål. I sådant syfte föreslog de sakkunniga
bestämmelser ökad användning särskild förundersökningom person-av
undersökning utsträckt befogenhetsamt för förordnarättenom att om
handläggning inom stängda dörrar. Förslaget ledde till särskild lagatt en

förfarandet i brottmål minderåriga utfärdadesom mot den 6 juni 1924
SFS 1924:206, vilken lagen 1902:72 innefattandeersatte vissa
bestämmelser förfarandet i brottmål rörande minderåriga.om 1924 års lag

sedan lag 1939:315ersattes särskild förundersökningav i brottmålom
och lagen den 22 juni 1939 med vissa bestämmelserav mål rörandeom
brott underårig SFS 1939:316. Fråganav specialdomstol för hand-om en
läggning ungdomsmål väcktes på i Processlagberedningensav nytt
betänkande SOU 1944:9-10. Bakgrunden Processlagberedningen iattvar
sitt år 1938 avgivna betänkande med förslag till rättegångsbalk SOUny
1938:43-44 inte tagit ställning till frågan rättegångenom mot unga
lagöverträdare, de förutsatteyttrat särskildatt utredningmen att en om
detta kom till stånd SOU 1938:44 4. I anslutning till vad beredningens.

anförde första särskildayttrat lagutskottet vid 1942 års riksdag i sitt
utlåtande över propositionen med förslag till rättegångsbalk, lekmänny att
med särskild erfarenhet bland i fråga ungdomsvårdannat bordeom
medverka vid handläggningen mål, i vilka väckts åtalav mot unga

Formema för denna medverkan borde enligtpersoner. utskottets mening
närmare vidövervägas det fortsatta lagstiftningsarbetet s. 88. Utskottets
utlåtande i denna del godkändes riksdagen.av

Vid den utredning Processlagberedningen vidtog angåendesom den
lämpligaste formen för sådan medverkan SOU 1944:9-10, fannen
beredningen starka betänkligheter möta inrätta specialdomstolmot att en
för handlägga ungdomsmålen,att ungdomsdomstol, vilken skulle beståen

lagfaren domare och några få iav ungdomsvården särskilt erfarna
domstolens förhandlingar skulle dessutompersoner; undandragnavara

offentligheten. Beredningens motivering för sitt ställningstagande var
följande.

Mot sådan sammansättning domstolen kunna dock åen andra sidanav
starka skäl anföras. De organisatoriska svårigheter, enligt vadsomberedningen tidigare framhållit i allmänhet siggöra gällande vid
inrättande specialdomstolar, framträda i detta fall medav särskild
styrka. Det torde icke kunna förväntas, lokalt förlagdaatt mera
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städerna erhålla fullskulle i deungdomsdomstolar störstaänannat
långt driven centraliseringeller mindresysselsättning; aven mer

flera skäl olämplig. Det harområde torderättskipningen å detta av vara
lagfarendomstol,vidare gjorts gällande, sammansattatt enaven

icke erbjödelekmän bisittare,mindre antaldomare med ett som
bisittamanpunkt. De sakkunnigagarantier rättssäkerhetsstillräckliga ur

speciella kvalifika-lning och sinagrund sini domstolen kunde stäav
frågan denuppmärksamhetbefarastioner komma ägnaatt ommera

korrektionssynpunkt,den tilltaladebehandlingenlämpligaste urav
frågan hansstraffprocessen viktigareden imindre däremot än om

framkalla kravförhållande skulletill brottet. Dettaskuld en
alltför långtbrottmål. Endomstolen, särskilt iförstärkning grovaav
ocksammansättning skullei domstolens utgöragående specialisering

åtal ochhandläggninghinder för motmot vuxna,ungaavgemensam
processuella skäl;påkalladhandläggningdå sådanäven envore aven

inför skildarättegångar ochhandläggningen i olikauppdelning av
SOU 1944:10olägenhetermedföra praktiskadomstolar skulle stora

11.s.

kunde anförasbetänkligheteransåg deProcesslagberedningen motatt som
sig i förstaoch ansågbetydelseungdomsdomstolar inte kunde frånkärmas
domstolenmed tillförainte syftetha anledning undersöka,hand attom
ingripandemindreungdomsmâl kunde uppnåssärskild sakkunskap i genom

domstolsorganisation. ldåvarandeåtgärder, möjligt inom ettom
sammanslutningar,ochåtskilliga myndigheterlagutkast, underställdessom

med fostranantalvid underrätt skulleföreslog beredningen det utses ettatt
ungdomsnämn-särskilt förtrognaoch handledning ungdom personer,av

övriga nämndemän,sidandemän, vilka i nämnden, vidskulle platsta av
motivering-medförslag avvisadesvid handläggning ungdornsmål. Dettaav
erforderligademeddet skulle alltför svårt finnaatt att personeren vara

ungdomsnämndemänförutsättningarna för äventjänstgöra attsamtatt som
särskilda erfarenhetfå dende särskilda inte skulleungdomsnämndemännen

Medrättssäkerhetssynpunkt.domargöromäl önskvärdav som var ur
tillfredsställandehänsyn till dessa invändningar beredningenfann att ett

i nämndenresultat kunde för tjänstgöringuppnås föreskrift, attgenom en
mednämndemänvid behandling företrädesvis anlitasungdomsmäl skallav

uttaladeinsikt och erfarenhet Beredningeni vård fostran ungdom.och av
bl.a. följande.

ochfår då dylik insiktDet ankomma tillse,väljarna attatt
erfarenhet finnes Särskilt vid rådhus-företrädd bland nämndemännen.

stadsfullmäkti-där alla nämndemän korporation,väljasrätt, sammaav
beaktas, ochtorde denna svårighet kunnasynpunkt i allmänhet utange,

10lär också kunna förväntas, ske SOU 1944:så kommer attatt s.
.

59 22lagutskottet uttalade vid års riksdag i sitt utlåtande1946Första nr s.
följande.

framlagda förslaget vissa bestämmelserpropositionen till lag mediDet
förtjäna särskildunderârig utskottetrörande brottmål upp-av synesom

första särskilda utskottetlikhet med vad uttalatslmärksamhet. som av
uppfattningen lekmän medhyser utskottet denårs riksdag1942vid att
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särskild erfarenhet bland i fråga ungdomsvård böraannat medverkaom
i mål, i vilka väckts åtal Ur dennamot synpunkt skulleunga personer.
det måhända ha varit ändamålsenligt inrätta särskildamest ungdoms-att
domstolar. Emellertid tala däremot praktiska skäl sådan styrka,av attutskottet liksom processlagberedningen och departementschefen vill
förorda, behovet särskild sakkunskapatt i ungdomsmål tillgodosesav
inom för den nuvarande domstolsorganisationen.ramen

Processlagberedningens förslag ledde till i lagen 1946:862 med vissaatt
bestämmelser mål rörande brott underårig intogs följandeom be-av
stämmelse i 4 Vid underrätt böra i fall, i 3 för tjänst-som avses
göring i nämnden företrädesvis anlitas nämndemän med insikt och
erfarenhet i vård och fostran ungdom. Denna bestämmelse fördesav
sedan tillöver 10 § LUL och finns där alltjämt.

Även i dag framförs i olika sammanhang krav ungdomsdomstol.en
Mera sällan klargörs i debatten vad egentligen med begreppetsom avses
ungdomsdomstol. I motion 199091 :JuU82l föreslås i anslutning till frågan

s.k. jourdomstolar bör införas, behovetom särskilda domstolar föratt av
bör utredas. l motionen sägs ungdomsdomstolunga kanatt utgöraen ett

alternativ till jourdomstol. Justitieutskottet uttalade följande med anledning
bl.a. denna motion.av

Förra våren utskottet ställningtog till liknande motionsönskemålsenast
se 198990:JuU29 23. Utskottet avstyrkte bifall till motionerna meds.
hänvisning till lagöverträdare i principatt inte skall bli föremål förunga
domstolsbehandling andra i huvudsakvägar börutan väljas för tillatt
stånd snabbare behandling. Frågan kommer bli föremål fören över-att
väganden inom ungdomsbrottskommittén. Mot bakgrund rådandeavberedningsläge bör riksdagen inte vidta några åtgärder enligt utskottets
uppfattning. Motionsyrkandena avstyrks. bet. l9909l:JuUl9 14.s.

friståendeEn ungdomsdomstol kan enligt vår uppfattning sammansattvara
lagfaren domare, särskiltär lämpad för dennaav en uppgift, ochsom

socialt verksamma tjänstemän och lekmän har särskild erfarenhetsom av
ungdomsproblem. De socialt verksamma tjänstemännen kan antingen ta
plats i ellerrätten tjänstgöra rådgivare den lagfame domaren.som
Nuvarande regler förundersökning, åtalsprövning och väckande åtalom av
står kvar. Skillnaden baraär den målet destineras till den särskildaatt
ungdomsdomstolen i stället för den allmänna domstolen. Det är ungdoms-
domstolen skall skuldfråganpröva och bestämma vilka åtgärdersom som
skall vidtas med den lagöverträdaren. Om ungdomsdomstol enligtunge en
amerikansk modell skulle införas, innebär det ungdomsdomstolen skulleatt

länsrättensöverta beslutanderätt i samtliga beteende- och miljöfall enligt
LVU. Tvångsvärd kunde då bl.a. påkallad grund såväl brottsligvara av
verksamhet missbruk eller något annat socialt nedbrytandesom av
beteende En ungdomsdomstol amerikansk modell skulle kunna ogillaav
åtalet, besluta tvångsomhändertagande pá någonmen grund.om annan

I den fristående ungdomsdomstolen skulle målen handläggas på frittett
och sätt den formella bundenhetotvunget utan till regelsystemet som
utmärker brottmålsprocessen. Stort under förhandlingen bordeutrymme
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personliga förhållandenunderåriges sociala situation ochdenägnas
till fastställabedömningen kunde begränsasstraffrättsligamedan den att

lämpade ifinna åtgärderHuvudvikten borde ärskulden. ägnas att som
flexibelt sanktionssystemindividuella fallet. Det skulle krävasdet ett som

åtgärderlaga efter läge och väljamöjlighetererbjuda domstolenkan att
Ungdomsdotnstolens roll skulleunderårige.skräddarsys för denkansom

aktivt verka fördomstolens. skulleallmänna Dendenän attvara en annan
också aktivtfullständigt och bordeåtgardsbestämningen blirförunderlaget

fortlöpande underrättadhålla sigsin verksamhet,följa resultatet omavupp
ytterligare åtgärder behövergripa insituation och närunderårigesden

skullespecialdomstol där detUngdomsdotnstolen skullein.sättas envara
rattegängsbalkens reglerhandläggningen och därregler försärskildafinnas

tillämpliga.skullebrottmål interättegången i varaom

ungdomsmål vid allmän domstolhandläggningl9.3.3.2 Särskild av

skallungdomsmålen liksomtankenandra modellen byggerDen att nu
deordning. Vidi särskild störredomstolvid allmänhandläggas men

ungdomsbrottsavdelning,särskilduppgiften läggaskantingsrätterna en
ungdomsrotel.lösning,väljafårde mindrevid t.ex.annanman en

brottmål och defrån andrasärskiljsmålenHuvudsaken är att somatt
Brottmålsförfarandet kanuppgift.kvalificerade för dennasärskiltdömer är

fördel medunderärigas behov. Entill deolikaockså sätt anpassas
ordningentill den rådandeverksamheten kan knytamodelldenna är att an

Även kan kallas för ungdomsdomstolsmodelldennabrottmålsprocessen.i
anpassad efter desärskilthandläggningeneftersomdomstol är unga.

förslagochVåra överväganden19.3.4

domstolarnafrån de allmännafrånavstå från inrättabörMan att en
ungdomsmål. Vi föreslårspecialdotnstol för handläggafristående att

deordning vidi särskildskall handläggasställetungdomsmålen iatt
efter deförfarandet kandärdomstolarnaallmänna ungasanpassas

behov.särskilda

Även andraungdomsmålen frånsärskiljabefogatdetvi är attattanserom
principer föroeftergivligavissahålla fast vidlikvälmåstebrottmål man

tillämp-konsekvens irättvisa ochrättssäkerhet,domstolsförfarande;ett
rättegångsbalkenregler iformellaDeregelsystemet. styrningen somav

riskerfinns påtagligaoch detprinciperdessabrottmälsprocessen garanterar
fritt,sker påhandläggningenåsidoprinciper ettdessa sätts omatt

amerikan-detriktatskritikjfr deninformelltoch sätt motsomotvunget
ordinär brott-19.3.2. EnavsnittJuvenile Courts,medska systemet

förgarantiernabästaockså deförmodligen attmålsprocess ansvarsger
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frågan blir ordentligt utredd och det ställs höga krav på bevisningensatt
styrka.

För inrätta specialdomstol krävs också mycket starka skäl. Deatt en
åberopasskäl kan för fristående ungdomsdomstol inteär över-som en

tygande. Det kan också med skäl ifrågasättas det finns tillräckligtettom
Önskemåletmålunderlag för sådan domstol. bättreatten anpassa

brottmålsprocessen till de behov kan lika väl tillgodoses inomungas ramen
för rättegången i brottmål.

Användandet specialdomstolar inom vissa rättsornråden ligger inteav
heller i tiden. l inom Justitiedepartementet utarbetad promemoria Dsen
1992:38 Domstolsväsendet, organisation och administration framtideni

framtida domstolsväsende bådesägs praktiska och principiellaatt ett av
skäl bör sammanhållet i dag och detta bl.a. betyderän attvara mer att
specialdomstolama i möjligaste mån bör avskaffas och deras verksamhet
inordnas i någon de allmärma domstolsorganisationerna s. 123. Iav
promemorian aviseras utredning inom regeringskansliet med dennaen
inriktning. promemorian anförs vidareI en fristående specialdomstolatt
skall det finnsendast mycket starka skäl för särregleringaccepteras om en
inom visst rättsområde. börDäremot det inte uteslutet sättett attvara -

skett på bl.a. tingsrättsområdet tillgodose behovet specialkompe-som av-
bl.a. särskilda forum- och domförhetsregler s. 155. Somtens genom

nackdelar med specialdomstolar framhålls bl.a. följande. Gemensamt för
samtliga specialdomstolar de och handlägger mål inomär att ettvar en
begränsat rättsområde. Det har å sidan den fördelen domarna fårattena
specialkunskaper på de aktuella områdena. Samtidigt kan domarna riskera

förlora den allmänna överblicken rättskipningen. Specialiseringenöveratt
har också inneburit domstolarna periodvis har haft svårt rekryteraatt att

framförpersonal, allt föredragande 1240.s. I promemorian vidaresägs
specialdomstolama genomgående relativt små sårbaraoch och saknaräratt

flexibilitet inom organisationen, vilket innebär bl.a. kostnaderna föratt
administrationen i vissa specialdomstolar förhållandevisblir höga 125.s.

Vi de anföraskan till stöd för inrättaatt argument attanser som en
specialdomstol för handläggning ungdomsmål inte så starkaär attav en

bör införas,sådan ungdomsmålen bör i stället handläggas i särskildutan
vid de allmännaordning domstolarna där förfarandet kan efter deanpassas

särskilda behov. Hur allmän domstol skall organiserad ochungas vara
vid handläggningen ungdomsmål förfarandetoch hur isammansatt av

mål skalldessa till kommer vi redovisa i det följande.att
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19.4 Allmän domstols organisation och sam-

mansättning Vid handläggning ungdoms-av
mål

19.4. Inledning1

framgåttSom föregående avsnitt det vår uppfattning ungdoms-är attav
målen i fortsättningen skall handläggas vid allmän domstol. Enligtäven

direktiv oförhindradevåra vi domstolensär övervägaatt om samman-
sättning eller förfarandet i de fall i domstol bör tillavgörssom anpassas
målens särskilda karaktär. de följandeI avsnitten kommernärmast
därför utveckla hur vi allmän domstol bör organiseradatt attanser vara
och vid handläggning ungdomsmål. avsnittI 19.8 och 19.9sammansatt av

förfarandereglema.kommer vi sedan behandlaatt
Inledningsvis påpekas våra förslag frågaskall i domstolensatt om

organisation sammansättning vid ungdomsmåloch handläggning endastav
sikte tingsrättema och hovrättema.tar

Med ungdomsmål i detta avsnitt samtliga de olika brott-typeravses av
frågormål ordinära brottmål, undanröjande skyddstillsyn,om av-

verkställighetsfrågor förslag avskaffaDomstolsutredningensom att
övervakningsnämndema genomförs, kan förekomma och därm.m. som-

finns tilltalad under 21 år. Om det i brottmål före-det är etten som
två tilltalade och endast dem under 21 år skall måletkommer ären av

ungdomsmål. Våra förslag i följandelikväl handläggas detettsom
innehåller nämligen inget kan till nackdel försom anses vara en vuxen

därför inget hindrar målen handläggslagöverträdare. Det är attsom
enligt reglerna för ungdomsmål. det lämpligare kanOm ärgemensamt

naturligtvis särskiljas och handläggas i olika rättegångar.målen

Uppgiftermâltyper19.4.2

ordning vi föreslår beträffande brottmålen innebär egentligen ingenDen
förändring i förhållande till vad gäller idag. Allmän domstol kommersom
alltså i fortsättningen handlägga alla brottmål. Värt förslag innebäräven att

domstols organisation förändras vad handlägg-endast allmänatt avser
ungdomsrotlar såningen ungdomsmål, införandet attav genom av m.m.,

efter På ungdomsrotlama kommerden de särskilda behov.anpassas ungas
också alla fall fråga straffprocessuellahandläggas de där det äratt om

eller andra omedelbara omhändertaganden i dentvängsåtgärder av unga
sådana domstol. fråga kommermån ligger under allmän Denna att

behandlas i avsnitt 20, Snabba ingripanden vid brott av unga.
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19.4. Tingsrätt3

Vi föreslår samtliga brottmål i åldern 15 20 år skallatt mot unga -
samlas och handläggas på särskilda ungdomsrotlar vid tingsrättema.

föreslårVi vidare den skall ha för ungdomsrotelatt ansvaretsom en
och döma i dessa mål regel skall ordinarie domare. Visom vara
föreslår dessutom nämnd alltid skall ingå i rätten näratt ett
ungdomsmål och nämnden,avgörs hinder inte skallmöter,att om
bestå åtminstone nämndeman har särskild insikt ochav en som
erfarenhet beträffande vård och fostran ungdom.av

Som vi tidigare framhållit vi ungdomsmålen bör särskiljas frånattanser
övriga brottmål handläggningen skall ske inom för deattmen ramen
allmänna domstolarna. Den specialiseringstanke vi framförde i avsnittet om
utredningsförfarandet och samarbetsfrågor avsnitt 7.9.2 bör tillämpas

det gäller handläggningenäven när vid domstol. Vi föreslår ungdoms-att
målen i tingsrätt skall lottas och handläggas på särskilda rotlar ungdoms-
rotlar. Med ungdomsmål då samtliga mål där den tilltalade underäravses
21 år, alltså bötesmål. Detta förekommeräven redan på helsystemrena en
del håll i landet, bl.a. i Handens tingsrätt se avsnitt 7.6. Det inteär
nödvändigt och inte heller önskvärt alla målen den aktuella roteln äratt
ungdomsmål. Huvudsaken målen inte sprids på alltför mångaär att
domare. Det finns naturligtvis inte heller tillräckligt målunderlag förett att
i tingsrätteralla sysselsätta hel rotel med enbart ungdomsmål.en

ungdomsrotel börEn innehas domare har särskild fallenhetav en som
och intresse för handlägga mål angående ungdomar. Det går naturligt-att
vis inte föreskriva vilka särskilda egenskaper och kvalifikationer denneatt
domare skall ha. Det får ankomma tingsrättens lagman bestämmaatt
vilken domare skall anförtros uppgiften. Precis det gällernärsom som
åklagare det inte nödvändigt och inte heller lämpligtär den s.k.att
ungdomsdomaren tjänstgör på ungdomsrotel för all framtid. Byte bören
ske på ungdomsrotlama.även

finns rad fördelarDet med ha särskilda ungdomsdomare. Deatten
fördelar framhållits för specialisering inom åklagare, polis ochsom en
socialtjänst gäller naturligtvis inte i lika hög grad för domstolarnas del
eftersom den i huvudsak syftade till få igång samarbete mellanatt ett
myndigheterna. Fördelen med särskild ungdomsdomare huvud-ären
sakligen han så småningom kommer få kunskap ochatt att storstoren en
erfarenhet ungdomsmålen, vilket nämligenvärde. Viär stort tror attav av

mångaungdomsmålen skiljer sig väsentligt från brottmål medsätt
lagöverträdare.vuxna

Det särskilt viktigt i ungdomsmålen ordföranden vinnlägger sigär att
klar, tydlig och pedagogisk. Många början sinstår iattom vara unga av

brottskarriär och förmodligen påverkbara de Detär än ärmer vuxna.
därför betydelse tingsrättens ordförande väl insatt iärstor attav pro-
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blematiken med kriminella ungdomar för skall finna den adekvataatt man
påföljd bäst förutsättningar för bryta den brottsligaattsom ger unges
beteeende. En fördel med begränsat antal domare i ungdomsmålettannan

det bör lättare låtaär dessa särskild utbildning i olika frågoratt attvara
har med ungdomar Vad tidigare framhållitsgöra. personkonti-attsom om

nuitet gäller i viss mån beträffandeäven domare. Genom domarkret-atten
begränsas kommer förutsättningarna för den kommer mötaattsen attunge

domare vid rättegångar öka.attsamma nya
Den skall inneha ungdomsrotel och tjänstgöra ungdoms-som en som

domare skall enligt vår mening ordinarie domare. Vi det ärattvara anser
mindre lämpligt icke-ordinarie domare handlägger ungdomsmål. Denatt

förordnats ordinarie domare regelmässigt medelåldersärsom som en
förvärvat del livserfarenhet, vilken kan komma till särskildperson som en

i dessa fall. Den ordinarie domaren har också i normalfalletnytta stor
erfarenhet sitt arbete. Vi också ordinarie domare regeltror attav en som

pondushar domare ochstörre än han därför har bättreatten yngre
förutsättningar för nå fram till den och denne intryckatt att att taunge

vad domaren Vi tänker nämligen, vilket vi kommersäger. attav oss
för avsnittredogöra i 19.9.l.4, dom i ungdomsmål alltid skallatt etten

avkunnas och ordföranden därvid, bortsett från redogöra föratt att
domskäl och domslut, skall någon stund förklaraägna vadnärmareatt
påföljden innebär, vilka krav kommer ställas på den vadattsom nu unge,

kommer hända vid misskötsamhet och brott Tanken äratt etc.som nya
naturligtvis inte detta skall bli någon form moralpredikan. Detatt av
behöver det inte heller bli. Vi emellertid inte bör försitta denattanser man
möjlighet försöka tala med den sig vid rättegången,att unge som yppar
och vi också det vid rättegången finns förutsättningar förstörsttror att att
den skall lyssna.unge

särskilt lämpligtDet det tingsrättens ordförande,är och inteäratt
åklagaren, polisen eller någon från socialtjänsten tilltalar densom unge,

därförbl.a. domaren intar opartisk roll i Vi dettaatt tror atten processen.
arbete bättre äldre och erfaren domare. naturligtvisgörs Det ärav en mer
så hovrättsassessor står i begrepp ordinarietillutnämnasatt atten som

fördomare i och sig kan ha förutsättningar för handläggaattsamma
ungdomsmålen. Gränsen måste emellertid dras någonstans och vi har då

det lämpligt den dras vid utnämningen till ordinarieäransett att att
domare. Vad vi främst velat undvika domare i början sinär att yngre av
karriär handlägger ungdomsmål. Man kan nämligen tänka sig den situatio-

hovrättsfiskal, tingsfiskal eller hovrättsassessor med kortattnen en en en
tids underrättstjänstgöring, handlägga relativt allvarligt brottmålsätts att ett
med 15-årig tilltalad. Vi särskilt ungdomsmålen kräver myckettror atten

dem deltar i lagföringen, och detta gäller inte minst domaren.av som
Påföljdsfrågoma kan exempelvis kräva särskilda överväganden i dessa mål.

ordförandeKravet på den i underrätt i ungdomsmål skalläratt ettsom
ordinarie domare dockskall gälla endast det för brottet ärvara om

Ärföreskrivet svårare straff böter. det fråga dömande iän om rena
bötesmål nämligen inte kravet på ordföranden skall ordinarieväger att vara
domare lika i mål där bedömningen påföljdsfrågan ärtungt som av mer
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komplicerad. Vi dock ungdomsmål, fängelseäven äratt ettanser om
föreskrivet för brottet, skall få handläggas icke-ordinarie domare,av en

det hinder måletmöter ordinarieavgörs domare. Denattom av en
situationen kan nämligen uppstå det inte finns någon ordinarie domareatt

tillgå brådskande ungdomsmålnär skall Tingsrätten böravgöras. dåatt ett
möjlighetha i stället för vända sig till tingsrätt och begäraatt, att en annan

hjälp ordinarie domare, låta målet handläggas icke-ordinarieav en av en
domare. Vid den bedömning måste beträffande lämplighetengörassom av

ungdomsmålet handläggs icke-ordinarie domare, fåratt av en man
självfallet beakta målets beskaffenhet och de i tingsrätten tjänstgörande
icke-ordinarie domamas erfarenhet.

Enligt kap 3 b § skalll RB tingsrätten vid huvudförhandling i brottmål
bestå lagfaren domare och nämndemän. mål åtal förl brott,treav en om
för vilket inte stadgat lindrigare straff fängelse tvåär i år, skallän rätten
dock bestå lagfaren domare och fem nämndemän. Vid huvudför-enav
handling i mål brott för vilket inte föreskrivet svårare straff böterär änom
eller fängelse i högst månader tingsrätten domför nämndemän,är utansex

det inte finns anledning döma till påföljd böter och detänattom annan
inte i målet fråga företagsbot. Vad gäller brottmålär alla ochsagtsom nu
några särskilda domförhetsregler finns inte beträffande ungdomsmål.

Vi emellertid nämnd bör sitta imed alla ungdomsmâl, alltsåattanser
i de fall det inte finns anledning dömaäven till påföljd böter.änatt annan

Skälen för detta dels vi rättegången kan starkareär göraatt tror att ett
intryck på den målet fullsutten rätt och inte endastavgörsunge om av

enda domare, dels lekmannamedverkan i dessa mål kanatt antasav en en
ha särskilt betydelse. Lekmannainflytandet i den dömande verksam-stor
heten nämligen garanti för domstolarnas följerutgöra avgörandenattanses
allmänna rättsuppfattningar i samhället och bidrar till medborgarnasatt
förtroende för rättskipningen upprätthålls. I dag hör ofta i debatten attman
domstolen inte har kontakt med verkligheten och de inte fåratt unga

straff.något Det därför särskilt viktigt nämndemänär deltar iatt
avgörandet alla mål med lagöverträdare. förutsättningarnaDå ökarav unga
för människor i allmänhet de särbehandlas. Utifrånatt accepterar att unga
den tilltalades synvinkel kan det dessutom särskild fördel medvara en

eftersomnämnd därigenom tillförs ytterligare människokännedomrätten
livserfarenhet.och Vad nämnds medverkan gäller dock endastsagtsnu om
huvudförhandling.vid I fall bör huvudregeln kap.i l 3 § RB gälla,annat

tingsrätten,nämligen inte föreskrivet, skall beståäratt annatom av en
lagfaren finnsdomare. Det naturligtvis ingen anledning ha nämnd vidatt
prövning rättegångsfrågor och liknande.av

§ innehåller10 LUL särskild bestämmelse nämndemän ien om
ungdomsmâl. Det föreskrivs följande.

Om det i mål den har fylltinte tjugoett år finns anledningmot attsom
påföljddöma till böter, bör för tjänstgöring i tingsrätt före-änannan

trädesvis anlitas nämndemän med insikt och erfarenhet beträffande vård
fostranoch ungdom. Som tidigare infördes denna bestämmelsenämntsav

ursprungligen i lag 1946:862 med vissa bestämmelser mål rörandeom
brott underårig, och tillkom förslag Processlagberedningen SOUav av
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l944:9-lO. Vid tillkomsten LUL uttalade departementschefen följandeav
bestämmelsen 1964:10 1650.propom s.

hellerlcke den i 4 § 1946 års lag givna föreskriften särskildom
sammansättning nämnden i vissa mål underåriga har måhända,motav
åtminstone vid mindre domstolar, iakttagits i den utsträckning som
lagstiftaren Jag den tanke, ligger till grund föravsett. anser som
stadgandet, värd uppmärksamhet. Nämndemän med insiktstörrevara

erfarenhet fostranoch i vård och ungdom torde finnas tillgå iattav
tillräckligt antal vid samtliga rikets domsagor. angeläget,Det vidär att
varje domstol sådana nämndemän anlitas i mál ungdomar, detnärmot

blott fråga bötespåföljd. lagförslaget avfattatsl har ll § iär om
härmed.överensstämmelse Det kan i detta sammanhang påpekas, att

riktningden utveckling i domkretsar och åkla ardi-större störremot
strikt, pågår, torde öka förutsättningarna för också deöratt utansom

rådhusrättema ungdomsmål särskilda åklagare,handlägges medstörre
nämndemän och domstolsordförande. Härigenom skulle de för denna
del rättskipningen ansvariga kunna vinna samlad erfarenhetstörreav av

mål.detta slags

Vi har inte genomfört någon undersökning domstolarnas tillämpningom
lO § LUL vid handläggningen ungdomsmål. Vi vill emellertidav av

framhålla vikten den bestämmelsen iakttas. således be-Det ärattav
tydelsefullt det bland nämndemännen finns insikt och erfarenhetatt en
beträffande vård fostran ungdom.och Ett sätt att styraav samman-

föreskrivasättningen nämnden dithän i lO § LUL det iär att attav
insikt erfarenhetnämnden skall ingå minst nämndeman med ochen

fostran På detta blir det möjligtbeträffande vård och ungdom. sätt attav
kunskap kan värde, och dettillföra den ungdomarrätten om som vara av

fråga sakkunnig plats i Videt rätten.är attutan att tarom en som anser
fall ha denna särskilda kvaliñkation.i nämndemännen börvart en av

speciellt inriktadetalar skäl alla i nämnden skallDäremot mot att vara
domstolen, särskiltmed ungdomar. I så fall skulle riskeraarbetet attman

sigeftersom nämndemännen har individuell rösträtt, närmar renen
skulle innebära svårigheterungdomsdomstol. Det kan också befaras detatt

ungdomsnämndemän då skulle behövas.rekrytera det antalatt som
kommunfullmäktige, väljer nämndemän iDet ankommer som

finnsenligt kap. § RB, tillse det bland nämndemännentingsrätt 4 7 att att
uppgiftantal ungdomsnämndemän kan behövas. Det bördet som vara en

meddela kommunfullmäktige det antal ungdoms-för tingsrätten att om
behövs. vill inte vilka kvalifikationernämndemän Vi närmare angesom

ungdomsnämndeman bör ha. kan exempelvisDet vara en person somen
ungdomar, socialsekre-i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med t.ex. en

arbetar med ungdomar, fritidsledare, eller lärare. Tankenterare ensom en

inom citationstecken.Vi avsikt titeln ungdomsnämndemanhar med satt
avsikt nämligen inte ungdomsnämndemannen skall spelaVår är att

särskild position i Visärskild inta någon nämnden.någon roll eller
titeln endast för klargöra detanvänder ungdomsnämndeman äratt vem

vi på.syftar
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ungdomsnämndemannenär närmast skall haatt viss erfarenheten av
ungdomar och inte han skall någon form specialistatt påvara av
ungdomar. Om det i ungdomsmål skulle visa sig erforderligtett medvara

särskild sakkunskap beträffande ungdomar kan tillförasrätten dennaen
det i rättegången hörs sakkunnigatt se avsnitt 19.9. .3.lgenom en

Vi inte kravet ungdomsnämndeman iatt skallrättenanser en
drivas så långt tingsrätten inte skulle domför,att det inte finnsanses om
tillgång till någon ungdomsnämndeman. Den situationen kan nämligen
uppstå det inte finns ungdomsnämndeman tillgåatt tingsrättennären att
har brådskandeavgöra ungdomsmål. l sådantatt läge återstårett ett
naturligtvis endast få i lämplig nämndeman. Vi förutsätteratt tag en annan
dock detta kommer ske endast i undantagsfall.att att

19.4.4 Hovrätt

Vi föreslår ungdomsmålen i hovrätt skall samlas och handläggasatt
på eller flera särskilda ungdomsavdelningar. Vi föreslår vidareen

nämnd alltid skall ingå i rätten ungdomsmålatt när vidavgörsett
huvudförhandling och nämnden, hinder inte skallmöter,att om
bestå åtminstone nämndeman har särskild insikt ochav en som
erfarenhet beträffande vård och fostran ungdom.av

finnsDet enligt vår uppfattning anledning i hovrättäven särskiljaatt
ungdomsmålen från övriga brottmål. De skäl vi redovisat för attsom
inrätta särskilda ungdomsrotlar i tingsrätt gäller nämligen för hand-även
läggningen i hovrätt. I hovrätt bör specialiseringen ske attgenom
ungdomsmålen handläggs avdelning, eller antalet ungdomsmålen om

särskildaär avdelningar.stort,
Enligt 2 kap. 4 § andra stycket RB hovrätten vid huvudförhandlingär

i brottmål domför med lagfarna domare och två nämndemån. Före-tre
kommer anledning döma till svårare straff böter ochän det i måletatt är
inte fråga företagsbot, hovrätten dockär domför med lagfarnaom tre
domare hovrätt alltså dessai fallär domför nämnd.utan

Enligt 26 förordning§ 1979:659 med hovrättsinstruktion gäller vidatt
handläggning med eller flera ledamöter skall ordförandentre vara
ordinarie domare eller, efter förordnande regeringen, uppehålla tjänstav

hovrättslagman eller hovrättsråd, tillika vice ordförande avdelning.som
Minst ytterligare ledamot skall inneha eller ha innehaft ordinarieen
domartjänst. Enligt gällande bestämmelser skall hovrättennu ettsom
minimum för domför således bestå två ordinarie domare ochatt vara av

icke ordinarie domare samt nämnd i normalfallet. l avsnitteten om
tingsrätt har vi föreslagit den lagfame domaren i ungdomsmål skallatt ett

ordinarie domare. Vi dock det inte finns anledning ändraattvara attanser
domförhetsreglema i hovrätt i ungdomsmål. Redan enligt gällandenu
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bestämmelser ingår minst två ordinarie domare i hovrätten. fårDetta anses
tillräckligt.vara

vi kravet nämnds deltagande vidDäremot avgörandeattanser av
ungdomsmål bör skärpas. det föregående avsnittet föreslagitI har vi att
nämnd skall delta vid avgörandet samtliga ungdomsmål i tingsrätt. Viav

denna bestämmelse bör tillämpas i hovrätt, måletäven när avgörsattanser
efter huvudförhandling. I samtliga ungdomsmål i hovrätt, mål där den
tilltalade under 21 år, skall alltså nämnd delta vid huvudförhandlingen.är

i sikte på nämndemän ibestämmelse lO § LUL ungdoms-Den tarsom
tingsrättema. Vi dock bör tillämpasmål gäller i dag bara i denattanser

framförde i föregående avsnitt föri hovrätt. De vi till stödäven argument
enligt vår uppfattningsärskilda ungdomsnämndemän i tingsrätt har viss

Bestämmelsentyngd för brottmålshandläggningen i hovrätt. i 10 §även
därför utvidgas till gälla i hovrätt. Det ankommer påLUL bör ävenatt

finns ingår i landstingskom-landstinget eller, i länet kommunom som
kommunfullmäktige väljer nämndemän ilandstinget ochmun, somav

andra stycket tillse det blandhovrätt 4 kap. 7 § RB nämn-att att
erforderligt.demärmen finns det antal ungdomsnänmdemän Detärsom

antalankomma hovrätten till de väljande anmäla detbör att organen
ungdomsnämndemän behövs.som

gäller tingsrättema skall avsaknaden särskildLiksom detnär enav
inte medföra hovrätten inte skallungdomsnärrmdeman dock att anses

domför.

i vissa fallJourdomstol19.5

19.5. Inledningl

har vid olika tillfällenriksdagsdebatten och i den allmänna debattenI
särskiltskall inrättas jourdomstolar förframförts önskemål detatt enom

särskilt viktigthandläggning vissa måltyper. Eftersom detsnabb ansesav
snabb reaktion från samhälletsungdomskriminaliteten medmötsatt en

lagöverträdare kategori mål därvidsida, mål nämnts.är mot unga en som
vi skall utreda fråganvåra direktiv pekas inte särskilt påI att om
direktiven oförhindradejourdomstolar. Eftersom vi enligtinrättande ärav

börde ungdomsmål domstolförfarandet i avgörsövervägaatt som avom
fråga ingå imålens särskilda karaktär, får dock dennatill ansesanpassas

avsnitt förutsättningslöstdirektiven. Vi kommer därför i detta prövaatt
införas för handläggning målfrågan jourdomstolar bör mot ungaavom

lagöverträdare.

tidigare behandling19.5.2 Frågans

Trafik-år förslagjourdomstol lanserades 1967Begreppet ett avgenom
Förundersökning. Förslagetbetänkandet SOU 1967:56målskommittén i

brottförseelser förkorta tiden mellanför vissa enklare brott ochavsåg att
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och dom. Trafikmålskommittén menade med iourdomstol ordinarieen
underrätt inom några veckor efter brottet hållersom huvudförhandling på
ordinarie rättegångsställe, viss bestämd eller vissa bestämda dagar per
vecka och normalt på vanlig kontorstid. Själva domstolsförfarandet
föreslogs inte bli nämnvärt förenklat. Vad däremot förenklatsom var
enligt förslaget förfarandet hos polis och åklagare.var Förundersökningen
skulle i jourdomstolsfallen ersättas muntligt förfarande införettav en
polisman och denne skulle sedan kalla den misstänkte och eventuella
inålsägande och vittnen till förhandling inför domstolen. Först viden
förhandlingen inför domstolen skulle åtal väckas åklagare.av

Trafikmålskommitténs förslag jourdomstolar ledde inte tillom
lagstiftning, kanske främst beroende på den kritik från rättssäker-som
hetssynpunkt riktades det skulle ankommamot på icke-giuristeratt att ta
initiativ till rättegången.

År 1973 fördes debatt omjourdontstolari Svensk Juristtidningen SvJT
1973 517 och 633. Utgångspunkten för debattens. förslagettvar som
liknade Trafikmålskommitténs.

ÅtgärderI betänkandet Ds Ju 1973:5 för bekämpa brottslighetenatt
och förbättra den allmänna ordningen framhöll Brottskommissionen, att

borde utreda frågan inrättande jourdomstolar.man En särskildom av
arbetsgrupp inom brottsförebyggande rådet har i sin 1977:7 Nyttrapport,
straffsystem, också uttalat sig angående behovet sådana domstolar.av

På initiativ riksdagen bet. 197677:JuU25, rskr. 1976771284av fick
Rättegångsutredningen tilläggsdirektiv Dir. 1977:91 i uppdraggenom att
förutsättningslöst pröva frågan inrättande s.k. jourdomstolar.om av
Rättegångsutredningen redovisade sina överväganden i fråga jourdom-om
stolar i Översynbetänkandet SOU 1982:26 rättegångsbalkenav
Processen i tingsrätt, del B 267 ff. Rättegångsutredningen tolkades.
begreppet jourdomstol så därmed avsägs domstolatt dömer överen som

brott i omedelbart sambandett med brottet eller åtminstone i nära
anslutning till det. Rättegångsutredningen kom fram till ordning medatt en
jourdomstolar skulle kräva allvarliga från grundläggande principeravsteg
i vår nuvarande brottmålsrättsskipninv, i varje fall domstolarnaom
förutsattes målunderlag inteett endast obetydligt. En jourdomvsom var
stolsreform förutsatte enligt utredningen förenklingar ifråga reglernaom
för förundersökning och åtals väckande skulle medföra ökadesamt att

satsades polis- och åklagarsidan. Under allaresurser omständigheter
rörde det sig enligt utredningens uppfattning mycket begränsat antalettom
mål skulle kunna jourdomstolar.avgöras Rättens tid skullesom av
antagligen inte kunna utnyttjas rationellt begränsade reformens om man en
till gälla storstadsdistrikten i sambandatt med helger. Rättegångsut-
redningens slutsats det inte processekonomiskt försvarbartattvar var att
inrätta för brottmål.avgöra Däremot menade utredningenatt

det givetvis kunde befogat från kriminalpolitiskatt synpunkt,vara men
utredningen för sin del inte beredd bedöma, sådana aspektervar att om
vägde så de deövertungt processekonomiskaatt nackdelarna.tog
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ställdebetänkandeRättegångsutredningensremissbehandlingenVid av
utredningens slutsatsnågot bakommed undantag,remissinstansema sig,

borde införas.intejourdomstolssystematt ett
198687:89uttalade iDepanementschefen även ettatt omprop.

frånmotiverattedde sigjourdomstolsförfarande kanske interegelrätt
för iuppenbart honomdetsynpunkter,processekonomiska att manvar

med ordningkriminalpolitiska fördelaruppnå avsevärdafall kundevissa en
snabbare vadinför domstol änställdes avsevärtgärningsmannendär som

dåDepartementschefen tänkteregler.med nuvarandefalletofta blir
Departementschefengärning.bargripsungdomarframför allt som

jourdomstolstankenanledningförslag mednågrainte framlade menav
förfinna metoderkundeinteundersöka, attavsåg närmareatt om man

fall.bl.a. i dessasamhällets sidareaktion frånsnabbareåstadkomma en
uttaladejourdomstolarförslagframinte läggaskäl förSom att om

följande.102 bl.a.departementschefen i prop. s.

meningenligt minbrottmål vid tingsrättemai ärHandläggningstidema
någrainombrottmålflesta avgörsallragodtagbara. Dei ston sett

fall medenskildaförekommerGivetvisåtal väckts.från detmånader att
tordeundantagsvisendastvilket dockhandläggningstider,alltför långa

handläggaförhainte sigdomstolarnabero attutrymmeatt anser
jourdomstolarmedinrättaAngelägenhetenmålet. systemettattav

skullevisatutredningenbakgrund. Somdennabedömasmåste enmot
annorlundamycket sig änochjourdornstolsrättegång i mångt te en

fall inte kunnai mångaskullebrottmâlsrättegång. Ataletvanlig vara
först underslutligtutformasskulle behövabörjanfrånpreciserat utan

bedrivsför närvarandeverksamhetgång. Denhuvudförhandlingens som
Pådomstolen.införskei ställetförundersökningen skulleunder

rättssäkerhetskraven blihänsyn tilldet medskullegrund härav
lättutreddamålunderlag tilljourdomstolarnasbegränsanödvändigt att -vårtfaktumdetbrott. Avenoch lindrigareerkända attframför allt - denutredningenpåkravställerpåföljdssystemdifferentierade stora om

för vilkaganska gränserförhållanden snävapersonliga sättertilltalades
målkategorierjourdomstolar. Dehandläggasskulle kunnamål avsom

jourdomstolsför-aktuella iblibakgrund skulle kunnadenna ettmotsom
redan harvilka viförväl med demganskafarande överensstämmer

strafföreläggandein-beivrande,förformeroch snabbaenkla t.ex.
st1tutet.

Även jourdomstolkravetbetänkande harrättegångsutredningensefter
bl.a iriksdagenimotionsvägentillfällen, bådeåtskilligaframförts vid

199192:828827 och823,802, 821,19909l:JuU samtmotionerna
justitie-fall harsamtliga dessadebatten. Iallmännaoch i denJuU 620

vårt arbete.tillhänvisningmedtill motionernabifallavstyrktutskottet
diskussionersamband medoftast iframförsjourdomstolKravet om

justiti-inommajoritetrattfylleribrott. Envidungdomsbrottslighet och
motionanledningmed16199l92:JuU 24uttalade i bet.eutskottet avs.

följande.jourdomstolar620199191:JuU om

och resolutasnabbaofta viktenunderstryksdebattenden allmännal av
detbakgrunden finnsdenMotgäller brottingripanden detnär unga.av

medordningförtalarmycketuppfattningutskottetsockså enligt ensom
föregripaemellertid intevillför Utskottetjourdomstolarsärskilda unga.
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ungdomsbrottskommitténs överväganden. Utskottet avstyrker bifall till
motion 620 i denna del.

19.5.3 Jourdomstolens uppgifter

En jourdomstols uppgifter skulle bestå i på icke-ordinarie tjänstgörings-att
tid handlägga sådana ungdomsmål det ankommer allmän domstol att
behandla. Förutom döma i brottmål skulleatt jourdomstolen således få

frågorpröva straffprocessuella tvångsâtgärder i ungdomsmál ochom andra
omedelbara omhändertaganden i den mån sådana ligger underav unga
allmän domstol. Jourdomstolen skulle handläggaäven verkställighets-
frågor i de fall den dömde under 21är år, Domstolsutredningensom
förslag SOU 1991:106 avskaffa övervakningsnämndemaatt genomförs.

19.5.4 Våra överväganden och förslag

Med särskilda jourdomstolar vi domstolar i tjänstäravser som
under icke-ordinarie arbetstid och dömer brott iöver ettsom som
omedelbart samband med brottets förövande eller åtminstone i
mycket anslutningnära till det. Vi övervägande skäl talarattanser

införa med sådana särskildamot att jourdomstolarett isystern ung-
domsmål. Något förslag härom lägger vi därför inte fram. Däremot

vi fördelarna med med jourdomstolaratt väl kananser ett system
uppnås de förslag vi lämnar snabbare förfarande undergenom om
brottsutredningen och kortare handläggningstider vid de allmänna
domstolarna.

I dag finns i tingsrättema jourberedskap helger, däremot inteen
vardagskvällar och vardagsnätter, för frågorpröva häktning. Detatt om
finns emellertid inte någon motsvarande beredskap för självaprövaatt
ansvarsfrâgan i brottmål, dvs. för döma i brottmålet.ett Det sigsägeratt
självt det skall ankomma ungdomsrotelnatt vid allmän domstolom att

frågorpröva straffprocessuella tvångsåtgärder i ungdomsmål och andraom
omedelbara omhändertaganden detta kan föranleda behovettav unga, av

inrätta jourdomstol för dessa frågor,pröva elleratt utvidgaatten attav
den jourberedskap redan finns. Denna fråga kommer vi emellertidsom
inte behandla här i avsnitt 20, Snabba ingripanden vid brottatt utan av

l detta avsnitt kommer vi endast förutsättningarna för ochprövaunga. att
behovet jourdomstol utifrån önskemålet snabbt kunna avgöraattav en om
ansvarsfrågan i brottmål.ett

Det skall våranämnas överväganden i frågan införaatt attom
jourdomstolar till del bygger material och synpunkterstor som

ÖversynRättegångsutredningen lade fram i sitt betänkande SOU 1982:26
rättegångsbalken 1 Processen i tingsrätt, del B. Rättegångsutredningenav

uttalade därvid följande sidan 270.
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handläggsredan idagmål deockså andraprioritera änVill somman
med det kostarräknaskäl tidigarefårsnabbt attangetts ensomman av

Fråganförsenas.mål kommerandrahandläggningenochdel attatt av
kriminalpolitiskadeförutsätterjourdomstolarinrättande attavom

ställnings-direktnackdelar. Ettreform dessavägsvinsterna motav en
grundkräver påjourdomstolarinrättatill lämplighetentagande attav

kriminalpolitiskatyngden denågot så kännernärhärav avatt man
samhället berettärför sig vilkahar klanoch attresurserargumenten

arbetsuppgifter.utanför våraliggerkriminalpolitiska frågornaDesatsa.
förgrundendel skapauppgift i dennavårdetVi attsommeraser

förutsätt-undersökabeslutöverväganden ochkommande attgenom
tillhandahål-ochsnabbtmål mycketvissaför handlägga attningarna att

hantering.för snabbmodellerolika en

förkortningönskemåletjourdomstol dettalar ärNär avom enom enman
Inlednings-förgrundendomochmellan brott ärtiden resonemangen.som

frågan vadställaRättegångsutredningen,vi, liksommåstevis somoss
domstolAntingenjourdomstol.begreppetmedegentligen avses enavses

möjliggöraförarbetstidicke-ordinarieunder atttjänstgör attsom
ellertill brottet,anslutningmyckethålls idomstolsförhandlingen nära

mycket snabbönskemålettillgodosejourdomstolmedockså att av enavses
skullesådantdet ibrottmål, ochvissahandläggning systernettatt varaav

efter brottet.veckorförst någradomstolsförhandlingmedgodtagbart en
betecknasuppfattningvårenligtalternativet kandet förraEndast som en

behandlaföljandei detkommermening. Viegentligjourdomstol i att
jourdomstol i dennaför inrättaförutsättningardet finnsfrågan, att enom

betydelse.
jourdom-jourdomstol,använder begreppföljandei detviNär som

deninnebärsåledesvi attstolsförfarande systemett sometc. avser
ställsarbetstidicke-ordinarieunderprincip omedelbarti äventilltalade --

skall kunnamåletdåkommerutgångspunktdomstol. Vårinför attatt vara
omedelbariskall liggavilketrättegångstillfälle,endavidavgöras ett

någonnämligen inteVibrottetbrottsupptäckten.tillanslutning ser
där deninföraförförutsättningarna systemanledning ettpröva att ungeatt

handläggningendärefter brottet,kort tidmycketinförställs rätten men
tillmåste skjutastillfälletdetavslutas vidkan senareinte utan enupp

någonfinnasnämligen intedetskulleMed sådanttidpunkt. systemett
handläggasväl kandå likamåleteftersomjourdomstol,haanledning att en

tjänstgöringstid.ordinarie
meddetRättegångsutredningenkonstaterade etttidigare attSom nämnts

fördelar.processekonomiskanågrafannsknappastjourdomstolssystem
medirättssäkerhetenuttaladeRättegångsutredningen systemettatt

helaochförsvararinsatserökade systemetkräva bl.a.jourdomstolar kan att
denochrationellt dagenslikaintedet attdyrbart ärblikan att somgenom

fögasålundahanteringsformsnabbbildenprocessekonomiska varav en
lockande.

jourdomstolssammanhang äritalatharvinsterDe ommansom
harprocessekonomiska. Mandeänemellertid främst naturen annanav

mellani tidenavståndetbehovetkriminalpolitiskadettalat attavmest om
gårstraff inteochbrottmellansambandetså kort,bliroch dombrott att
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förlorat. Man har också brottsligheten skulle minskanog menat att detom
farms snabbt verkande reaktionssystem.ett Jourdomstolsfrågan har också

från den misstänktes utgångspunkt.setts Man har längre tidsagt, att
förflyter från gämingstillfallet, destosom större riskenär påföljdenatt

framstår obchövlig eller orättfärdig. Densom begått brott börsom ett
kunna ställa krav inte under långa tideratt därefter eller efter det att
brottet upptäckts behöva i ovisshetsväva vilka följder brottet kommerom

få. Själva ovissheten elleratt kanväntan väl så svår påfrestningvara en
själva brottet.som

Det problemetstörsta med få med jourdomstolatt ett fungerasystern att
det måsteär vidtas rad åtgärderatt innan domstol kan hållaen en

förhandling. De två största hindren ligger i brottet måste utredas, vilketatt
normalt sker vid förundersökning enligt 23 kap. RB se avsnittenen 7.2.1
och 7.9.4 och i i många fall måste haatt utredning denman en om
misstänktes personliga förhållanden se avsnitten 7.2.2 och 7.9.5. En
jourdomstolshantering kan också svårighetermöta hänsyn tillav att
målsäganden kanske inte hinner singöra gällande irätt målet, eftersom
hans anspråk tid utreda och precisera.tar I deatt följandenärmast tre
avsnittet kommer vi behandla möjligheterna snabbtatt fram behövligatt
utredning.

l9.5.4.1 Brottsutredningen

Som tidigare redovisat avsnitt 7.2.1 skall vid brott lagöver-av unga
trädare förundersökning i princip alltid äga Det våren uppfattningårrum.

det brottsutredningenäratt egentligen självaär nyckeln tillsom ett systern
med jourdomstolar. Om straff skall kunna utdömas i mycket nära
anslutning till brottet, i princip dag, ställs det nämligen mycketsamma
långtgående krav brottsutredningen skallatt snabb. Brottsutred-vara
ningen måste i så fall kunna avslutas praktiskt i omedelbart sambandtaget
med brottsanmälan. Den förutsättningenstörsta för lyckas med det äratt

slopa eller begränsa kravetatt på förundersökning i ungdomsmål. Av skäl
Åklagar-redovisat i avsnitt 7.9.4 emellertid, i likhetsom medanser

utredningen, det inte finns några förutsättningaratt för i ökad utsträck-att
ning underlåta förundersökning och då bortses från mål där påföljden kan

vid böter, eftersom dessaantas stanna brott inte särskilt intressantaär i det
här sammanhanget. Vi tvärtom förundersökningen i ungdomsmålattanser
fyller så viktig kriminalpolitisk funktion förundersökningen i principatt
inte bör underlåtas i något fall.

Frågan införande jourdomstolar måste alltså enligt vårom meningav
utifrånprövas förutsättningen förundersökning alltid kommeratt ägaatt

Att vi ställer krav på förundersökning hindrarrum. ett emellertid inteupp
i sig införande jourdomstolar,ett detäven sarmolikt ofrånkomligtav ärom

det antal mål då kan handläggasatt i jourdomstol kraftigt kommersom en
minska. Frågan bliratt närmast kan skapa förutsättningar förom man att

avsluta förundersökning omedelbart i samband med brottsanmälan.en I
avsnitt 7.9.4 har vi diskuterat och föreslagit åtgärder i syfte förkortaatt
den tid brottsutredning Någon möjlighet i lagensom en tar. ställaatt upp
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efter veckoravslutas tidigareförundersökningen skall änkrav treattett
ändåfinns naturligtvisenligt vår mening. Detfinns intenormalfalleti en

omedelbart i samband medavslutasförundersökningen kanfall därdel
så allvarliga brott.erkända, intedå oftast frågabrottsanmälan. Det är om
förutsätter detomedelbartskall kunna avslutasbrottsutredningOm atten

någonavvaktainte behöverske omedelbart ochförhör kanalla att man
kriminaltekniskayttrande frånläkarintyg,utredning statenst.ex.som

utredningsådanvärderingsintyg. Omanalysbevis ochlaboratorium, en
drarförundersökningennödvändighetmedför det medmåste inhämtas att

tiden.ut

Personutredningen19.5.4.2

dagi7.2.2 harpersonutredningen rättenavsnittetframgåttSom omav
yttranden ellerinhämtaskyldighetlångtgåendeeller mindre atten mer

har oftaPersonutredningenden tilltaladessärskilda utredningar person.om
ochpåföljdsfråganställningstagande idomstolensavsevärd betydelse fören

kravetför slopaförutsättningarfinns enligt vår mening ingadet att
brottsutredningenunderyttradelikhet med vad vipersonutredning. l ovan

förut-utifrånbedömasjourdomstolaralltså införande ävenmåste ett av
måste innanalltidi princip ägasättningen personutredning rumatt en

med jour-emellertidhindrarmålet heller dettakan Inteavgöras. ett system
mâlunderlagetminskaytterligare kommerdomstolar detta kraväven attom

Åtgärder få framför snabbtistället vidtasför måstejourdomstol. atten
föreslagithar viavsnitt 7.9.5behövs. Iden personutredning en nysom
medförapersonutredning, vilken börordning för inhämta att ut-att
jourdomstolsför-sker i dag. Ettredningarna snabbarekan avslutas än som

kanpersonutredningenfarande sannolikt krävakommer dock attatt
genomföras omedelbart.

målsägandeanspråkenl9.5.4.3 Utredningen om

domstolenfår vidanledning brottEn målsägandes skadestånd italan avom
Åklagarenföras § RB. äri för 22 kap. 1samband med åtal brottet

förbereda ochmed åtaletmålsägandens i sambandbegäran skyldig att
och hansväsentlig olägenhetutföra dennes det kan sketalan, utanom
anspråketmålsäganden villanspråk Ominte uppenbart obefogat.är att

tillanmäla anspråketskall skall hani samband med åtalet,tas upp
omständig-uppgift deundersökningsledaren åklagaren, och lämnaeller om

eller åklagarenundersökningsledarenheter vilka det grundas. Finner
brottet,grundasanspråk kanvid utredning brott, enskiltangående att

målsägandenföre åtalet underrättaskall han, i god tiddet kan ske, omom
detta 2 RB.22 kap. §

blirmålet prövatstarkt intresseEn målsägande kan ha attett av
fallrimlig tid. I mångasitt skadestånd inomomgående så han fåratt ut

fråganuppstårsvårt snabbt sina krav. Härhan emellertid hakan att ange
tilljourdomstolshantering har anledningeventuell väntavid attenom man

skalleller prövamålsägandeanspråket fardigutrettdess är manom
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ansvarsfrågan och därefter handlägga skadeståndstalangenast som
tvistemål. Det naturligtvisär inte nödvändigt med handläggningenväntaatt

ansvarsfrågan bara för det finns latent skadeståndsanspråkav att ett som
Äveninte hunnit fram. i den vanliga kan prövningentas processen av en

skadeståndsfråga behöva skjutas till behandling efter brottmålet förupp att
inte brottmålet skall försinkas. Har målsägandens skadeståndstalan tagits

till behandling i samband med åtalet, får emellertid förordnarättenupp att
talan skall handläggas särskilt mål enligt reglerna för tvistemål endastsom

fortsatt handläggning skulle medföra väsentligaom en gemensam
olägenheter 22 kap. 5 § RB.

talanAtt och skadestånd handläggs samtidigt i deärom ansvar om
flesta fall viktigt med hänsyn till de processekonomiska fördelar dettasom
innebär för och för samhället. Detta ansågs så viktigtparterna att man
1988 vidtog åtgärder för i ökad utsträckning klara skadeståndstalanatt av
inom för brottmålsprocessen, bl.a. skärpte kravenramen attgenom man
för få avskilja skadestånd från brottmålet. I bästa fallatt orsakarett
skadeståndsfrâgor endast obetydliga merkostnader de handläggs iom
brottmålet. Målsäganden behöver inte begära rättshjälp åklagarenom
biträder honom i brottmålet. Avskiljs skadeståndstalan till handläggning

särskilt mål enligt reglerna för tvistemål kanske processkostnademasom
totalt blir fördubblade eftersom bevisningen och allting kansett annat
behöva Det vanligaste emellertid måletär leder till tredsko-attupprepas.
dom den tilltalade eller målet avskrivs. Anledningen till måletmot att att
avskrivs förmodligen inteär sällan målsäganden inte vill driva måletatt
vidare det ankommernär honom själv Detta kan innebäraattnu agera.

mâlsäganden avstår från rättmätigtgöra skadeståndskravatt att ett
gällande.

För målsägandens skadeståndstalan skall kunna handläggas samtidigtatt
brottmålet krävs anspråket såär preciserat det kan liggaattsom attpass

till grund för domstolsprövning. Det kan redan i dag i mål meden
häktade, ändå i normalfallet dröjer några veckor innan de avgörs,som

svårt få fram preciserat anspråk. Svårighetema blir naturligtvisatt ettvara
det enskildaän större anspråket måste preciseras praktisktom taget

omedelbart. Mâlsäganden kan nämligen behöva åberopa intyg olika slagav
för styrka sitt anspråk.att

l9.5.4.4 Slutsatser

Det enligt vår mening alldelesär klart kan uppnå vissa kriminalpo-att man
litiska fördelar med jourdomstolsförfarande i ungdomsmål. Bl.a. skulleett
sambandet mellan brott och straff betonas tydligare vad sker idag.än som
Frågan emellertidär de kriminalpolitiska vinster kan göras vägerom som

de nackdelarän otvivelaktigt finns med jourdomstolar. Endasttyngre som
så fallet i någonär utsträckningstörre bör enligt vår meningom man

införa jourdomstolar.överväga att
Av vad framgått i det föregående brottsutredning, personutred-som om

ning målsägandeanspråkoch följer målunderlaget för jourdomstolatt en
skall döma i omedelbar anslutning till brottet inte kan bli särskiltsom
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Som tidigare påpekats bortses då från bötesbrott. Beträffande sådanastort.
brott kan i och för sig tänka sig enkelt och snabbt förfarandeettman -
butikssnattaren grips kan omedelbart inställas vid ochrättent.ex.som
lagföras omgående. detNär gäller bötesbrott finns det emellertid redan i

förfarande,dag snabbt nämligen strafföreläggande. finnsDet anledningett
använda detta institut ytterligare snabbaoch det. Vidare finnsatt upp

föreläggande ordningsbot innebär brottet kan lagföras påattav som
platsen. De brott intresse för jourdomstolssystem sådanaär ärettsom av

högre svårhetsgrad.av
Man bör också förha klart sig med jourdomstolar kanatt ett system

ställa sig mycket dyrbart för samhället, vilket i det statsfmansiella läge
råder i dag starkt jourdomstolar.inrätta Ettär ett argument mot attsom

jourdomsstolssystem förutsätter nämligen bl.a. jourtjänstgöring för alla de
inblandade aktörerna. gäller inte lagfameDetta bara den domaren, utan

nämndemärmen, eftersom alla ungdomsmål skall med nämndäven avgöras
se avsnitt 19.4.3. gäller också advokater, eftersom jourdom-Det ett
stolssystem sannolikt offentlig förordnadesskulle kräva försvarare i allaatt

Åklagaremål. och polis då inte särskilt eftersom det redan detnämns av
föregående följer dessa bör ha jourtjänstgöring för hand denatt att ta om
brottsutredande verksamheten. Jourdomstolar i vilka det skall ingå nämnd
och vilka dömer för begåtts eller påföljandebrott dag desamma som

torde inte kunna få tillräcklig sysselsättning på vissaänannatmorgon en
platser och kanske bara under vissa tider. Såsom exempel kan man
möjligen tänka sig jourdomstolar i storstadsområdena eventuellt bara i
samband med veckosluten för någon årligen återkommande till-samt
ställning vid vilken det brukar förekomma olika former brottslighet. Detav
skulle därför förmodligen bli mycket svårt utnyttja jourdomstolensatt

helt och hållet eftersom måltillströmningen inte kan bli jämn ochresurser
variationema inte kan förutses.

Som vi anfört i det föregående bli svårt på kort tidkommer det attatt
fram förundersökning och personutredning. Risken ocksåär storen en

målsäganden regelmässigt kommer få sin skadeståndstalaninteatt att
prövad i samband med brottmålet. Betydelsen skall inte under-härav
skattas. l den aktuella kriminalpolitiska lagstiftningsarbetetdebatten och i
framhålls ofta hänsynen till brottsoffren ställning olikaoch deras sättatt
behöver stärkas. En ordning försämrade möjligheterna fördär man
målsäganden få sin vilket otvivelaktigt skulle bli fallet irätt,att ett system
med jourdomstolar, skulle rimma illa med strävandena starkaremot en
ställning för målsäganden. målsägan-Mot detta kan naturligtvis sägas att
den i tvistemålsrättegång kan förenatfå rättshjälp. Detta emellertidären
med kostnader, vilka han kanske för haninte kan ersättning även om
vinner nämligen tillgångar. Det finnssvaranden saknarprocessen, om
ytterligare rad praktiska problem med jourdömande. Ett sådantetten
innebär bl.a. vissa svårigheter nattetid. kräva deMöjligen kan man av
misstänkta de ställer vid alla tider på dygnet. Målsägande ochatt upp

emellertid intevittnen kan tvingas inställa sig mellan kl. 24.00gärna att
minskarkl. 08.00. Detta ytterligare möjligheterna omedelbartoch att

för förnekademål gärningar. torde vidare hahandlägga Manom ansvar
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anledning räkna med de misstänktaatt ofta påverkadeatt är alkoholav
eller narkotika de gripsnär för brott i sig förett jourdoms-som passar
tolshantering. Särskilt det förstaär gången de grips befinner sigom många
i slags chocktillstånd. De kan haett svårt insätta brottet iatt störreett
orsakssammanhang och redogöra för motiven till sitt handlande och ange
eventuella förmildrande omständigheter. Deras förutsättningar för självatt

tillvara sin långtifrånrätt är deta bästa. Detta skulle naturligtvis i viss
mån kunna avhjälpas det i varje jourdomstolsmål förordnadesattgenom

offentlig försvarare. Målsägandens hälsotillstånden kan också hindra att
denne kan inställa sig och höras i målet. Vidare gäller enligt 32 kap. l §
RB eller enligtatt, beslutpart rättens skall infinnaom sigen vidannan

eller eljesträtten fullgöra något i rättegången, han skall erhålla skäligt
rådrum därtill. Om jourdomstolssystem för ungdomarett skall ha några
kriminalpolitiska effekter, får förutsätta den misstänkte tvingasman att att
underkasta sig målet avgörs Han kanatt inte rimligen få väljagenast. att
rättegången sker först vid tillfälle. l sådant lägeett uppstårettsenare
problemet den misstänkte inte kommer erhållaatt skäligt rådrum. Manatt
kan vidare misstänka offentliga försvarare många gångeratt kommer att
behöva uppskov för undersöka möjligheterna till vidareatt utredning. I
andra fall behöver försvararen ytterligare tid för gå igenom måletatt
tillsammans med den misstänkte. Risken därförär i mångastor att man
fall skulle uppnå mycket snabb första inställelse inför rätten,en men
förhandlingen skulle sedan behöva skjutas En ordning med mångaupp.
uppskov kan medföra ambitionsnivån i den inte bliratt särskilt hög. Att
dela handläggningen på flera förhandlingar strider också denupp s.k.mot
koncentrationsprincipen. Det naturligtvisär självklart målunderlaget föratt

jourdomstol skulle öka, det fanns möjlighet hållaen flera för-om att
handlingar. Som vi anfört i det föregående det dock vårär uppfattning att
hela idéen med jourdomstol bygger på tanken målet skall ien avgörasatt
mycket anslutningnära till brottet och inte endast påbörjas i nära
anslutning till det.

Sammanfattningsvis vi bakgrund det anförda detmot finnsanser attav
så nackdelar såväl rättssäkerhetssynpunktstora processekonomis-ur som-
ka, ekonomiska och praktiska synpunkter med jourdomstolarrent att-
sådana enligt vår mening inte bör inrättas. Det vidare vårär uppfattning

det med hänsyn till det ringa målantaletatt inte ekonomiskt försvarbartär
bygga resurskrävande jourdomstolsorganisation,att upp även denen om

till viss del skulle kunna grundas på den organisation i dag finns försom
häktningsfrågor.pröva Om avståratt från skapa organisationattman en

med jourdomstolar medför den tidsfördröjning kan uppstå, i desom
förhållandevis sällsynta fall där brottsutredning och personutredning klaras

omedelbart, det kan dröja från fredag kvällatt till måndagav morgon
innan målet kan dåavgöras bortses från vissa storhelger. Det kan inte
rimligen så lång tid det motiverar inrättandeanses som atten ett av
jourdomstolar. Vi inte heller skall överdriva den kriminalpoli-tror att man
tiska betydelsen domstolshandläggningen iatt äger omedelbartav rum
samband med brottet. Varje led i lagföring brottsutredning,en personut-
redning och handläggning vid domstol åklagarensäven handläggningsamt
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sannolikt sin kriminalpolitiskafrågor åtalsunderlåtelse haromav
eftersom klan för den samhälletbetydelse, de gör motattunge reagerar

fördelarverksamhet. Det kan finnas vissa medhans brottsliga rentav att
anfört avsnitt får denlagföringen något längre tid. Som vi i 7.9.4tar unge

får också möjlighetpå fundera vad hänt och handå tid sig över attatt som
avhjälpa begränsa den skada målsäganden kanåtgärder för ellervidta att

minnet betonarbrottet, Man bör hålla ilidit närha även mangenom osv.
den tillinte bara fråga dömatidsaspekten det är attatt om unge en

mâlunderlaget förpåföljd. Om så hade varit fallet hadeförhand given en
finna påföljdbli relativt denjourdomstol sannolikt kunnat Attstort. som

tids- ochlämpligaste kan dockenskilda fallet deni det är ettvara
arbete.resurskrävande

de börviktigt lagföringensåledes detVi är attatt av ungaanser
direkt frånnödvändigt dendet intesnabbt är tasattatt ungemen

Åtgärder för tillbör i stället vidtastill domstolen.brottsplatsen attatt se
möjligt. Vårafort överhuvudtagetgår så det ärhandläggningen som

följande avsnittenåstadkomma detta. l de7.9 syftar tillförslag i avsnitt att
åtgärderföreslå ytterligarevid tingsrätt kommer vihandläggningen attom

vår uppfattninghandläggningstiden i domstol. Det ärför korta attatt ner
brottsutredningen ochförutsattjourdomstol,mål även attett utan en

inomomedelbart, bör kunnapersonutredningen kan klaras avgöras enav
frånsnabbt åtalsbeslutdå behövsveckor. endaDet äreller ettett sompar

stämningsansökan.han omedelbart kanoch upprättaåklagaren att en
omedelbart kantingsrättenskall sedan in tillstämningsansökan somges
tidsfördröjningförhandling. Vioch kalla tillutfärda stämning attanser en

alternativetgodtagbar,storleksordningen måste ärhär näri den attanses
inte så vanliga,jourdomstolsorganisation för dessa,bygga enupp

införas.inte börjourdomstolarföljaktligensituationer. Vi attanser

förfarandet19.6 Allmänt om

domstolensvi oförhindradevåra direktiv övervägaEnligt är att om
domstol börfallförfarandet i desammansättning eller avgörs avsom

särskilda karaktär.till målensanpassas
sammansättningdomstolenshar vi behandlat fråganavsnitt 19.4I om

viavsnitten kommerungdomsmål. de följandehandläggning Ivid attav
domstol.förfarandet i Desjälvaförslag siktedel tarpresentera somen

dels till bättrehandläggningstideni domstol,förkortasyftar dels till attatt
behov.efter särskildahandläggningen de ungasanpassa

målsägande-frågan hurviavsnitt kommerinledandeI taattett upp om
anledningfinnsoch detvåra förslagpåverkasanspråken kommer att omav

Videssa.handläggningenbeträffandeföreslå några ändringaratt av
handläggningvidförfarandetdärefter avsnittikommer ett avom

för hållagällertidsfrist i dagdenungdomsmål diskutera attatt somom
i dettaVi kommerförändras.ungdomsmål börhuvudförhandling i vissa

vidbörvårdnadshavaren närvarabehandla fråganavsnitt även att om
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huvudförhandlingen och några ytterligare bör kallas till den.om personer
Slutligen följer avsnitt meddelande dom i ungdomsmål.ett om av

19.7 Målsägandeanspråken

19.7.1 Gällande rätt

När åtal väcks för brott förs ofta talan enskiltävenett anspråk.en om
Gärningsmannen kan exempelvis skyldig återställa viss egendom.attvara
Vanligare emellertidär målsägande för talan skadeståndatt denen motom
misstänkte fört.ex. sveda och värk eller för förstörd egendom. Oftast
framför målsägande sitt krav åklagaren enligt reglerna i 22 kap.en genom
2 § RB nedan.se

22 kap. 1 § RB innehåller den grundläggande bestämmelsen om
förening tvistemål och brottmål i rättegångett kumulation.ettav samma

föreskrivsDär följande. Talan den misstänkte eller enskiltmot annan om
anspråk i anledning brott får föras i samband med åtalet för brottet. Omav
inte anspråket i samband med åtalet skall talan föras i den förupptas
tvistemål föreskrivna ordningen.

För domstolen reglernaär handläggning brottmålom ettgemensam av
och tvistemål fakultativa. Detta innebär domstolenett detatt tar upp
enskilda anspråket, det lämpligt, och allmänhetär i brukar detta inteom
föranleda något formellt beslut. Det sker i regel det enskildaattgenom
anspråket kommuniceras med den tilltalade eller hans försvarare för
yttrande. Domstolen kan också välja låta det enskilda anspråketatt
handläggas i den för tvistemål föreskrivna ordningen. I sådant fall fattar

formellt beslut härom.rätten En särskild handläggningett vanlig,är om
den tilltalade häktad ochär det enskilda anspråket inte medgivet.är Om
domstolen avstår från i brottmâlsrättegången enskilt anspråkatt ta ettupp

framförts formlöst, måste målsäganden väcka talan stämning.som genom
Domstolen kan emellertid i stället anspråket och därefter avskiljata upp
detta enligt 22 kap. §5 RB. Målsäganden behöver då inte väcka talan

stämning eftersom målet redan anhängiggjort.ärgenom
Om enskilt anspråk grundas brott hör underett allmänt åtal,ett som
åklagaren på målsägandensär begäran skyldig i samband med åtaletatt

förbereda och utföra målsägandensäven talan, det kan ske utanom
väsentlig olägenhet och hans anspråk inte uppenbart obefogat.är Vill
målsäganden anspråket skall i samband med åtalet, skall hanatt tas upp
anmäla anspråket till undersökningsledaren eller åklagaren och lämna
uppgift de omständigheter på vilka det grundas. Finner undersöknings-om
ledaren eller åklagaren vid utredning angående brott, enskilt anspråkatt
kan grundas på brottet, skall han, det kan ske, i god tid före åtaletom
underrätta målsäganden detta 22 kap. 2 § RB.om

målsägandeFör har det ofta betydelse hans anspråk kanstoren att
framföras åklagaren. Målsäganden befrias från besvär och behövergenom
inte själv anlita något ombud. Förfarandet blir för honom också nästan
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kostnadsfritt, vilket särskilt med tanke på gämings-alltid viktigtär att en
sällan saknar medel betala någon del målsägandensinte att ens avman

fordran.
198788:1; SFS 1988:6.kap. 2 § RB ändrades 198822 prop.

Ändringen förutsättningarna för åklagare skall fåsyftade till skärpaatt att
Åklagarenutföra målsägandens talan.avstå från förbereda och äratt

målsäganden, kan väsentligskyldig biträda det skesålunda att utanom
uppenbart obefogat.målsägandens anspråk inte Före-olägenhet och är

departementschefen uttalade bl.a. följande 15.dragande s.

innebära väsentligagäller bedömningen det skulledetNär omav
första hand behovetför åklagaren föra talan måste iolägenheter att av

skadeståndsfrågan beaktas. Ett skälutredning för klarlägga mot attatt
det krävs omfattandeför talan kan sålundaåklagaren attvara en

utredning inteför skadeståndsfrågan och dennautredning avgöra attatt
väsentligt.i sin helhet fördröjs Ettförebringas brottmåletkan attutan

åklagaren för talan detdröjsmål i princip inte hindrabörsmärre att om
kunna föranledaanspråket. förhållande börenskilda Ett attannat som

tala enskildapå sig uppgiften föra detåklagaren inte atttar om
förhållandeorimligt mycket ianspråket anspråket kräverär att resurser

förhållandet skadeståndstalanansvarsdelen. Enbart dettill ettatt avser
förbetydelse, förutsättningarnahar däremot ingenbeloppstort om

avvaktaför handen. Ibland kan behövaåklagarbiträde i övrigt är man
bedömning den skadafullständigtid för kunna göraatt av somenen

för åklagaren förakan därförinträffat. Vid personskador attutrymmet
betydligt begränsaträkning i vissa fallför målsägandenstalan vara mer

särskilda frister för hand-sakskador. Förekommerdet gällerän när
medhar svårt hinnadet ibland leda till åklagarenläggningen kan attatt

målsägandeanspråkförmålsägandens talan. kan gällaföra Det ävenatt
Utgångspunkten bör emellertidkomplicerade.inte särskiltär varasom

enskilt anspråkprincip skall föra talan ävenåklagaren iatt omom
i dessaSamtidigt gäller givetvisunder tidspress.utredningen sker även

väsentligtfår fördröjashuvudregeln avgörandet intefall attatt genom
jagföra enskilda anspråket. Somsig uppgiften detåklagaren atttar

gäller detta särskiltallmänna motiveringenframhållit i den när mer
får berövadbli aktuella, och ingeningripande påföljder kan vara

Medsjälva ansvarsfrågan.krävs för utredafriheten längre än attsom
försituationen detanspråk uppenbart obefogat denär attatt ett avses

bifall vidanspråket inte kan vinnaframstår klartåklagaren att ensom
sig orimligt,kan anspråket idomstolsprövning. Orsaken ärattvara

skadestånd för skada därmycketdet yrkas ett stort typt.ex. avenom
emellertidAnspråket kanbetydligt mindre belopp dömsnormalt ut.

det uppenbartden grundenuppenbart obefogatbedömas även attsom
inträffat skadansellertillräcklig bevisning skadansaknas omom

storlek.

samband medbehandling ianspråk tagits tillenskilttalanHar uppom
särskilt mål enligtförordna talan skall handläggasfåråtalet, rätten att som

handläggning skullefortsattför tvistemål,reglerna gemensamenom
22 kap. 5 § RB.väsentliga olägenhetermedföra

brottmålet avskiljafrånkan domstolenbestämmelseEnligt denna ett
före-för tvistemålhandläggas i denfortsättningenanspråk ienskilt att

avskiljande inte sällanmålsäganden innebärFörskrivna ordningen. attett
återkallas såanspråketvanligtkommer till sin Dethan inte rätt. är att

minskaändringarSyftet med 1988 årsavskiljande har skett. attsnart var
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domstolens Ändringenmöjligheter avskilja det enskilda anspråket.att
innebar för avskiljande uppställdes krav på fortsattatt ett att en gemensam
handläggning skall innebära väsentliga olägenheter. Föredragande
departementschefen uttalade i motiven prop. 198788:1 17 bl.a.s.
följande.

När det gäller frågan vad skall väsentliga olägen-om som anses vara
heter kan i viss utsträckning dra paralleller med vad harman som
anförts angående ändringen i 22 kap. 2 § RB. Framför allt tids-är
faktorn betydelse. Om handläggning ansvarstalanav en gemensam av
och skadeståndsanspråket medför avgörandet målet i dess helhetatt av
fördröjs det sådanavsevärt är omständighet bör leda till deten attsom
enskilda anspråket avskiljs. Mindre fördröjningar bör däremot inte få
leda till domstolen skiljer skadeståndstalan. En praktisktatt viktigav
målgrupp där avskiljande kan bli aktuellt sådana brottmålär för vilka
korta tidsfrister gäller, mål häktade eller ungdomar. Ent.ex. mot mot

situation denär enskilt anspråk kräver utredning väcksatt ettarman som
före redan huvudförhandling i brottmålet.strax Omvänt kanutsatten

förhållandet det avgörandet i ansvarsfrågan drar tiden,attvara ut
därför den tilltalade skall genomgåt.ex. rättspsykiatriskatt under-

sökning. Om skadeståndsfrågan i sådant fall färdig förär avgörande,ett
därför den tilltalade har medgett skadeståndsansprâket,t.ex. att bör

skadeståndsfrågan kunna avskiljas och före brottmålet.avgöras Det
sagda innebär enskilt anspråk inte eller mindre automatisktatt ett mer
bör avskiljas bara för det krävs vissa förberedelseåtgärder. l ställetatt
bör domstolen i ökad utsträckning till möjligheternata attvara genom
materiell processledning till nödvändiga åtgärder vidtas föreattse
huvudförhandlingen. Det kan bli aktuellt påpeka för målsägan-t.ex. att
den han, han vill ha förmånen samtidig handläggning, tillatt om av en
huvudförhandlingen måste den bevisning han har. Vidare kanprestera
det finnas behov få klarläggande vilka grunderatt ettav av som
åberopas. Sådana påpekanden kan i många fall vid enkelgöras en
telefonkontakt med målsäganden. Rätten måste givetvis också hänsynta
till handläggning kan till olägenhet föratt målsägan-en gemensam vara
den. kanDet så den tilltalade under huvudförhandlingent.ex. attvara
kommer med uppgifter målsäganden behöver tid på sig förnya som att
bemöta. Overhuvudtaget bör gälla möjligträtten inhämtaratt om

synpunkter i fråga handläggningen innan beslutparternas ettom om av-
skiljande fattas.

22 kap.Av 5 § RB framgår målet inte behöver anhängiggörasatt nytt
efter beslut avskiljande. praktikenI går det till så de handlingarett attom
i brottmålsakten det enskilda anspråketrör jämte kopia på beslutetsom om
avskiljande lämnas till tingsrättens aktuariekontor eller motsvarande där

lägger mål, tvistemål.ett nytt ettman upp
När talan enskilt anspråk avskiljs från brottmålet gälleretten om

tvistemålsreglema för målets fortsatta behandling. I och med avskiljandet
upphör sålunda åklagarens behörighet företräda målsäganden. Målsä-att
ganden får då själv föra sin talan eller anlita ombud. Som tidigareett
nämndes det vanligt detär enskilda anspråket återkallas målsägandenatt av
så avskiljande har skett.snart ett
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Våra19.7.2 överväganden

föreslår förändringar beträffande handläggningenVi inga av
målsägandeanspråken.

framhålla vår uppfattning det viktigtInledningsvis vill vi det är äratt att
anspråken i så omfattning möjligt handläggs ide enskilda storatt som

framhâllits,med brottmålet. har nämligen, tidigaresamband Det som
fördelar inte för målsäganden kan handläggamånga bara manom--

åtalet.grundar sig brott i rättegångenskilda anspråk samma somsom
ofta processekonomiskt fördelaktigt med hand-Det är gemensamen

krävs fördet bevisningläggning. I utsträckning ärstor samma som
målsäganden innebäråtalet enskilda anspråket. Förprövningen och detav

får talan utförd och prövadhandläggning han sin ettattgemensamen
för skadeståndstalanbehövsoch snabbt Den utredningenkelt sätt. som

avgiftsfritt anhän-för förundersökningen. Detinom ärgörs attramen
fall. målsäganden skall höras medvid domstol i dessa Omgiggöra talan

till ersättning allmännaåklagarens talan, har hananledning rätt avav
inställa sig tillför sin inställelse och behöver inte änmedel mer en

Även handläggningför den tilltalade innebärrättegång. en gemensam
till rättegång ochhan bara behöver inställa sigfördelar attatt engenom

för domstolen uppkommerrättegångskostnadema begränsas. Också
Förhållandevisrättegångar kan undvikas.fördelar att separatagenom

fram förslagför bör undvika läggaskäl talar därförstarka att att somman
handläggningpå möjligheten tillinverkar negativt avgemensamen

skadeståndsfrâgan.ochansvars-
vid brotttidsfrist för förundersökningenVårt förslag med av ungaen
utsträckning imedföra åklagare i änemellertid komma störrekan attatt

Även demålsägandens talan.från förbereda och utföramåste avstådag att
för hållandetidsfristerföreslå i avsnittetåtgärder vi kommer att avom

fleroch innebärhuvudförhandling nedan under 19.9.l.l,se attsom
kanmed förtur i domstolarna,få handläggasungdomsmål kommer att

fåoftare i dag kommermålsägandens skadeståndstalanmedföra än attatt
tvistemål.från brottmålet för handläggasavskiljas att som

målsägandenskonsekvensenförslag kan alltså fâ den negativaVåra att
utsträckning i dag inte kommer kunnaiskadeståndstalan änstörre att

redovisat i avsnittetbrottmålet. skäl visamband med Aviprövas omsom
så skermindre braavsnitt 19.5.4 vi detjourdomstolar äratt omanser

strävandenriktning tidigaregår dessutom ioch det attmotsatt mot
brottsoffrens ställning.förbättra

ha hand-fördelarna med kortadet sagda,Vi dock, att atttrotsanser nu
deså de klartläggningstider i ungdomsmål övervägerär stora attpass

vårt förslag inte inämligenVinackdelar närrmts. atttrorsom nyss
antalet fallmarginellt, kommer ökaförhållandevispraktiken, än attannat

medskadeståndstalan prövad i sambandmålsäganden inte kan få sindär
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brottmålet. Den skadeståndstalan kommer avskiljas, vårtattsom om
förslag med kortare handläggningstider genomförs, hade sannolikt avskilts

i det rådandeäven Redan i dag handläggssystemet. nämligennu delen
ungdomsmål med förtur och de åtgärder vi föreslår innebär inte någon mer
anmärkningsvärd sänkning tidsfristema. Däremot vi denärav av upp-
fattningen, vilket vi redogjorde för i avsnittet jourdomstolar, attom ett
jourdomstolsförfarande skulle innebära målsäganden regelmässigt inteatt
skulle få sin skadeståndstalan prövad i samband med brottmålet. Detta är

skälen till vi inte kunna föreslåett att medav anser ettoss system
jourdomstolar.

förslagVårt förkortade handläggningstider på förundersökningssta-om
diet och i domstol kräver inte någon ändring bestämmelsernaav om
enskilda anspråk i 22 kap. RB. Det finns tidigare redannämnts enligtsom

gällande regler, det skulle innebära väsentliga olägenheter,nu om en
möjlighet för åklagare underlåta förbereda och utföra målsägandensatt att
talan och för domstol avskilja skadeståndet handläggas enligtatt att
reglerna för tvistemål. Vi vill emellertid särskilt betona, vilket som ovan

framgårnämnts 198788:1, inte eller mindreattav prop. man mer
automatiskt får avskilja skadeståndstalan bara för det frågaären att ettom
brådskande ungdomsmål. Vårt förslag innebär ingen uppmjukning i detta
avseende. Endast det verkligen innebär väsentliga olägenheter kanom man

frånavstå skadeståndet i samband med brottmålet.att ta Man börupp
därvid iha åtanke målsäganden i det läget ofta kommer återkallaatt sinatt
talan och avstå från få sin skadeståndstalan prövad i domstol.att

Vi vill därför betona vikten polis och åklagare, och ävenattav
domstolarna, vidtar särskilda ansträngningar för målsägandens skade-att
ståndstalan i så utsträckning möjligt skall kunna behandlasstor isom
samband med brottmålet och detta försöker begränsasätt deatt man
svårigheter våra förslag kan innebära för målsäganden.

19.8 Gällande avseende förfarandeträtt i dom-

stol vid handläggning ungdomsmâlav

Om åklagaren finner förutsättningar för åtalsunderlåtelse saknas skallatt
han dröjsmål väcka åtal vid allmän domstol 2 § LUL.utan

Förfarandet i brottmål regleras i första hand RB. I RB och i LULav
finns det särskilda bestämmelser sikte på de lagövertrâdamatarsom unga
och har tillkommit i syfte brottmålsförfarandet efter desom att anpassa

särskilda behov. l detta avsnitt kommer vi redogöra endast förungas att
dessa bestämmelser och inte för förfarandet i brottmål i allmänhet.

Rättegângsbalken innehåller vissa särskilda regler beträffande unga
Ärlagöverträdare. den misstänkte omyndig, skall deträtten, medom

hänsyn till brottets beskaffenhet eller eljest finnes erforderligt, höra
vårdnadshavaren, också har föra talan förrätt den omyndige 21attsom
kap. förstal § stycket RB. Vårdnadshavaren också försvarare förutser

misstänkt under 18 årär 21 kap. 3 § andra stycket RB. l 24 kap.en som
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och i § finns särskildaRB 7 LUL bestämmelser häktningom av
underårig. återkommer vi tillDessa i kapitel 20, Snabba ingripanden vid
brott unga.av

rättegångsbalken.LUL har karaktär komplement till I LULav ges
föreskrifter beträffandesärskilda domstolarnas handläggning mål motav

lagöverträdare.unga
brottmål den under 21 år skall, brottet kan följaEtt ärmot som om

straff såvitt till handläggning i sådansvårare böter, möjligtän utsättas
sig uppmärksamhet 8 första stycketordning målet inte tilldrar § LUL.att

sådant mål förordna handläggninghar också möjlighet iRätten att ett om
förhandlingens offentlighet till uppenbarinom stängda dörrar, ärom

bliolägenhet till följd den uppmärksamhet den tilltalade kan antassomav
finnsför. förordnande bör meddelas, och det i måletföremål Om sådant

fyllt får det kan sketilltalad har 21 år, rätten,även utan attomen som
fylltförsvåras, handlägga åtalet den inte harutredningen avsevärt mot som

får dock medgeår särskilt mål 8 § andra stycket LUL. Rätten21 ensom
kan förväntas bli tilltilltalads anhöriga och närvaroäven nytta,annan, vars

tredje stycket LUL.handläggningen 8 §övervaraatt
fängelse skyddstillsyn,18 år får inte dömas till ellerDen underärsom

blivit hörd i målet, där såvårdnaden honom harinte den har omsomom
Enligt denna bestämmelse9 § första stycket LUL.lämpligen kunnat ske

för höra vårdnadshavaren.föreligger i princip skyldighet rätten atten
innebär alltså skärpninghörande vårdnadshavarenFöreskriften enom av

första stycket RBregeln i 21 kap. 1 §den tidigare nämnda allmännaav
tilltalade omyndig ochvårdnadshavaren, denskall höra ärrättenatt omom

erforderligt.eljest finnesbeskaffenhet ellermed hänsyn till brottetsdet
vårdnadshavaren.höradet inte nödvändigtEnligt denna bestämmelse är att

fall. vårdnadshavarefrån fall till Enså skall ske får bedömasOm som
föreskrivet förvadersättning och förskott enligthörs har till ärrätt som
denna dentillkommer intevittne tredje stycket LUL. Däremot rätt9 §

hahuvudförhandlingen efter endastinfinner sig tillvårdnadshavare attsom
rättegången.förhandlingen, inte hörs iunderrättats om men

i målförsta stycket LUL detBakgrunden till bestämmelsen i 9 § är att
värdefullt komplement till denlagöverträdaremed har ansetts ettunga som

i visspersonutredningen muntliga upplysningarskriftliga även ut-att
Föreskriften höravårdnadshavaren.sträckning inhämtas från attom

eller skyddstill-aktuellt döma till fängelsevårdnadshavaren detnär är att
med tillkomst 1964:10 165.infördes i samband LUL:s prop. s.syn

aktuelltendast i de fall detskulle vårdnadshavaren hörasTidigare attvar
hörandeungdomsfängelse. Etttill tvångsuppfostran ellerdöma av

påföljdsfrågansvärdefullt förbedömdes emellertid såvårdnadshavaren som
såfall, då frågaborde höras i detbedömning denne ärävenatt om

nämligenfängelse och skyddstillsyn. Det ansågsingripande påföljder som
kännedomen denregelmässigt kunde bidra tillvårdnadshavarenatt om

nuvarande situation. Itidigare utveckling och hanstilltalade, hans -
brottmålpersonundersökning imed lagen 1964:542samband att om

personutredning1991:2041 särskildoch lagenupphävdes ersattes av om
införd ibestämmelse fanns 9 §brottmål, upphävdesi även somm.m., en
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andra stycket LUL. Enligt denna bestämmelse skulle även personundersö-
karen höras innan den under 21 år dömdes till fängelsesom var eller
skyddstillsyn, det fanns skäl till det. Före tillkomstenom LULav upp-
ställdes i lagen krav påett personundersökarenatt skulle höras det inteom
farms särskilda skäl det. I samband med införandetmot LUL mildradesav
dock detta krav eftersom det ansågs i den mån personundersökningenatt
redovisade det inhämtade materialet och personundersökarens omdömen
på klart och uttömmandeett det knappastsätt, fanns någon anledning att
höra personundersökaren. Tanken närmast personundersökarenattvar
borde höras i de fall personundersökningen alltför knapphändig förvar att

muntlig kompletteringutan kunna användas underlag vid påföljdsbe-som
stämningen prop. 1964:10 165. Motivet för upphäva 9 §s. andraatt
stycket LUL institutet personundersökningattvar yttrandenersattes av
från frivårdsmyndigheten. I förarbetena uttalas dock rätten, detatt om
finns behov det, naturligtvis skall höra deav har utfört denpersoner som
utredning har legat till grund för frivårdsmyndighetenssom yttrande prop.
l99l92:2 29.s.

Som tidigare redogjorts för avsnitten 7.2.2.2 och 7.9.5 får rätten
överlämna socialnämnden föranstalta vård inomatt socialtjänstenom
endast det i målet finns yttrande från socialnämnden.om ett Ett sådant
yttrande krävs också, det inte finns särskilda skäl, förom skallrättenatt
få döma den underär 21 år till fängelse isom än månader. 9 §tremer
andra stycket LUL.

I 10 § LUL sägs det i mål denatt underär 18 år finnsom mot som
anledning döma till påföljdatt böter,än bör för tjänstgöring iannan
tingsrätt företrädesvis anlitas nämndemän med insikt och erfarenhet
beträffande vård och fostran ungdom se avsnitt 19.4.3 och 19.4.4.av

Om tilltalad inte har fyllt 18 år och det finns anledningen döma tillatt
påföljd böter,än skall offentlig försvarare förordnasannan för honom, om

det inte uppenbartär han saknar behov försvarareatt 11 § LUL. Detav
följer 21 kap. 3 § RB den tilltalade anhållen,av är häktadatt ellera om
misstänkt för brott, för vilket inteett stadgat lindrigareär straff än

offentligfängelse i månader, försvarare skall förordnas för honomsex om
han begär det.

Mål den inte har fyllt 21 år skall alltid handläggasmot skyndsamtsom
12 första§ stycket LUL alltså i fallde denäven tilltalade inte häktadär-
eller det någon anledning föreskrivetär särskild tidsfrist förav annan en
målets handläggning.

Väcks allmänt åtal den inte fyllt 18 år för brott, förmot vilketsom ett
föreskrivet fängelseär i år, skallän de tidsfrister iakttasett ärmer som

föreskrivna för åtgärder i mål vari den tilltalade häktad.är I stället för den
tid vecka, i 45 kap. 14 § RB föreskrivenär för hållandeav en som av
huvudförhandling skall gälla tid tvâ veckor 12 § andra stycketen av
LUL. Denna bestämmelse innebär i sådanträtten fall skall hållaatt ett
huvudförhandling inom två veckor från den dag då åtalet väcktes. Be-
stämmelsen innebär vidare i de fall huvudförhandling skjutsatt en upp,
den i normalfallet skall återupptas inom vecka 46 kap. 11 § RB. Domen
skall i sådant mål avkunnas ellerett meddelas hållas tillgängligattgenom



498 SOU 1993:35

kap.vecka från förhandlingens avslutande 30kansli inomrättens en
7 § RB.

förslagoch19.9 Våra överväganden

tingsrättHandläggningen vid19.9.1

ungdomsmålhållande huvudförhandling iTidsfrist förl9.9.l.1 av

tiden försåandra stycket LUL skärpsföreslår 12 § sättVi attätt
åtalfrån det hartvå veckorhuvudförhandling i tingsrätt,hålla attatt

målunder 18 år i allagäller ungdomarskall iakttas, såvittväckts,
straffskalan.ingår ifängelsedär

år alltidhar fyllt 21den inteanförts skall målSom mot somovan
bestämmelsestycket Denna är12 § första LUL.skyndsamthandläggas

ungdomsmål.gälla för allagrundläggande och bör
brott, för18 år förunderåtal väcks denallmänt ärOm ettmot som

nuvarandeenligtår, skallfängelse iföreskrivetvilket änär ettmer
tilltalademål vari denföreskrivna förtidsfrister iakttasordning de ärsom

sig förharden tidgäller dock inteHäktningsreglema rättenhäktad.är
veckastället för den tid ärhuvudförhandling. Ihålla somav enatt

mål med häktadeihuvudförhandling i tingsrätthållandeföreskriven för av
stycket12 § andraåtalet väcktesveckor från dettid tvågäller atten av

LUL.
betydelse viddetframgåtttidigare harSom storvara avanser

tid mellanförflyter kortendastungdomsmål dethandläggningen attav
förtidsfristnödvändigt hadärföroch reaktion. Det ärbrott att en

den åldersgränsdomstol. Vihandläggning iungdomsmålens att omanser
Ävenoförändrad.stå kvarstycket LUL börfinns i 12 § första18 år som

lagöverträda-och âr förvissomellan 18 21de ärär att som ungaansesom
omfatta dennatillskulle utsträckas ävenbestämmelsen attmen omre,

imed förturfår handläggasantal målskulle detålderskategori som
frånavståbörVi därförbli alltförsarmoliktdomstol attstort. mananser

dock i 12 §uppställsinledningsvis nämndesSomåldersgränsen.höjaatt
har fylltmål dengenerellt kravLUL ävenförsta stycket motattett som

skyndsamt.handläggasår skallinte 2118 men
LUL börandra stycketi 12 §vi bestämmelsenföreslårDäremot att

väckt föråtaliakttas redantidsfristen skall när ärsåskärpas på ettsätt att
skallgäller detfängelse. I dagföreskrivetför vilketbrott är att vara

naturligtvisförslag medförår. Vårtiföreskrivet fängelse än attett enmer
finns nämligenförtur.med Dethandläggaskommerhel mängd brott att

årtilleller fängelsemed böterantal brottförhållandevis ettstort uppett
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i straffskalan. En del dessa brottstor dockär sådana detav alltatt ärtrots
mindre troligt de begås ungdomaratt under 18 år. Fördelen medav att
sänka frångränsen fängelse i än år till enbart fängelse,ettmer är att
snatteri, skadegörelse, rattfylleri, rattfylleri, olovlig körninggrovt grov
m.fl. brott kommer falla under bestämmelsen.att Särskilt de mindre
förmögenhetsbrotten har hög frekvens bland de lagöverträdarna.yngsta
Men det finns också hel del andra brott inom denna kategorien intesom
sällan begås ungdomar.av

Vi har även övervägt korta ned tiden för huvudförhandlingatt i tingsrätt
från två veckor till vecka i mål den har fyllt 15 inteen mot 18som men
år. Man skulle då tidsfrist gäller för mål med häktade.samma Visom

emellertid så kort tidsfrist i dessa målatt skulleanser innebära alltfören
svårigheter för tingsrättemastora och för de kan tänkaspersoner som

behöva inställa sig i dessa mål och därför bör avstå från förslagatt man
i denna riktning.

Vi föreslår således 12 § andra stycket LULatt ändras på så densätt att
tidsfrist två veckor gäller för hållande huvudförhandlingom i vissasom av
ungdornsmål skall iakttas redan åtalnär väcktär den inte har fylltmot som
18 år för brott för vilket föreskrivetett är fängelse.

Vi medvetnaär det i dag råder mycketatt arbetslägeansträngtom ett
i domstolarna och vi inser naturligtvis förslag innebäratt ett attsom man
skapar ytterligare kategori mål skall handläggas med förturen som
kommer innebära svårigheter för domstolarna.att

Om det inte möjligtär korta handläggningstidema föratt ungdoms-ner
mål vidta olika åtgärder i den organisationatt i dag finns inomgenom som
rättsväsendet, kan konsekvensen emellertid bli det kommeratt att resas
krav införa någon form jourdomstol.att Som vi tidigare har anförtav

vi de skäl talar ordningatt med jourdomstolaranser alltförmot ärsom en
och i stället bör väljatunga korta ned handläggningstidemaatt iman att

den nuvarande domstolsorganisationen så de hamnar nivåatt en som
kan godtagbar. Det denna bakgrundär bör vårt förslag.anses mot man se

19.9.1.2 Vårdnadshavarens närvaro vid huvudförhandlingen, m.m.

Vi föreslår den tilltaladenär inte fyllt 18 år, hans vårdnadshava-att
försorgrättens regelmässigt skall underrättas åtaletre genom om

och tidpunkten för huvudförhandlingen. Om fängelse ingår iom
straffskalan för brottet skall vårdnadshavaren höras i målet, där så
lämpligen kan ske. Detta innebär i praktiken vårdnadshavaren iatt
dessa situationer kommer kallas till rättegången.att

Som tidigare nämnts avsnitt 19.8 skall enligt gällande bestämmelsernu
den vårdnadshavare i vissa fall kallas till huvudförhandlingen. Detunges
föreligger i princip skyldighet för domstolen kalla vårdnadshavaren,en att

det aktuelltär döma den under årär 18 till fängelseatt ellerom som
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skyddstillsyn. Enligt 9 § första stycket får nämligen denLUL ärsom
fängelseunder 18 år inte dömas till eller skyddstillsyn, inte denom som

har vårdnaden honom har blivit hörd i målet, där så lämpligen kunnatom
ske. situationer får domstolen från fall till fall denI andra avgöra om

föräldrar skall kallas till huvudförhandlingen. Enligt 21 kap. l § RBunges
den misstänkte vårdnadshavaren detskall omyndig, höraärrätten, om om

hänsyn till brottets beskaffenhet eller eljest finnes erforderligt.med
tidigare framhållit olikaSom vi det viktigtär sättatt engagera

vårdnadshavama i arbetet med de lagöverträdama. Dettaunga engagemang
från till Avsikten baraskall pågå hela brott reaktion. härmed inteärvägen

för denföräldrarna skall stöd och hjälp ävenutgöra attatt ett utanen unge
för den Vi harklart för föräldrarna de hargöra att ett ansvar unge.

föreslagit syftar till förunder-tidigare i betänkandet åtgärder attsom
föräldrarna i utsträckning avsnittsökningsstadiet involvera sestörre

förmåemellertid minst lika betydelse7.9.4.6. Det är attstorav
hörande demföräldrarna vid rättegången den Ettnärvaraatt mot unge. av

för påföljdsfrågans bedömning. Frågankan värde äräven stortvara av
förskapa förutsättningaremellertid hur bästa kan störstsätt attman

vid huvudförhandlingen.föräldrarna skall inställa sig
med vad justitieutskottetInledningsvis vill vi framhålla vi, i likhetatt

198990:JuU29 22,flertal tillfällen, bl.a. i bet.vid attyttrat ett ansers.
tillför ordning där vårdnadshavaren kallasövervägande skäl talar en

vårhan vill inställa sig. Dethuvudförhandlingen, själv avgör ärommen
negativt vårdnadshavama,uppfattning det skulleatt snarast genomvara om

vihämtning e.d., tvingas vid rättegången. Somvitesföreläggande, närvara
det förutsättninganförde avsnittet brottsutredningen vii ärtror att enom

den skall medföra någotföräldranärvaron bygger på frivillighet,att om
alltsåredovisa nedan förutsätterpositivt. förslag vi kommerDe att

frivilliga medverkan.vårdnadshavarnas -
Våld ochVåldskommissionen föreslog i sitt betänkande SOU 1990:92

föräldrarna alltid skallinförs regel innebördbrottsoffer, det attatt en av
ungdomdomstolen brottmålsförhandling rörandeunderrättas när enenav

tillräckligtVi emellertid det inteunder 18 år skall äräga attrum. anser
däri de fall den åtalad för brottmed endast underrättelse är etten unge

straffskalan.fängelse ingår i
första stycket LULföreslår därför i stället den bestämmelse i 9 §Vi att

under till fängelse ellerden 18 år inte får dömassäger ärattsom som
vårdnaden honom har blivit hördskyddstillsyn, inte den harsom omom

Fängelse och skyddstillsyni målet där så lämpligen kan ske, utvidgas. är
underpåföljder det gäller ungdomarnämligen förhållandevis sällsynta när

vård inom socialtjänsten18 år. Villkorlig dom och överlämnande tillBöter,
år. Medvanligaste påföljdema för ungdomar i åldern l5 17i dag deär -
fallbehöver i dessa intelydelse 9 § första stycket LUL har i dagden man

föreslår iingen god ordning. Vikalla vårdnadshavaren. Detta är att man
för brott medvid åtal den under 18 årföreskriverLUL är ettatt mot som

skall höras istraffskalan, vårdnaden denfängelse i den har om ungesom
uppnårså lämpligen kan ske. Genom sådan ändringmålet, där attmanen

vårdnadshavaren.utsträckning i måste kalladomstolen i dagstörre än
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I de fall endast böter ingår i straffskalan skall alltså, enligt vårt förslag,
föräldrarna inte kallas till rättegången. Vi får lämpligattanser man en
avgränsning fängelse skall ingå i straffskalan.att Alternativetgenom är att
införa regel vårdnadshavaren alltid skall kallasatt tillen huvudför-om en
handling där under 18 år står under åtal. Vårdnadshavarenen ung person
skulle då behöva kallas till huvudförhandlingen brottets beskaffen-oavsett
het. Vi inte detta motiverat.är Däremotatt vianser vårdnadsha-attmenar

i de fall endast böter kan följa brottet, i stället skallvaren, underrättas
åtalet och brottmålsförhandlingennär skallom äga Underrättelsenom rum.

skall ske försorg.rättensgenom
Domstolen skall självfallet avstå från kalla vårdnadshavaren i de fallatt

det, med hänsyn till upplysningar lämnats med fogrätten, kansom antas
vårdnadshavarens kommernärvaroatt till skadastörre jfratt änvara nytta

vad 6 § LUL i avsnitt 7.3.1.sagts Domstolen kansom ocksåom i dec
fall det någon anledning inte möjligt,är eller förenat med betydandeav
svårigheter, höra vårdnadshavaren, avstå frånatt det. I situationen som
den beskrivna, nämligen det skulle till direkt skada förovan denom vara

vårdnadshavaren fick kännedom åtalet och rättegången,unge om skallom
vårdnadshavaren naturligtvis inte underrättas. fårDet då föreliggaanses
särskilda skäl underrättelse sker.mot att

Våra förslag innebär alltså sammanfattningsvis vårdnadshavare iatt en
princip alltid kommer få kännedom den föreståendeatt rättegången.om
Antingen kommer vårdnadshavaren kallas till huvudförhandlingen elleratt

underrättas densamma. Om åtaletatt omfattar brott där fängelseom ett
ingår i straffskalan, skall vårdnadshavaren kallas till huvudförhandlingen.
Ingår inte fängelse i straffskalan skall vårdnadshavaren i stället underrättas

åtalet och huvudförhandlingen. Som vi nämnde i avsnittetom om om
gällande har den vårdnadshavarerätt hörs i rättegången tillrättsom
ersättning och förskott enligt vad gäller för vittne. Ersättningen skallsom
betalas 9 § tredje stycket LUL. Enligt vårstaten uppfattning börav även
den vårdnadshavare inte hörs i rättegången, inställer sigsom men som
efter ha kallats personligen, ha till ersättningatt rätt allmänna medel.av

Vi övervägande skäl talar föratt ordning där underrättelsenanser en
respektive kallelsen inte behöver delges vårdnadshavaren. Det får anses

tillräckligt handlingen skickas i lösbrev till vårdnadshavarensattvara
kända adress.senast

Vår avsikt med inte välja den Våldskommissionenatt föreslagnaav
lösningen med underrättelse i samtliga fall, viär det äratt attanser en
betydelsefull skillnad mellan kallas till huvudförhandling,att ävenen om
det inte följer någon sanktion uteblir, och endast underrättasom attman

densamma. Vi regelrätt kallelse kan hatror att positiv inverkanom en en
på vårdnadshavamas benägenhet inställa sig vid huvudförhandlingen.att

Slutligen vill vi framhålla vi inär det föregående talat vårdnads-att om
havare och föräldrar så vi också denutövar faktiskaavser annan som
vården den familjehemsföräldrar. Det angelägetär denav unge att som
har hand den i vardagen också möjlighetom sig iunge attges engagera
fall då den blir föremål för lagföring. Familjehemsföräldrama börunge
sålunda alltid underrättas huvudförhandlingen jfr 7.9.4.6.om ovan
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ytterligare kallas till huvudförhandlingen19.9.1.3 Bör personer

frivårdsmyndig-önskvärt inte bara den inomVi det attanser vara
utförtutfört personutredningen den harheten ävenutan somsom

för socialnämndens yttrandeden utredning legat till grundsom
det finns behov det.enligt 3 § LUL, hörs i rättegången, om av

någonhandlingarna i målet framgårgäller, detDetsamma attom av
särskild kännedom deninom socialtjänsten hart.ex. om unge.en

höra den kanMöjlighet också finnas sakkunnigbör att somsom
ungdomar och ungdomarstillföra särskild sakkunskaprätten om

problem.

där det kandetta på några olika situationerI avsnitt vill vi endast peka
huvudförhandlingen,finnas anledning kalla ytterligare tillatt personer

exempelvis socialtjänsten.tjänsteman inomen
19.8 skallSom vi anförde gällande avsnitti avsnittet rätten,rättom

finns utfört den utredningdet behov det, höra den har somom av som
bör enligt vårlegat till för yttrande.grund frivårdsmyndighetens Detta

utredning legatmening gälla i fråga den har utfört denäven somom som
till grund för § LUL.socialnämndens yttrande enligt 3

framgår detOm det ellertillgängliga handlingar i målet attav armars
finns särskildnågon inom frivården harsocialtjänsten eller ensom

finnaskännedom levnadsförhållanden, kan detden och hansom unge
anledning frågakalla Tjänstemarmen idenne till huvudförhandlingen.att
kan och hanshaft kontakt med denlängrevara en person ungesom en
familj och därför enligt gällandekänner dem väl. finns redanDet nu
bestämmelser möjlighet sådanför officio kallarätten atten en person.ex
Vi vill endast framhålla finns behovbetydelsen så sker, detatt avomav
det.

Vi har låta exempelvissärskild sakkunskap,övervägt medatt en person
psykolog eller kurator deltamed särskild erfarenhet ungdomar,en somav

särskild ledamot i enligtpå ekonomiskarätten, sätt expertersamma som
förkap. 8 § RB, tillföra beträffandeden särskilda sakkunskapl rättenatt

ungdomar kan behövas avstått fråni dessa mål. Vi har emellertidsom
och nöjt med skärpa bestämmelsen idetta lO § LUL rättensattoss om

sammansättning i ungdomsmâl avsnittse 19.4.
detta ställningstagandeBakom ligger bl.a. rättssäkerhetsskäl. Vi anser

bättre ordning, den sakkunnige ochhörs i rättegångendet äratt attomen
hans försvarare därigenom får möjlighet deoch bemötaden attunge

Risken det vid överläggningen kommerlämnar. äruppgifter han attannars
och hans försvarare aldrig fått tillfälledenuppgifterfram attungesom

uttrycka någon misstro berördavill vi inteMed dettabemöta. mot att
i Vi vill dock påtala densärskild ledamotingår rätten.tjänstemän som

den särskilde ledamoten endastuppkommaskulleolägenhet attgenomsom
därförungdomsmål och sakna den bredareingå iskulle komma att
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erfarenhet dömande verksamhet ledamöterrättens normalt har.av settsom
Vi har det finns så starka invändningar låtaansett att mot attpass en
särskild ledamot ingå i i ungdomsmålenrätten denna ordning inte böratt
väljas.

Vi i stället börrätten kunna tillföras denna särskilda sakkun-attanser
skap expert på ungdomar och ungdomars problem före-iattgenom en

fallkommande hörs i rättegången i de situationer där det kan anses
befogat. Detta kan ske redan enligt gällande bestämmelser i RB ochnu
kräver inte någon författningsändring.

19.9.l.4 Den närvaro vid avkunnande domunges av

Vi föreslår dom i mål den inte har fyllt 18 år regel-att mot som
mässigt skall avkunnas i den tilltalades åtaletnärvaro, ettom avser
brott för vilket föreskrivet fängelse.är

I brottmål gäller huvudregel dom i målet i princip skallett attsom
avkunnas omedelbart efter rättegångens avslutande. Enligt 30 kap. §7 RB
gäller nämligen överläggning skall hållas dag huvudför-att samma som
handlingen avslutas eller arbetsdag, och det kannästa ske, domsenast om
beslutas och avkunnas.

Om det någon anledning, beroende målets omfattning ellert.ex.av
svårighetsgrad, behövs anstånd med domens beslutande eller avfattande,
får besluta anståndrätten därmed. dettaFör krävs dock det ärattom
oundgängligen erforderligt med anstånd. Domen skall dock inteett om
synnerligt hinder skriftligen avfattasmöter, och meddelas, då den tilltalade

häktad eller åtaletär inte har fyllt för18 år ettom avser en person som
brott för vilket föreskrivet fängelse iär år, inom vecka ochän ettmer en
i fall, inom två veckor från förhandlingens avslutande. Avkunnasannat
inte domen vid huvudförhandlingen, skall den avkunnas vid rättensannat
sammanträde eller meddelas den hålls tillgänglig rättensattgenom
kansli. Rättegångsbalken anvisar alltså två olika för domens med-sätt
delande, nämligen muntligt avkunnande eller tillhandahållande domenav
i utskrivet skick kansli kanslidom.rättens

kan härDet JO vid inspektionnämnas tingsrätt JO:satt av en
ämbetsberättelse 1975 116 uppmärksammade fall där huvudför-etts.
handlingen i brottmål avslutats med tillkännagivande dom i måletett att
skulle komma avkunnas viss dag vecka Till detta tillfälleatt en senare.
kallades varken den tilltalade, häktad, åklagaren.eller Parternasom var
inställde sig inte heller vid sammanträdet och domen avkunnades rättensav
ordförande JO uttalade bl.a. följande.ensam.

avkunnaAtt dom samband med huvudförhandling eller särskildutan
överläggning till dom och dessutom närvarandeärutan att parterna

föga meningsfullt. Ett sådant förfarande bör självfallet intesynes
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syfteanvändas i vinna tid för domens avfattande och expediering.att
Over huvud torde avkunnande dom vid särskilt för dettataget av
ändamål sammanträde inte böra förekomma i sådana fallänutsatt annat
då bedömer muntligträtten avkunnande domen angelägetett av som
med påtanke den verkan det kan ha den dömde eller då rätten
önskar rikta några ord till den dömde i anslutning till avkunnandet av
domen eller lämna honom förredogörelse domens innebörd.närmareen
I övrigt torde kanslidom böra meddelas, avkunnande inte kan skeom
i anslutning till domen beslutats. När det gäller rättensatt samman--sättning vid det dåsammanträde dom skall avkunnas jag för delär egen

benägen nämnd skall jag villnärmast intenärvara,att attanse men
bestämt hävda den meningen.

framgåttSom det föregående det redan enligt gällande bestämmel-ärav nu
huvudregel brottmåldom i skall avkunnas i samband med huvudför-attser

handlingen och det krävs alltså egentligen starka skäl för underlåtaatt att
avkunna domen vid huvudförhandlingen. får beslutaRätten anståndom
med domens meddelande endast det oundgängligen erforderligt.ärom
Praxis i domstolarna, och då särskilt i emellertid haöverrättema, synes

sig dithänutvecklats 30 kap. 7 § RB i många fall inte tillämpas enligtatt
sin ordalydelse. Det finns de har uppfattningen kanslidomarattsom

alltföranvänds i utsträckning, alltså förutsättningarna förstor trots att att
skjuta domens meddelande inte uppfyllda.är

Det vår uppfattning det i ungdornsmäl härmed vi målär att motavser-
den inte har fyllt 18 år för brott för vilket föreskrivet fängelseär ärsom -

särskilt betydelse domen avkunnas muntligen för den tilltalade.stor attav
Vi nämligen muntligt avkunnande domen, medan dentror att ett av
tilltalade fortfarande har rättegången och vad utspelat sig vid den isom
färskt minne, kan starkare intryck på den han endastgöra änett unge om
får del domen i skriftlig form. har då också möjlighet inteRättenta attav
bara förklara domens innebörd för den tilltalade kannärmare ävenutan
framhålla betydelsen den iakttar vad kan föreskrivet.attav unge som vara

vi anfört avsnitt 19.4 vi detta kan ha visst pedagogisktSom i tror att ett
värde.

uppfattningenDet kan ända sedan seklets början haftnämnas att man
det i ungdomsmál i anslutningvikt domen avkunnas näraäratt att ettav

till huvudförhandlingen. Så 1939 farms i lag 1924:206sent som
vissainnefattande bestämmelser förfarandet i brottmål rörandeom

minderåriga följande innehåll. Sedan vidbestämmelse 6 § meden
fördrannsakning fyllt år, blivit tillunderrätt i mål den adertonmot som
i måletsslut, dom dag eller dag, därskall avsägas nästasenastsamma

vidlyftighet eljest hinder därför möter. Bestämmelsen upphävdeseller
införts1939 förslag lagrådet eftersom det åren 1935 och 1938 hadeav

ochgenerella bestämmelser sikte på samtliga mål vid häradsrätttogsom
i blivit fört till slutrådhusrätt och föreskrev sammanträdenäratt ettsom

Lagrådet menadedom skulle innan sammanträdet avslutades.avkunnas att
de allmänna hänseenden ställde krav 6 §reglerna i vissa änsträngareupp
i 1924 års därför kunde utgå 1939:86lag och den bestämmelsen prop.att

107.s.
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Vi inser självfallet det inte möjligtär införaatt absolut regelatt en om
dom i ungdomsmål alltid skallatt avkunnas i omedelbar anslutning till

huvudförhandlingen. I vissa fall detär olika anledningar nödvändigtav att
skjuta domens meddelande. Domstolen har då välja mellanatt att
avkunna domen vid särskilt sammanträde eller tillhandahållaett domenatt
i utskrivet skick kansli.rättens

För den händelse det inte möjligtär avkunna domen i omedelbaratt
anslutning till huvudförhandlingen bör enligt vårrätten mening, i stället för

meddela kanslidom, välja avkunnaatt domen vid särskilten att ett
sammanträde viss dag. Huvudförhandlingen avslutas då meden senare att
tingsrätten beslutar dom i målet kommer avkunnas vissatt dag.att senare
Till detta sammanträde bör den tilltalade, hans försvarare och åklagaren

Ävenkallas. den tilltalades vårdnadshavare bör kallas, och från fall till fall
får någonavgöras ytterligare bör närvara, någon frånom t.ex.person
socialtjänsten. Kallelse bör lämpligen ske muntligen i samband med
huvudförhandlingen eftersom samtliga då närvarande omedelbart blir
delgivna kallelsen.

Om domen skall avkunnas vid särskilt sammanträde uppstår olikaett
problem. Man kan sålunda inte bortse från möjligheten den tilltaladeatt
uteblir från sammanträdet. Vi har övervägt tvång förmå honomatt genom

inställa sig, genom han kallades tillatt t.ex. sammanträdet vid vite.att
Förutom döma vitet skulle då kunna hämta honomatt ut med polis tillman
sammanträdet. Det sig i och för sig ganska naturligt denter att unge
tilltalade skall skyldig vidnärvara sammanträdet. Om han uteblir,attvara
har sammanträdet förlorat sin betydelse. Ett framtvingande denav
tilltalades personliga medförnärvaro emellertid hel rad problem, vilkaen

inte kan bortse från.man
Det står sålunda klart den uteblivande orsakar rad praktiskaatt unges en

olägenheter och kan försena tingsrättens övriga handläggning attgenom ny
tid måste bestämmas, åtgärder vidtas för få kontakt med den tilltaladeatt
och eventuellt föranstaltande hämtning. Detta skäl för avstå frånärom att

försöka framtvinga den tilltaladesatt Vinärvaro. emellertid attanser man
risken för den tilltalade kommertrots utebli inte böratt avstå frånatt att

avkunna domen vid särskilt sammanträde. Vår motiveringett till detta är
med sådan ordning allt kanatt vinna domar kommertrotsman en att att

avkunnas i de tilltalades i någotnärvaro utsträckningstörre skerän som
i dag.

Vi vill dock peka på ytterligare problem med särskiltett ett samman-
träde, nämligen detta medför kostnader. Försvararenatt torde begära

Ävenersättning för sin inställelse. vårdnadshavaren och andra kallade kan
komma begära ersättning. Sådana kostnaderatt uppkommer i sambandsom
med sammanträdet bör rimligen alltid betalas Inte heller dennastaten.av
konsekvens domen avkunnas vid särskiltatt sammanträde börav ett
emellertid lägga hinder i förvägen väljer denna ordning.att man

Frågan hur lagteknisktär skall kunna skärpa kravet på dom iman att
ungdomsmål skall avkunnas i samband med huvudförhandlingen. Redan
i dag krävs det för anstånd med domens meddelande det skallatt vara
oundgängligen erforderligt med rådrum för domens beslutande och
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skäl för ytterligare skärpafinns enligt vår mening inteavfattande. Det att
meddelande. ordalydelseanstånd med Denför domensförutsättningarna ett

huvudregel domeninnebär det§ RB har i dag30 kap. 7 är attattsom
huvudförhandlingen. Vad krävsefter äravkunnas omedelbartskall som

ordalydelse. Vi villtillämpas enligt sinbestämmelsenegentligen bara att
ungdomsmål.vikten så sker isärskilt framhålla attav

på så30 kap. § RB bör sättvi 7Däremot attstramasatt uppmenar
med fängelse iungdomsmål fråga brottdet i ärnärrätten, ettett om

antingen iavkunna domenföreträdesvis skall väljastraffskalan att
särskilteller vidhuvudförhandlingensamband medomedelbart ett

lydelse 30Med denkanslidom.för meddelasammanträde i stället att en
avkunnandevälja mellanfritt kangällerhar i dag rättenkap. 7 § RB ettatt
innebördregel meddockkanslidom. Viochdomen attatt enmenarenav

måsteabsolut. Detavkunnas inte kanungdomsmål alltid skall görasidom
få meddelasituationeri vissamöjlighetfinnas kvarnämligen att enen

kanslidom.
ämbetsberättelse 1975refererades J OzsJO-uttalandedetI s.ovansom

sammanträdesammansättning vid detbeträffandeuttalade JO116 rättens
nämndbenägenhanskall avkunnas, närmastdå dom attattatt ansevar

meningen. Detville hävda den ärinte bestämthanskall närvara, attmen
hindrarformellt någotdet inteuppfattning äremellertid vår attatt som

nämnden harOrdföranden ochavkunnar domen.ordföranden ensam
praktikenvilket iavkunnande,vid dessdomenbeslutatgemensamt men

domskäldedomslut ochläser detordförandeninnebärendast somatt upp
välmycketordförandenviledamötersamtliga rättens attenats om, anser

nämnddenfördeldock dethand. Vipå ärkan att omenmenaregenagera
avkunnas. Mendomensitta med iavgörandet kan rätten närdeltagit isom

domen.avkunnaordförandenmöjligt kanså inte är ensamom

Handläggningen i19.9.2 överrätt

avsnittgällandeavsnittetför i rättredogjortsbestämmelserDe omsom
domstolen.och i Högstahandläggningen i hovrättförgäller19.8 även

i dagdomstolen redanhovrättema och HögstaavvikelsenendaDen är att
förtidendet gällerhäktningsreglematillämpa närungdomsmål hari att

Denkap. 15 § RB.och 55§ andra styckethuvudförhandling kap. 1351
medför för över-stycket LUL ävenföreslagit i 12 § andraändring vi har

handläggasungdomsmål måstebli flerdet kommerdelrättemas attatt som
med förtur.

Övriga de allmännasikte19.9.li avsnittförslag vi lämnat tar
samtligatillämpning idärförsådana och kommer ägadomstolarna attsom

idomför avkunnasjälvtsigDetinstanser. säger attutrymmetatttre
skäl kommerpraktiskadomstolen,ioch framför allt Högstahovrättema av

så långtboexempelviskanParternamindre i tingsrättema.änatt vara
inställerdebegärasinte kanrimligenfrån domstolen detavstånd attatt

ochföredragningeftermålendomstolenfall idel Högsta avgörssig. I en
starktlikaavkunnasskalldomenheller behovetsig intedå gör attav

gällande.
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20 Snabba ingripanden vid brott av

unga

20.1 Inledning

Enligt våra direktiv skall vi frågan detöver möjligt åstadkom-ärse attom
snabbare ingripanden vid brott I debatten hävdas nämligenma av unga.

inte sällan det allmänna inte tillräckligt snabbtatt och medreagerar
tillräcklig kraft människanär har begått brott. harMan pekaten ung

människor har gripits för förhållandevisäven allvarliga brottatt unga som
ofta släpps omedelbart efter polisförhör och det sedan kan fleraatt ta
månader innan den märker någon reaktion från socialtjänsten ellerunge
rättsväsendet. Under tiden kan den finnas kvar i brottslig miljöunge en
och begå brott.nya

Akuta omhändertaganden begått brott kan skeav unga som genom
straffprocessuella tvångsåtgärder med stöd socialtjänst-ävenmen av
lagstiftning. Ett omedelbart omhändertagande enligt förutsätterLVU detatt

sannolikt den behöverär beredas vård med stöd lagen ochatt unge attav
beslut inte kanrättens avvaktas med hänsyn till risken för den hälsaunges

eller utveckling eller till den fortsatta utredningen allvarligt kanatt
försvåras eller vidare åtgärder hindras. Beslut vård förutsätter i sin turom

den sin hälsa ellerutsätter utveckling för påtaglig riskatt unge atten
skadas missbruk beroendeframkallande medel, brottsliggenom av
verksamhet eller något socialt nedbrytande beteende. När det gällerannat
häktning finns särskilda restriktioner beträffande ungdomar. Häktning av
någon inte har fyllt 18 år kan endast förekomma då det finnssom synner-
liga skäl.

Enligt direktiven bör kommittén behovet ändringöverväga deav av
aktuella bestämmelserna. Depaxtementschefen uttalar i direktiven honatt
då tänker särskilt möjligheterna avbryta pågående brottsligatt en
verksamhet och underlag för olika stödåtgärder grundligge genom en
genomlysning den sociala situation och nätverk.av unges
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220. Nuvarande regler

vid riskfyllda förhållanden20.2.1 Omhändertaganden

Anträffas år, under förhållandennågon, kan under 18antassom vara sotn
överhängande och allvarlig risk för hans hälsa elleruppenbarligen innebär

utveckling, får enligt 12 polislagen hand polisman förhan § tas om av en
till sina föräldrar ellerdennes försorg skyndsamt överlämnasatt genom

fickvårdnadshavare eller till socialnämnden. Bestämmelsennågon annan
april 1991lydelse lagändring den 30 1991 SFSsin nuvarande genom

Ändringen höjdesbestod i åldersgränsen för omhändertagandezl40. att
från till 18 år.15

polislagen enligt förarbetena 1983842111,Föreskriften i 12 § är prop.
exempelvis i situationer då någonavsedd tillämpasbet. 198384:JuU27 att

omtöcknadi knarkarkvart eller hittasunder år uppehåller sig15 aven
rivningsfastighet. förarbetena till den lagän-berusningsmedel i I senasteen

l99091:l79199091:86, bet. 19909l:JuU19, rskr,dringen prop.
omhändertagande bör kunna kommadepartementschefenunderströk att ett

befinner sig i detendast den situation denfråga äri när unge avsom
omedelbart omhändertagande.förutsätter förallvarliga slag LVU ettsom

omhän-omständigheter kan föranledaytterligare exempelSom ettsom
beroendeframkallandeallvarliga fall missbrukdertagande avangavs av
nedbrytande beteende.eller något socialtmedel, brottslig verksamhet annat

Ändamålet denomhändertagandet skall säkerställamed att att ungevara
Åtgärden alltsåtillsyn han behöver. skallfår det skydd och den ses som

social skyddsåtgärd.en
föreskriftinnehåller inte någon formellBestämmelsen i 12 polislagen§

förarbetena framhålls emellertidtid för omhändertagandet. llängsta attom
någrafråga helt kort omhändertagande, dvs.inte kan blidet än ettom mer

timmar.
dokumenterasomhändertagande enligt paragrafen skall detNär görsett

socialtjänstlageni enlighet med föreskrifterna i 3 polislagen och 71 §och §
obehövligt.till sociala myndigheter, det inte uppenbartärrapporteras om

föreskrifterunder år får enligt Rikspolisstyrelsens FAP15Personer
i 12 polislagenförvaras i Enligt förarbetena till lagändringen §inte arrest.

älderskategori omfattas lagän-detta gälla för denbör även avnya som
med sådan förvaring i detdringen, det inte absolut nödvändigtärom

fallet.enskilda

upprätthållaOmhändertaganden för den allmänna20.2.2 att
tillfälligt omhän-ordningen och kvarhållande efter

dertagande

ordningen. Förupprätthålla den allmännahar till uppgift bl.a.Polisen att
medelfullgöra uppgift har polisenkunna denna ytterstaettatt som

följerbefogenhetbefogenhet tillfälligt omhänderta Dennaatt aven person.
omhändertagandepolislagen.bestämmelsen i 13 § andra stycket Ett
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förutsätter andra mindre ingripandeatt åtgärder inte tillräckligaår för att
upprätthålla den allmänna ordningen eller för avvärja straffbelagdatt en
handling. Enligt 16 § polislagen gäller den omhändertagitsatt enligtsom
13 § andra stycket lag skall förhöras så möjligtsamma ochsnart som
friges möjligt efter förhöret. Genomsnarast lagändring den 30 aprilen
1991 SFS 1991:140 får dock den underär 18 år hållas kvar försom att

polisens försorg skyndsamt kunna överlämnas tillgenom sina föräldrar,
vårdnadshavare, tjänsteman inom socialtjänstenannan eller någonen arman

lämplig Ingen får hållas kvar längre timmarän frånvuxen person. sex
omhändertagandet. Skall någon gripas enligt 24 kap. RB får han inte
omhändertas eller hållas kvar enligt 13 § andra stycket polislagen 18 §
polislagen

förarbetenaI till lagändringen prop.199091:86, bet. 199091:JuU19,
rskr. 199091:179 uttalade departementschefen i de fall ingripandenatt
med stöd 13 § andra stycket polislagen skett någon,av underärmot som
18 år, det många gånger kan framstå klart olämpligt frige honomattsom

försäkra sig han fårutan tillsynatt Exempelvisatt kanom av vuxna.
förhållandena sådana det kan den omhändertagneattvara antas att utan
tillsyn någon omedelbart efter frisläppandet fortsätter beteendeav vuxen ett

föranleder ingripande. l vissa situationerett nytt kansom omedelbaren
frigivning också befaras leda till kamrater i beteratt t.ex. gängettyngre
sig på föranledersätt polisingripande.ett förarbetenaAvettsom nytt
framgår polisen i samband med frigivningenatt den under 18ärav som
år får möjlighet hindra fortsatta beteendenatt allvarligaärsom ur
ordningssynpunkt förhållandenaäven inte sådanaär omhän-om att ett
dertagande sociala myndigheters försorg kan bli aktuellt.genom

Endast polisen kan stödja sig på bestämmelsen i 16 § polislagen. När
polisen överlämnat den saknas grund för med stöd dennaunge att av
paragraf med någon form tvång inskränka hans frihet.av

När det gäller förvaring och dokumentation hänvisas i tillämpliga delar
till vad anförts under 20.2.1.ovan

20.2.3 Omhändertagande berusadeav personer m.m.

Enligt § lagen1 1976:511 omhändertagande berusadeom av personer
LOB får den, anträffas så berusad alkoholdrycker ellerm.m. som av
berusningsmedel han inte kan handannat sig självatt ellerta om armars

fara förutgör sig själv eller någon omhändertas polisman.en arman, av en
Anträffas någon där han eller någon har sin bostad, får han intearman
omhändertas. Enligt 2 § LOB skall vid omhändertagandet tillses att
åtgärden inte orsakar den omhändertagne olägenhetstörre än ärsom
oundviklig med hänsyn till åtgärdens syfte eller väcker onödig upp-
märksamhet.

Om det behövs med hänsyn till den omhändertagnes tillstånd, skall han
så det kan ske undersökas läkare 3snart § LOB. Om den omhän-av
dertagne inte bereds vård på sjukhus eller vårdinrättning och inteannan
heller hand ellertas sätt kan friges, får hanannat hållas kvarom armars
hos polisen 4 § LOB.
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polismanDen omhändertagit berusad skall så skyndsamtsom en som
möjligt anmäla åtgärden till sin förman. Denne skall omedelbart pröva om
åtgärden skall bestå § LOB.5 Den omhändertagen skall såär snartsom

möjligt underrättas anledningen till omhändertagandet 6 § LOB.som om
omhändertagne skall friges så det ske förDen kan honomsnart utan men

själv och anledning till omhändertagande inte längre föreligger. Frigivan-
skall alltid åtta efterdet dock inom timmar omhän-äga senastrum

förenligtdertagandet, det uppenbarligen med den omhändertagnesärom
fârintresse han kvarstanna kortare tid därutöver 7 § LOB.eget att

Om den omhändertagne bedöms i behov hjälp eller stöd frånvara av
samhällets sida, skall polisen innan omhändertagandet upphör lämna den
omhändertagne råd och upplysningar i den mån det lämpligen kansamt,
ske, samråda med samhällsorgan har till uppgift tillgodoseannat attsom
sådant behov § LOB.7

Skall någon gripas enligt 24 kap. RB, får han inte omhändertas eller
någon såväl enligthållas kvar enligt LOB. Finns det skäl omhändertaatt

skall LOB tillämpas 9§ andra stycket polislagen enligt LOB, §13 som
LOB.

tvångsåtgärder enligtHäktning vissa andra RB20.2.4. och

Materiella häktningsförutsättningar

förutsättning för häktning någon sannolikagrundläggandeEn är äratt
för Processlagberedningen uttalade NJA 1943skäl misstänkt brott. s.

fast regel320 det inte torde möjligt närmareatt att angevara genom en
Enligt beredningensannolika skäl för misstanke.vad är attsom anse som

sådana de vidmåste dock de föreliggande omständigheterna att envara
berättigad.framstårobjektiv bedömning medför misstankenatt som

skall få väcka åtalBeviskravet lägre vad krävs för åklagareär än attsom
övertygande bevisningtillräckliga skäl och betydligt lägre denän som

rimligt tvivel .krävs för fällande dom ställt utomen
första EnligtHuvudfallet häktning regleras i 24 kap. § stycket RB.lav

fängelse år ellerstadgande förutsätts för brottet föreskrivetdetta är ettatt
fängelsestraff den angivna gradendäröver. avgörande alltsåDet är om av

vid försvarandeingår i latituden det endast kan ådömasäven om-om
maximistraffetÃr års fängelse kännerständigheter. för brottet minst ett

alternativa till varandralagen särskilda häktningsgrunder, ärtre som
fårflyktfara, kollusionsfara och recidivfara. Den misstänkte häktas om

några häktningsgrundema föreligger.någon eller de särskildaav
någon särskilda häktningsgrundemaBedömningen de treom avav

utgångspunkt från om det med hänsyn tillföreligger skall ske med
förhållande eller någonbeskaffenhet, den misstänktesbrottets annan

omständigheter beaktasomständighet finns risk för han. . Blandatt som.. .
anknytning till familj, ochden misstänktes bostad, arbete,är arten

brottslig belastningomständigheterna kring brottet, tidigare m.m.
mening föreligger det finns risk för denFlyktfara i lagens attom

något undandrar sig lagföring ellermisstänkte avviker eller sättannat
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straff. För flyktfara skall föreligga måsteatt finnas risk för denatt
misstänkte avviker från sin bostads- eller uppehållsort, eller han hålleratt
sig undan gå under jorden eller liknande.att Syftet medgenom denna
häktningsgrund är skall kunna säkra lagföringenatt den misstänkteman av
och säkra verkställighetenäven påföljden.av

Kollusionsfara innebär risk för den misstänkte undanröjaatt attgenom
bevis eller något försvårarsätt sakens utredning.annat Denna
häktningsgrund har enbart bevissäkrande funktion. Den misstänkte kanen
försvåra utredning undanröja spår, förfalskat.ex. bevisen att ellergenom
påverka dem skall höras i målet.som

Recidiifara innebär risk för den misstänkte fortsätter sin brottsligaatt
verksamhet. I detta fall har häktningen inte karaktären egentligtettav
straffprocessuellt tvångsmedel främst bereda skydd denutan attavser

hotas brottsliga handlingar från den misstänktes sida. Vid sidansom av av
det nämnda huvudfallet häktning finns specialfall då häktning kannyss av
ske oberoende brottets beskaffenhet alltså vid brott för vilket inteav är
föreskrivet så högt straffmaximum fängelse år, nämligen denettsom om
misstänkte okänd ochär vägrar och hemvist eller hansatt uppge namn om
uppgift detta kan eller han saknar hemvistantas inomom vara osann om
riket och det finns risk för han bege sig från riket undandraratt attgenom

lagföringsig eller straff 24 kap. 2 § RB. En grundförutsättning liksomär
vid häktning enligt 24 kap. §l RB det finns sannolika skäl föratt
misstanke brott.om

ÄrHäktning aldrig i någotär fall obligatorisk. straffminimum fängelse
i två år, skall emellertid enligt 24 kap. 1 § andra stycket häktningRB ske,

det inte uppenbartär skäl till häktning saknas.attom
24I kap. l § tredje stycket RB har lagfästs proportionalitetsprincip,en

vilken trädde i kraft den 1 september 1989 SFS 1989:650, prop.
198889:l24, bet. 198889:JuU25, rskr. 198889:3l3. Häktning får ske
endast skälen för åtgärden överväger det intrång eller i övrigtom men som
åtgärden innebär för den misstänkte eller för något motstående in-annat

Regeln innebär skälen för frihetsberövandettresse. skallatt ställas i
relation till de olägenheter frihetsberövandet innebär för den misstänkte
eller för något motstående intresse. Proportionalitetsrcgelnannat ger
sålunda uttryck för minsta möjliga tvång skall användas föratt nå detatt
avsedda syftet och innebär samtidigt erinran tvångsmedlet fåratten om
användas endast syftet med åtgärden inte kan tillgodoses mindreom genom
ingripande åtgärder.

Enligt 24 kap. fjärde1 § stycket RB får häktning inte ske det kanom
Ävenden misstänkte kommer dömasantas att endast till böter. dennaatt

bestämmelse kan uttryck försägas proportionalitetsprincipen. Regelnge
hindrar dock inte häktning sker med stöd 24 kap. 2att § RB.av

Sedan 1988 kan häktning ske vidäven lägre grad misstanke änen av
sannolika skäl, s.k. utredningshäktning. Enligt 24 kap. 3 § RB får den som
endast skäligenär misstänkt för brott, förutsättningarna i övrigt ärom
uppfyllda enligt vad i § första,sägs l tredje och fjärde styckena ellersom
2 häktas det synnerlig viktär han i förvar i avvaktan påattom av tas
ytterligare utredning brottet. Vid sådan häktning, delersätterom som en
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de s.k. utredningsanhållanden åklagaren tidigare kunnat beslutasomav
skall omprövning häktningsfrågan ske inom vecka. Vidavom, en

omprövningsförhandlingen måste sannolika skäl för misstanke brottom
för fortsatt häktning skall kunna ske.föreligga att

Enligt 24 kap. 4 § får, det på grund den misstänktes ålder,RB avom
hälsotillstånd eller någon liknande omständighet kan befaras attannan

för misstänkte,häktning skulle komma medföra allvarligt denatt men
intehäktning ske endast det uppenbart betryggande övervakningär attom

övervakning, skallordnas. Vill den misstänkte inte underkasta sigkan
försökaåklagaren så det kan skehäktning ske. Enligt 26 § FUK skall snart

Övervakning får anordnas i misstänktesnödvändig övervakning. denordna
den misstänkte placeras ieller enskilt hem ellerhem attannat genom
får misstänkte enligtövervakning beslutats denlämplig institution. Har

tillgängligi sin bostadskyldighet vissa tider27 § FUK åläggas att vara
villkor behövs.arbetsplats. får också åläggaseller på sin Han annat som

fall misstänkte har fyllt 18 år.nämnda reglerna gäller i de denDe nu
Är endastår får enligt § LUL, häktasden misstänkte under 18 han, 7 om

endastunder 18 år får alltså häktasdet finns synnerliga skäl. Den ärsom
kan anordnas ochuppenbart betryggande övervakning intedetnär är att
Innebörden be-föreligger synnerliga skäl för häktning.det dessutom av

beträffande häktningskall iakttasstämmelserna särskild restriktivitetär att
ålderskate-misstänkt i dennainte har fyllt 18 år. Häktningden avsomav

i för-Departementschefen framhöllfår ske i undantagsfall.gori bara
t sådana häktningar torde1964:10 163arbetena till LUL prop. atts.
mottagningsavdelningama videfter handkomma nedbringaskunna att som
uppförande, harm byggasdå underungdomsvårdsskolor,de ut.som var

förbefogenhet omhändertaDepartementschefen syftade därvid den att
Enligtenligt 30 § BvL. departe-utredning, bamavårdsnämnd ägdesom

sådanintogs påmentschefen det uppenbart denatt, enom ungevar
för häktning i allmänhetangivna grundernaavdelning, de i 24 kap. RB

Departementschefen uttalade vidareför handen.inte fick attanses vara
iden kunde placerashäktning i allmänhet borde tillgripas om unge

emellertid inte baramottagningsavdelning. framhöll detHan att var
bordemedförde häktningomhändertagande i sådan avdelning attsom

Även depanementschefen sökaborde enligttillgripas. sättannat man
i hemmet kunde beaktas.häktning. Bl.a. tillsyn och övervakningundvika

Överhuvudtaget häktning.tillvara för undvikaborde alla möjligheter atttas
före den socialtjänst-uttalanden alltså sikte på förhållandenaDessa tog nya

gjordes dockmotsvarande uttalandelagstiftningens tillkomst. Ett av
197980: deldepartementschefen i förarbetena till socialtjänstlagen prop. l

omhändertagandetill bestämmelsen omedelbartI anslutningA. om
år. Handepartementschefen frågan häktning under 18berörde ungaom av

får under 18följande. Enligt § LUL denanförde därvid bl.a. 7 ärsom
Lagstiftningenföreligger.mindre synnerliga skälinte häktas medår

förmöjligheter bör tillvaraden uppfattningen allasåledes påbygger tasatt
föreslagna reglernafyllt 18 år.häktning den inte Deundvikaatt somav

häktning dentillämpas fråga uppkommerbör kunnai LVU när av somom
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under 18 år.är Beslutas omedelbart omhändertagande bör häktning således
kunna underlâtas.

Till belysning vad krävs för häkta denav är under 18att årsom som
kan tvånämnas rättsfall från Högsta domstolen.

NJA 1978 471 frå häktning 16-åring. Aklagaren yrkades. a om av
vid tingsrätten Olo A, 16 år gammal, skulleatt häktas. Som grund för
häktningsyrkandet anfördes Olof A sannolika skälatt misstänktvar
för bl.a. förmögenhetsbrott i Juni och juli 1978grova mars, samt attanledning förekom han fortsatte sin brottsliga verksamhet.att Olof-erkände gämingama bestred häktningsyrkandet. Högsta domsto-men -len, förordnade Olof omedelbart skulle försättassom att på fri fot,
anförde följande. Olof, endast årär 16 gammal, på sannolikaärsom
skäl misstänkt för under tiden den 21 denatt 24 juli 1978 hamars -begått flertal förmögenhetsbrott delvisett beskaffenhet. Socialaav grov
Centralnämnden i Sundsvalls kommun har den 7 1978 beslutat attaug
omhänderta Olof för sanihällsvârd för placera honom i fosterhemmetatt
hos makarna Anjou. Avsikten fosterföräldramaär och Olof, därestatt
han friges, omedelbart skall bege sig till i Vemdalstjällen.sportstugaen
Under vistelsen där skall Olof stå under direkt och fortlöpande tillsyn

fosterföräldrama. Fjällvistelsen avsedd fortgåär i fall framav att vart
till TR:ns huvudförhandling, planerad tillär den eller15 16 augustisom
1978. Genom de åtgärder sålunda beslutats måste detsom numera ansesbli sörjt för sådan tillsyn och övervakning Olof, det icke längreattav
föreligger någon omedelbar risk för fortsatt brottslig verksamhet. Vid
angivna förhållanden föreligger icke synnerliga skäl för häktning avOlof.

NJA 1985 56 fråga häktning 17-åring. Genom besluts. om av avtingsrätten häktades David 17 år gammal, såsom sannolika skäl
misstänkt för olaga hot. Som särskilda häktningsskäl TR:n attangavanledning förekom David fortsatteE sin brottsligaatt verksamhet, att
det skäligen kunde befaras David E undanröja bevisatt ellerattgenom
på försvåradesätt sakens utredning,annat betryggande övervakningatt
inte kunde anordnas och synnerliga skäl förelåg för häktning.att Atal
väcktes David förE olaga hot i fem fall ochmot misshandel i tvâ fall.
Sedan huvudförhandling hållits förordnade TR:n, fann David Esom
övertygad den brottslighet avsågs med åtalet, rättspsykiat-om som omrisk undersökning beträffande David E och föreskrev denne skulleatt
kvarbli i häkte. Högsta domstolen, förordnade David Eattsom-omedelbart skulle försättas fripå fot, anförde följande. Den ärsomunder 18 år får häktas endast detnär uppenbartär betryggandeatt
övervakning inte kan anordnas och det dessutom föreligger synnerliga
skäl för häktning. Den rättspsykiatriska undersökning förordnatsvarom
i målet i detär närmaste avslutad. Enligt undersökningsläkaren ärnu
David Ezs kontinuerliga dennärvaro rättspsykiatriska klinik där
undersökningen företas inte påkallad för undersökningens slutförande.
Läkaren har också enligt riksåklagaren förklarat sig inte beredd attvara
utfärda vårdintyg för intagning David E sjukhus enlig lagenav
1966:293 beredande sluten psykiatrisk vård vissa fall. Davidom av l
E har anhållen och häktad varit berövad friheten drygtsom trei
månader. Med hänsyn till den brottslighet funnitTR:n honom skyldig
till sarmolikt hans kvarhållandeär i häkte medför han därigenomatt att
blir berövad friheten under längre tid det frihetsbe-än motsom svarar
rövande kan följa ådömd påföljd. På grund det anförda,som av av

HD, viss risk finnsäven för fortsatt brottslighet, synnerligaanser om
skäl inte föreligga kvarhålla David E i häkte.att
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Gripande

verkställastvångsmedel kan beslutas ochsjälvständigtGripande ett avsom
förstaavvaktas 24 kap. 7 §inte kananhållningsbeslutpolisman, ettomen

skäl föralltsåpolisman förutsättergripandeEttstycket RB. attav
griperframför allt då polisenförekommeranhållande föreligger. Detta

till polisstatio-vederbörandemed sigspaningsarbete ochundernågon tar
för förhör.nen

med tillföljaskyldigsig brottsplatsenbefinner ärEn attsomperson
med tilldärefter. Han kansambandhålls i omedelbartförhör tassom

8 § RB.följa med 23 kap.integiltig orsakinte harhanförhöret attom
förmisstänkt brottet,således inteåtgärd ärdenna krävsFör att menman

Även förhörhämtning tillden.drabbasockså misstänktasjälvfallet kan av
behovfinnsdetkallelseföregåendefrågakomma i ettkan avutan om--

finnsoch detmedföra fängelsekanför brottförhöra ettatt sompersonen
anledningeller iförhörettillskulle kommahan inteskäl enavatt anta att

hämtad tillutredningen. Denförsvåra ärskulleolikakallelse sätt som
förpolisenfrivilligt hosinfunnit sigtill förhör ellermedtageneller som

Om dentimmar.längreskyldig kvarstanna äninteförhör är att sex
försynnerlig viktdetför brottet ochmisstänkas ärkanförhörde av

kvarskyldighållas, hanförhör kanfortsatta ärutredningen stannaattatt
timmar.år, ytterligareunder 15hanellertimmar, ärytterligare treomsex

förhörsperso-hålla kvarpolisenbefogenhet föralltsåinnebärDetta atten
tolv timmar.i högst15 år,fråga, dennei år överomnen

vilketskrivbordsgripande,s.k.också förekommaGripande kan som
underförhörsledarenfattasgripandebeslut ut-innebär att ett avom

polisstationen,finnsredan t.ex.redningen att person somengenom
förklarasförhör,tillefter ha hämtatsellerinställelsefrivilligefter att

tolvdå deförrinteaktualiserasgripandesådantEttgripen. om --
sitt slut.lidabörjartimmarna mot

polismanbeslutasgripande,förutsättertidigareSom nämnts ett avsom
föreligger. lanhållandeskäl förförsta stycket RB,kap. §enligt 24 7 att

ellermålsägandeprivatpersonsituationer kanvissa även t.ex.som enen
§ andrakap. 7gripande 24verkställabesluta ochbutikskontrollant etten

förutsättsingripaenskildsgällerdet rätt attNärstycket RB. atten
gärning,anträffas barmisstänktedenfängelse ochkan följabrottet att

Denefterlyst för brott.hanbrottsplatsen eller ärflykt frånpåeller att
polisman.tillöverlämnas närmastefall skyndsamti sådanamisstänkte skall

16 § LUL.stadgande imotsvarandeår finnsunder 15gäller barnNär det
omedelbartsituationsådanskall iåklagarenellerPolismyndigheten en

förhör.förhållas kvarfriges ellerskallbarnetbesluta om

Anhållande

skrivbordsgripande skallmeningegentliggripande iSåväl ett avett som
hartill åklagaren,anmälasskyndsamt attpolismanvederbörande som

skallgripandetanhållande ellerförskäl föreliggerlagapröva ett omom
skallgripnedentillställningskall kunnaåklagarenFörhävas. ta omatt
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anhållas eller försättas på fri fot, detär nödvändigt denne förhörs,att
vilket skall ske så möjligt. Sedan dettasnart anhållningsförhörsom med
den misstänkte har hållits skall åklagaren omedelbart besluta denom
misstänkte skall anhållas eller friges 24 kap. 8 § RB.

Som huvudregel gäller förutsättningar för anhållande församma som
häktning. Enligt 24 kap. 6 § andra stycket RB kan emellertid åklagaren
anhålla misstänkt även inte fulla skäl till häktning föreligger.en Enligtom
bestämmelsen skall den misstänkte i så fall skäligen misstänkt förvara
brottet och det skall synnerlig vikt han i förvar i avvaktanvara av att tas
på ytterligare utredning.

Tiden för anhållningsbeslutet bildar utgångspunkt för vissa frister som
gäller för det fortsatta förfarandet. Enligt 24 kap. 12 § RB skall häktnings-
framställning göras, muntligen eller skriftligen, dagsamma som an-
hållningsbeslutet meddelades eller verkställdes. Om det finns synnerliga
skäl får framställningen göras tredje dagen efter anhållningsbeslutet.senast
Fristen densammaär det sigrör vardagar,oavsett söndagar ellerom om
helgdagar. Görs inte häktningsframställningen inom föreskriven tid, skall
åklagaren omedelbart häva anhållningsbeslutet.

Häktningsförhandling, m.m.

Enligt 24 kap. 13 första§ stycket RB gäller huvudregel domstolenattsom
skall hålla häktningsförhandling dag häktningsframställningensamma som

hos domstolengörs eller dagen därefter. Om synnerliga skälsenast
föreligger kan dock förhandlingen hållas senare.

Enligt 24 kap. 13 § andra stycket RB får dock förhandlingen aldrig
hållas fyraän dygn efter det den misstänkte ellersenare att greps
anhållningsbeslutet verkställdes. Fristen densammaär det röroavsett om
sig vardagar, söndagar eller helgdagar 2 § andra stycket lagenom
1930: 173 beräkning lagstadgad tid.om av

Vid häktningsförhandlingen lägger åklagaren fram grunderna för sitt
häktningsyrkande inför lagfaren domare 1 kap. 3 femte§ stycket RB.en
I allmänhet den misstänkteär och hans försvarare närvarande och yttrar
sig vad åklagaren anför.över Sedan häktningsförhandlingen avslutats skall

omedelbart fattarätten beslut i häktningsfrågan. Om inte beslutarrätten om
häktning hävs anhållandet och den anhållne försätts omedelbart på fri fot.

Den häktade har möjlighet överklaga häktningsbeslutatt ett genom
besvär utan tidsbegränsning till hovrätten, regelmässigt prövarsom
häktningsfrågan handlingama. För åklagaren gäller den vanliga
besvärstiden på två veckor. Om åklagarens besvär bifalls måste hovrätten,

hovrätten häktat den misstänkte pâ handlingarna, hålla häktningsför-om
handling inom fyra dygn efter det häktningsbeslutet verkställts 52 kap.att
10 § och 24 kap. 17 § RB. Ett häktningsbeslut kan överklagas tilläven
Högsta domstolen. I Högsta domstolen krävs dock prövningstillstånd.

Om den misstänkte häktas tingsrätten och det inte frågaärav om
häktning på skälig misstanke, skall fastställa frist inom vilken åtalrätten en
skall väckas 24 kap. 3 § och 18 § RB. Har åtal väckts skall huvudför-
handlingen hållas inom vecka från dagen för åtalet 45 kap. 14 § andraen
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i principtvå veckor, skallinte åtal väcks inom rättenstycket RB. Om
två mellanrum. Omomhäktningsförhandling med högst veckorshålla

förlängningfristen eller begärtinom deninte väckt åtalåklagaren utsatta
häktadeoch försätta denhäktningsbeslutetmåste hävatiden, rättenav

finner häkt-häktningstidenundergällerfri fot. Detsamma rätten attom
får åklagaren hävaåtal väcktsföreligger. Innan ävenningsskäl inte längre

häktningsbeslut.ett
häktadanhållen ellerskall den gripen,RBEnligt 24 kap. 22 § ärsom

häkte. Om be-dröjsmål föras tillskallhäktasförvar. Deni utantas som
bestämmel-häktad finns särskildaanhållen ellerhandlingen den ärav som

anhållna m.fl.häktade och sebehandlingeni lagen 1976:371 avomser
20.2.7.avsnitt

för skalldöms brottet, rätten prövamisstänkte sedermeraOm den om
hankraft. Dömsvinner lagahäkte till dess domenkvar iskallhan stanna

häktadanhållen ochsuttittid under vilken hanfängelse skall dentill
påföljdenSkulleförsta stycket RB.straffet kap. 5 §33avräknas
helt ellerbötesstraffet skallförordnavid böter kan rätten att ansesstarma

tredje stycket RB.33 kap. 5 §frihetsberövandetdelvis verkställt genom

misstankegrundingripandeefterKvarhållande20.2.5 av
brottom

1991 SFS 1991:141,aprili kraft den 30trädde6 d § LUL,I som
beslutatoch åklagaren18 år gripitsnågon underföreskrivs äratt, somom

förhålla honom kvarfårpolismyndighetenanhålla honom,inte attatt
vårdnads-föräldrar,honom till hansöverlämnaskyndsamtkunna annan

lämpligeller någonsocialtjänstentjänsteman inomhavare, vuxenarmanen
åklagarendockkvarhâllanderättför polisens ärförutsättningEn attperson.

Enligtför brott.misstänktfortfarande skäligenfunnit den äratt unge
hålla kvar denändamål,polismyndigheten, förlagrum får sammasamma

misstänktskäligenförhör ochmedtagits tillhan ärunder 18 år,är omsom
eftertimmarlängrefår någon hållas kvar ännågot fallbrott. iför Inte tre

förhöret.respektivebeslutåklagarens
kvarhållandeaktualiserasordalydelsebestämmelsensframgårSom ettav
anhålla denbeslutat inteförrän åklagarengripande inteefter attett

199091:JuUl9, rskr.199091:86, bet.förarbetenamisstänkte. prop.Av
avseddintefrigivningssituationenframgår frågan är199091 179 att om:

Åklagarensåtgärder.straffprocessuellaövervägandeninverkaatt om
straffpro-grunden för detinnebäranhålla den misstänktebeslut inte attatt

därefter inte åklagarenfrihetsberövandet upphör. Det ärcessuella utan
frigivningenbedöma hurkvarhållande ochskallpolisen besluta omsom

frågan,bedömningbunden åklagarensPolisen dockskall ordnas. är avav
förarbetenamisstänkt för brott. Avskäligenfortfarandeden ärungeom
anhålla denintesitt beslutåklagaren redovisarpolisenframgår när attatt -

misstankeskäligfråganuppfattning imåste inhämta åklagarens omunge -
föreligger.fortfarandeför brottett
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Bestämmelsen i 23 kap. 9 § RB polisens möjligheter hålla kvarom att
misstänkt för förhör endast brottsutredningen ochen alltså inteäravser

tillämplig syftetnär är ordna frigivningssituationen föratt en ung person.
Genom den angivna bestämmelsen i 6 d § LUL har emellertid polisenovan
fått möjlighet i dessaäven fall, kvarhålla denatt, i syfte ordnaattunge
frigivningssituationen.

När det gäller förvaring och dokumentation hänvisas i tillämpliga delar
till vad anförts under 20.2.som ovan

20.2.6 Omedelbart omhändertagande enligt LVU

En sig brottsligägnar verksamhet kan inte bara berövasung person som
friheten straffprocessuella åtgärder och liknande, medävengenom utan
stöd sociallagstiftningen, i detta fall LVU.av

Vi vill här erinra socialtjänstens insatser enligt socialtjänstlagenattom
bygger på frivillig medverkan den och hans vårdnadshavareav unge men

LVU vissa undantag gjorts från frivillighetsprincipen.att genom
Tvångsvård enligt LVU kan sålunda förekomma i två huvudtyper av

fall. I det första fallet kan vård beslutas det på grund misshandel,om av
otillbörligt utnyttjande, brister i eller något förhållande iomsorgen annat
hemmet finns påtaglig risk för den hälsa eller utveckling skadasatt unges
2 de s.k. miljöfallen. Det andra fallet gäller unga som genom
missbruk, brottslig verksamhet eller något socialt nedbrytandeannat
beteende sin hälsa ellerutsätter utveckling för påtaglig risk skadas 3att

de s.k. beteendefallen. l normalfallet kan vård enligt LVU bara
beredas den under 18 år. Vårdär på grund densom egetav unges
beteende kan dock också den har fyllt 18 inte 20 år l §.ges som men

Beslut vård enligt LVU meddelas länsrätten efter ansökanom av av
socialnämnden 4 §.

Socialnämnden kan i vissa fall besluta den skall omhändertasatt unge
omedelbart 6 §. En förutsättning för sådant omedelbart omhän-ett
dertagande det sannoliktär är den behöver beredas vårdatt medatt unge
stöd LVU och länsrättens beslut inte kan avvaktas. Skål tillattav att

beslut inte kanrättens avvaktas kan vårdbehovet akut, denäratt attvara
fortsatta utvecklingen kan allvarligt försvåras eller vidare åtgärder kanatt
hindras. I brådskande fall kan beslut omedelbart omhändertagandeom

fattas socialnämndensäven ordförande eller ledamot nämndenav annan av
särskilt förordnats. Ett sådant beslut skall anmälas vid nämndens nästasom

sammanträde. Sedan ansökan vård gjorts kan länsrätten beslutaävenom
omedelbart omhändertagande.om

beslutEtt omedelbart omhändertagande skall underställas länsrätten.om
Detta skall ske inom vecka från den dag då beslutet fattades. Länsrättenen
skall beslutet såpröva det kan ske. Om det inte finns synnerligasnart
hinder skall prövningen ske inom vecka från den dag då beslutet ochen
handlingarna korn in till Omrätten. beslutet inte har underställts länsrätten
inom föreskriven tid upphör omhändertagandet.

Om länsrätten fastställer beslut omedelbart omhändertagandeett om
skall socialnämnden inom fyra veckor från det omhändertagandetatt
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fårverkställdes hos länsrätten ansöka vård enligt LVU. Länsrättenom
ytterligare utredning någondock medge förlängning denna tid ellerav om

omständighet det nödvändigt. Sker inte det upphörsärskild görannan
och 8omhändertagandet 7 §§.

bestå denbeslut omedelbart omhändertagande kanEtt även om ungeom
omhänderta den hanhäktas. Socialnämnden kan omedelbart ävenunge om

omedelbartbesluthäktad. Ett häktningsbeslut dock överär etttar om
omhändertagandebeslutet inte får verkstäl-omhändertagande såtillvida att

häktad 9 §.las så länge den ärunge
och deomhändertagande enligt LVU,Vad gäller verkställigheten ettav

socialtjänstför-följer enligt LVU ochsärskilda befogenheter därvidsom
överlämnande till vårdordningen, hänvisar vi till avsnitt 5.2 Närmare om

inom socialtjänsten.

anhållnaoch20.2.7 behandlingen häktadeRegler avom
m.fl.

anhållna m.fl. HäLLagen behandlingen häktade och1976:371 om av
in på polisarrester,reglerar frågor behandlingen tassomom av personer
i vissa fall intagnahäkten, undersökningsenheterrättspsykiatriska samt

tillämplig inte bara påförs alltsåtill sjukhusvård. HäLöver ärsom
Vad i HäLhäktade frihetsberövanden.också vid rad andrautan somen

gripits ellerhäktade tillämpning bl.a. denhar motsvarandesägs somom
på bl.a.anhållits tillämpligpå grund misstanke brott. HäL ävenärav om

dessamed stöd LVU,tillfälligt omhändertagna närärpersoner avsom
i förvar iintagna häkte elleri kriminalvårdsanstalt,är tagnapersoner

från någrapolisarrest, vilket korta perioderkan förekomma under -
vidför inställelsetimmar till några dygn med elleri samband transport-
detnågon institution. delar 18 § HäL. Igäller då i tillämpligaHäL

följande lämnar ivi kort översikt reglerna HäL.en av
i sinDen häktade får omfattande inskränkningarinte underkastas mer

frihet eller hänsynpåkallade ändamålet med häktningenän ärsom avav
ordning följdertill och säkerhet. behandlas så skadligaHäktad skall att av

häktadefrihetsberövandet förutsättning denmotverkas. Under att
hjälpsamtycker, skall han möjligt personligt stöd och annan somom ges

behöver 1,§han HäL.
Vid behandlingen hänsyn till hanshäktad skall häktespersonalen taav en

hälsotillstånd. häktad, och sjukvårdEn bedöms i behov hälso-som vara av
läkare kan skebegär skall tillkallas, skall så deteller att snartsom

läkare, inte sådan undersökning uppenbarligenundersökas äromav en
det skeBehöver han sjukhusvård skall han få det så kanobehövlig. snart

§ HäL.4
skall vid ankomsten kroppsvisiterasin på häkteDen ett senasttassom

föremål, han inte får ha innekroppsbesiktigas för eftersökandeoch av som
uppenbart obehövligt. Han fårdet inteförvaringslokalen,i är senareom

föremålefter sådanaför söka närkroppsvisiteras att
anträffas honom,sådant föremål skallanledning förekommer att
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2. det sker stickprovsvis eller också i anslutning till undersökningstörre
säkerhetsskäl görs inom förvaringslokalen och denutrymmensom av av

häktade har eller har haft särskild anknytning till berörsutrymme som av
undersökningen,

den häktade skall eller har haft obevakat besök, ellermotta
den häktade efter4. vistelse utanför förvaringslokalen kommer åter till

denna 2 § HäL.
En häktad vill vistas tillsammans med eller flera andra häktadesom en

skall i skälig utsträckning tillfälle till det, lokalförhållandena såom
medger. Mer häktad får också förvarasän i det ären samma rum, om
synnerligen påkallat utrymmesskäl eller särskild anledning.av annan
Gemensam förvaring får dock inte ske, det innebär fara från säker-om
hetssynpunkt eller, i fråga den häktad på grund misstankeärom som av

brott, fara för bevis undanröjs eller utredning brott eljest för-attom om
svåras. Förvaringen skall ske sådant förbindelsesätt mellan häktadeatt

kan påverka varandra i mål eller ärende såvitt möjligt hindras.antassom
Även i övrigt skall häktad, särskilt han under 21 år, förvaras såär attom
han inte för olämpligt inflytandeutsätts häktad 3 § HäL. Omav annan
inte synnerligt hinder skall häktad också hamöter möjlighet dagligenatten
vistas utomhus under minst timme 8 § HäL.en

Den häktade har ingen arbetsplikt han skall det möjligtärmen om
erbjudas arbete eller jämförlig sysselsättning under häktningstiden.annan
Han skall också, där så kan ske, tillfälle utföra arbete hanattges som
själv skaffat sig 5 § HäL.

Om utredningsskäl inte lägger hinder i bör häktadvägen, en ges
möjlighet tidningar, tidskrifter, radio och följaTV vadatt genom som
händer i omvärlden. behovHans förströelse bör också tillgodoses iav
skälig omfattning 6 § HäL.

häktad fårEn upprätthålla kontaktäven med omvärlden brev,genom
telefonsamtal och besök, inte säkerhets- eller utredningsskäl läggerom
hinder i 9 12 HäL.vägen -

ankommerDet undersökningsledaren eller åklagaren avgöraatt om
måneller i vad det grund kollusionsfara hinder för häktadmöter attav

besök, avsända eller brev eller vistas tillsammansmottat.ex. motta att
intagna.med andra Enligt uttalanden i lagens förarbeten har åklagaren vid

sin prövning här utgå från domstolen i sitt häktningsbeslut funnnitatt om
sådan fara föreligga. En ändrad bedömning kan föranledas det underattav
brottsutredningens gång uppstår sådana förändringar i utredningssituationen

inte kunnat beaktas i det aktuella domstolsbeslutet prop. 197576:9Osom
RÄ:s54, jfr JO:s ämbetsberättelse 197879 40 och cirkulär C 87.s. s.

Ett beslut restriktioner skall så ofta anledning därtillomprövasom
Åklagarensförekommer 16 § HäL. beslut restriktioner kan inteom

överklagas till domstol. Den häktade kan dock sigvända till överordnaden
åklagare, inom för sin tillsynsfunktion kan kontrollera ochsom ramen
ändra beslutet restriktioner.om

Ansvarsfördelningen innebär således åklagaren skall avgöraatt om en
viss åtgärd kan tillåtas utredningsskäl. Med denna begränsning detärav
i princip häktet kriminalvårdsmyndigheten skall besluta i övrigt. Harsom
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häktet beslutat restriktioner ordnings- och säkerhetsskäl kan denom av
häktade först överklaga till Kriminalvárdsstyrelsen och därefter till
kammarrätten och eventuellt vidare till regeringsrätten.

I förordningen 1976:376 behandlingen häktade och anhållnaom av
m.fl. HälF har regeringen meddelat vissa tillämpningsföreskrifter till
HäL. Med stöd 20 § HälF har Kriminalvårdsstyrelsen beslutatav
häktesföreskrifter KVVFS 1990:9.

20.3 Våra överväganden och förslag

För åstadkomma möjlighet till snabba ingripanden vid brottatt en
föreslår vi viss utvidgning häktningsinstitutet. Enligtav unga, en av

vårt förslag skall den har fyllt 15 inte 18 är häktassom men om
det finns särskilda förskäl häktning grund risk för fortsattav
brottslig verksamhet eller det finns synnerliga skäl förom annars
häktning. Det krav ställs i 24 kap. 4 § RB det skallattsom upp

uppenbart betryggande övervakning inte kan ordnas påattvara
för häktningsätt skall få ske, skall stå kvar oförändrat.annat Föratt

undvika skadliga följder frihetsberövandet kombineras denatt av
utvidgade möjligheten till häktning med föreskrift denatten om

inte synnerliga skäl föreligger, under verkställighetenunge, om av
häktningsbeslutet skall placerad särskilt ungdomshem.ettvara

20.3. Inledning1

Som vi inledningsvis anförde hävdas det inte sällan i den allmänna
debatten samhället inte tillräckligt snabbt och med tillräckligatt reagerar
kraft när människa har begått brott. Man har därvid särskilt pekaten ung

människor, har gripitsatt för förhållandevis allvarligaävenunga som
brott, ofta släpps omedelbart efter polisförhör och det sedan flerakanatt ta
månader innan den märker någon reaktion från socialtjänsten ellerunge
rättsväsendet. Under tiden kan den finnas kvar i brottslig miljöunge en
och begå brott.nya

l det följande kommer vi först i korthet redogöra för några riksdags-att
motioner och betänkanden från justitieutskottet under de åren närsenaste
det gäller frågan snabba ingripanden vid brott Vi kommerom av unga.
därefter diskutera det finns behovatt ändrad regleringom ett av en
avseende möjligheten till frihetsberövanden misstänkta förärav unga som
brott och vad det i så fallsätt bör ske. Vi kommer därvid inte att
beröra de kortare frihetsberövanden beslutas polis, vilka visom av
redovisat i avsnitten 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3 och 20.2.5, eftersom viovan

det inte finns något behov ändrad eller utvidgadatt regleringanser av en
den frihetsberövanden endast pågår antal timmar. Dessatypav av ettsom
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frihetsberövanden dessutomär för närvarande föremål för översynen av
Polisrättsutredningen Ju 1991:05 skall lägga fram sina förslag föresom
utgången maj månad 1993.av

20.3.2 Riksdagsdebatten

riksdagenI framförs inte sällan motionsvägen önskemål förut-attom
sättningarna för anhållande och häktning 15-17 åringar ändras ellerav att
någon frihetsberövande införs bl.a.typ mot.l98687:Ju403,annan av
mot.l98788:Ju802, m0t.19899O:Ju8l0, mot.l9909l:Ju823 och mot.
l99l92:Ju620. Justitieutskottet har i samtliga fall avstyrkt sådana
motionsyrkanden.

I bet. 198788:36 23 uttalade justitieutskottet med anlednings. mot.av
198687:Ju403 och 198788:Ju802 med begäran lagändringarmot. såom

ungdomar kan häktas iatt utsträckning andra lagöverträdaresamma som
bl.a. följande.

Utskottet kan hysa viss förståelse för motionäremas synpunkter detnär
gäller behovet i avvaktan på dom ha kontrollatt ungdomaröverav sombegått allvarliga brott. Utskottet vill här framhålla de skärptaatt
villkoren för häktning gäller enligt LUL inte medför det saknassom att
möjligheter hålla den under uppsiktatt Det finnssätt.unge annat
således alternativ till häktning möjliggör tillfredsställandesom en
övervakning och kontroll den Utskottet tänker här främstav unge.
placering i sådan institution i 12 § LVU. Om denen som avses unge
placeras i sådant hem får han enligt 13 § LVU bl.a.ett hindras att
lämna hemmet. Den får också enligt 15 § LVU underkastasunge
övervakning sina brev och andra försändelser, bl.a. dettaav ärom
påkallat med hänsyn till den särskilda förhållanden. Samman-unges
fattningsvis utskottet goda möjligheter till andra alternativatt änanser
häktning normalt står till buds.

Utskottet erinrade deäven skärpta krav, enligt LUL gäller förattom som
häktning har föreskrivits skäl de, vilka gällerav unga, av samma som
begränsningarna för döma till fängelse och regleringenatt alltså haratt
goda skäl för sig.

I 198990:Ju810 begärdes lagförslagmot. innehållande ändradeett
förutsättningar för anhållande och häktning 15 17 åringar. Enligtav -
motionärerna borde det räcka med särskilda skäl för sådan häktningatt
skulle komma till stånd. Syftet dels kontroll ungdomaröverattvar som
begår brott, dels påskynda handläggningeni dessa mål. Justitieutskottetatt
uttalade i bet. 198990:JuU29 23 f bl.a. utskottet vidhöll sin tidigareatts.
inställning och inte berett förorda utvidgning möjligheternaattvar en av
till häktning lagöverträdare under 18 år.av unga

I bet. 199091:JuU19 14 avstyrktes liknande motionsyrkandeetts.
199091:Ju823mot. med följande motivering.

Utskottet förra året 198990:JuU29 23 f avstånd fråntog sådans. en
tanke. Ungdornsbrottskommittén har enligt sina direktiv övervägaatt
behovet ändring bl.a. dessa regler. Utskottet inte berettärav av att
förorda riksdagen några initiativ i dennaatt fråga.tar
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199192:Ju620 begärdes särskilda jourdomstolar förl skullemot. att unga
inrättas. Jourdomstolen skulle enligt förslaget få besluta tillfälliga,om
högst två veckor långa omhändertaganden har begått brott.av unga som
Behovet åtgärder för tillrättaföra den skulle utredas underattav unge
frihetsberövandet, i första hand sociala myndigheter. bet. 199192Iav
:JuU24 16 uttalade justitieutskottet bl.a. följande.s.

förstdet gäller korta frihetsberövanden vill utskottet detNär nämna att
åtgärder motionären före-redan i dag finns möjligheter till sådana som

straffprocessuella tvångsåt-språkar. finns således möjlighet tillDet
gällergärder också de begränsade detän näräven ärmot unga om mer

Sådana åtgärder beslutas i vanlig ordning7 § LUL.sevuxna av
eller allmän domstol. tillkommer möjlighetenåklagare Härutöver att

fattastöd den sociala lagstiftningen och beslutingripa med omav
fattasomhändertagande den Sådana beslutomedelbart unge. avav

fastställs första hand länsrätt 6 och 7 §§socialnämnd och i seav
lagstift-Tillfälliga omhändertaganden med stöd den socialaLVU. av

för avbryta pågående brottsligt beteende ochningen används bl.a. ettatt
aktuella frågan omfattasbehovet åtgärder. Också den härutreda avav

del anförs i kommitténsungdomsbrottskommitténs uppdrag. I denna
ändring gällande be-den bör behovetdirektiv övervägaatt av av

särskilt i direktivenområdet. aspekterstämmelser De tassom upp
beteende ochavbryta pågående brottsligtmöjligheternaär ettatt ge

genomlysning dengrundligunderlag för olika stödåtgärder avgenom en
utskottetnätverk. heller här villsociala situation och Inteunges

avstyrkerungdomsbrottskommitténs överväganden. Utskottetföregripa
Ju62O i denna del.bifall till motion även

reglering det gällerändrad20.3.3 Behovet närav en
i åråldern 15-17frihetsberövanden ärsomungaav

misstänkta för brott

möjligt åstadkom-skall vi frågan detEnligt våra direktiv äröver attomse
och behovetingripanden vid brottsnabbare överväga avav ungama

omhändertagande enligt LVUbestämmelserna omedelbartändring omav
särskilt iaspekterhäktningsbestämmelsema. Deoch tassom uppav

brottsligt beteende ochavbryta pågåendedirektiven möjligheternaär ettatt
dengrundlig genomlysningför olika stödåtgärderunderlag avgenom enge

sociala situation och nätverk.unges
måstevår uppfattning detInledningsvis vill vi klargöra det är attatt

friheten och detförföreligga starka skäl beröva ärattatt en person
tvångsmedel till sådanapersonellaanvändandetangeläget begränsaatt av

gäller naturligtvisintressen.måste tillgripas starka Detsituationer då de av
år,i åldersgruppen 15 17grad lagöverträdarei särskilt hög somunga - Åfrihetsberövande.risk skadalöpa särskiltkan ettantas stor att ta aven
slagavstå från dettamöjligtsidan vi det inteandra är attatt avanser

får inte helleroch regleringengäller dessatvångsmedel detnär unga,
tillgripa frihetsbe-förställer så kravinnebära stränga ettattatt man upp

extremfall.användas i vissai praktiken endast kanrövande detatt
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Som framgått det föregående ställs det enligt gällande reglerav nu upp
mycket krav förstränga beröva den har fyllt 15 inteatt 18 årsom men
friheten. Detta innebär i del fall saknar möjlighetatt ingripaman en att
med frihetsberövande även när människor begår förhållandevisett unga
allvarlig brottslighet. Konsekvensen detta blir den in förattav tasunge
polisförhör för efter kort tid släppas, eftersom det inte föreliggeratt skäl
för häktning och därmed inte heller för anhållande. Risken uppenbar förär

den han släpps,när inom kort begår brott.att unge, nya
Det vår uppgiftär pröva och i så fall under vilka förutsättningaratt om

skall kunna ingripa snabbt och effektivt lagöverträdareman mot unga som
begår brott. Vi inte finnsdet något behov generelltatt ökaanser att rentav
möjligheterna till frihetsberövande misstänkta förär brott.av unga som
Däremot vi det finns anledning utökadöverväga möjlighetattmenar att en
till frihetsberövande när under relativt kort tidsperiod,en ung person, en
begår brott i omfattning. Det kan exempelvis sig fallröra där denstor om

begått antal inbrottsstölder. Om den han grips,ett stort närunge unge,
erkänner brotten finns det enligt den nuvarande lagstiftningen små
möjligheter anhålla honom och begära honom häktad. Det särskiltatt är
vid omfattande brottslighet eller då den efter polisförhörgenast ettunge
återfaller i brott, det kan upplevas stötande samhället saknarsom attsom
möjlighet med frihetsberövande.att ettreagera

Att på något måste kunnasätt avbryta pågående brottsligman en
aktivitet självklart ochär det finns flera syften med kunna tillgripaatt ett
frihetsberövande i dessa situationer. Genom frihetsberövandet får man
kontroll den brottsligaöver Den aktiviteten kan därmed avbrytas ochunge.

kan snabbt i gång brottsutredningen och utredning denman en om unges
Härigenom tillvaratas också intresset skydda samhället ochperson. attav

medborgarna från brott, begångna ungdomar,även och intressetav av en
effektiv lagföring. Ett syfte med snabbt ingripande i formannat ett ettav
frihetsberövande sända klaraär och tydliga signaler till ungdomar,att ut

sig omfattandeägnar och allvarlig brottslighet, samhället intesom att
deras beteende. I debatten hävdas nämligen i dag inte sällan,accepterar

ibland ungdomarnaäven själva, det dröjer alltför lång tid innan detattav
kommer kraftig reaktion på det brottsliga beteendet och reaktionen,en att

den väl kommer, oftanär blir chock för den Det finns ocksåen unge. en
risk med ställa alltför krav för omhändertasträngaatt attupp en ung

sig brottslighet,ägnar nämligen det i längden kan skapaperson som att
misstro samhällets förmåga ungdomsbrottslighet ochmot att reagera
därmed i slutändan skada allmänhetensägnat förtroende förattvara
rättsväsendet.

Det vår uppfattningär de möjligheter finns enligt be-att som nu
stämmelserna häktning och LVU inte tillräckliga,är villom om man
åstadkomma reell möjlighet med snabbt ingripande avbrytaatt etten en
pågående brottslig aktivitet. Möjligheten omhänderta den för detatt unge
aktuella brottet med stöd 6 § LVU kommer dessutom inte, enligt våraav
förslag se avsnitt 8.3, kunna tillämpas den delgivitsatt om unge
misstanke för brottet. Möjligheten omhänderta den enligt LVUatt unge

grund det aktuellaän brottet kommer dock finnas kvar.annan att
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det finns behov utöka möjligheterna till frihetsbe-Vi att ett attanser av
lagöverträdare i åldern år finns risk förrövande l5 17 detnärav unga -

recidivfara.fortsatt brottslig verksamhet Däremot vi det saknasattmenar
anledning vidga möjligheten till frihetsberövande vid flyktfaraatt av unga

kollusionsfara. det fråga något enstaka brott och detoch När är om
kollusionsfara får möjligheter till anhållandeföreligger flyktfara eller de

finns i dessa situationer tillräckliga. Vadoch häktning anses varasom nu
på tidigareåstadkomma nämligen skapa möjlighetvi vill är att att etten

såingripa med frihetsberövande ochstadium i dag kunna sättän ett
frågaacceptabla situationer uppkommer detundvika de inte ärnär omsom

begått omfattandebrottsaktiv har tämligenmycket enung, person, somen
och häktning.förutsättningar för anhållandebrottslighet det saknasmen

diskutera vad kan skapadet följande kommer vil sätt ettatt man
recidivfara. Såför frihetsberövande vid kan skenågot större utrymme

frihetsberövandeinföra heltolika Antingen kantvå sätt. typman en ny av
förutsättningarna för häktaockså kan ändraför eller att ungaunga man

recidivfara.lagöverträdare vid

lagöverträda-frihetsberövande avseende20.3 Ett nytt unga
åri åldern 15-17re

form frihets-införa heltalternativtänkbartEtt är nämnts att ny avsom en
Möjlighetenfyllt inte 18 år.beträffande den har 15berövande mensom

nuvarande utform-så fall finnas kvar i denhäktning skulle dock itill
alltså likahäktningsinstitutet skulleTillämpningenningen. varaav

i dag.restriktiv som
kriminalpolitiskaskulle huvudsakligen fyllafrihetsberövandeDetta nya

straffprocessuell Frihetsbe-egentligenuppgifter och inte natur.vara av
påtaglig risk fördär detfå användas i de situationerrövandet skulle var en

uppställas krav på detMöjligen skulle detbrottslig verksamhet.fortsatt att
brottsligfortsatte allvarligför denfanns påtaglig risk att unge mera

de fall det intefrihetsberövandet skulle få användas. Iförverksamhet att
kollusionsfara ellerbrottslig verksamhetrisk för fortsattfråga utanomvar

sådan situationinte få användas. Iflyktfara, skulle frihetsberövandet en
åklagaren få begära den häktad.skulle unge

vid brottstyperfrihetsberövande få skemodell skulleI denna samma
brott för vilketfrågavid häktning. skall alltså ärDet omvarasom

kraven frånsänkaår däröver. Genomföreskrivet fängelse i eller attett
visserligenskulletill enbart fängelse,fängelse i år eller däröverett man

snatteri och skadegörel-typiska ungdomsbrottfånga bl.a. sådana somupp
fråga med frihetsbe-inte komma iemellertid det kanVi attse. anser

ordningbrott. En sådaninte så allvarligaalltrövande vid dessa, trots
frihetsberöva denförställdes lägre kravdetskulle innebära attatt somupp

naturligtvis inte kanfyllt 18 år, någotår den harunder 18 änär somsom
försvaras.

krav påfå ske ställs i 24 kap. § RBhäktning skall 1För ett attatt upp
beviskravbrottsmisstanken. Ettsannolika skäl förföreliggerdet av
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åtminstone styrka måste ställas för frihetsbe-ävensamma ett nyttupp
rövande. Möjligen skulle kunna tänka sig skärpa kravet tillattman att
brottet skall erkänt eller det uppenbart denär misstänkteattvara annars

begåtthar brottet.
För i möjligaste mån undvika skadliga verkningar frihetsbe-att av

rövandet skulle den i de situationer där det möjligt, underunge, var
verkställigheten beslutet placeras särskilt ungdomshem ellerettav

social institution kan erbjuda övervakning.annan som
Vad gäller själva längden frihetsberövandet kan antingen tänkaav man

sig absolut för dettagräns eller två veckor jfr vad gäller viden en som
omhändertaganden enligt 28 kap. l 1 § BrB vid undanröjande skyddstill-av

eller möjlighetsyn förlänga tiden i princip hur många gångeratten som
helst vid häktning.som

En fråga skall besluta frihetsberövandet.ärarman vem som om
Eftersom det fråga ingripandeär på grund brott, bör beslutet fattasom av

allmän domstol. I avvaktan domstol kan fråganprövaattav om
frihetsberövande måste det finnas möjlighet för polis och åklagare atten
besluta någon form interimistiskt frihetsberövande.om av

I denna modell uppkommer frågor vilka tidsfristeräven skallom som
gälla för själva förfarandet, frihetsberövandet skall avräkningsbartom vara

dom fängelse eller särskild tillsyn, vilka överklagandereglermot en
skall gälla, den begäran skall ha ovillkorlig tillrättom unge en
offentlig försvarare, m.m.

Våra20.3.4.1 överväganden

finnsDet naturligtvis skäl förtalar använda sig denattsom av nu
skisserade modellen för åstadkomma något utökad möjlighet tillatt en
frihetsberövande vid recidivfara. Det emellertid vår uppfattning detär att
måste föreligga starka skäl för införa helt frihetsberövandeatt typen ny av
för lagöverträdare. börDetta bakgrund det redan finnsmot attunga ses av

fullständigt och väl fungerande regelverk det gäller häktning. Dettanärett
innefattar dessutom organisation för häktningsfrågorpröva ävenatten
under icke ordinarie tjänstgöringstid. börDen tillvara. Det ärtaman
sålunda enligt vår mening bättre ordning använda häktningsreglemaatten
och reglerna behandlingen anhållna och häktade, och bygga dessautom av
så de bättre efter de särskilda behov skapaänatt att ett nyttanpassas ungas
institut vilket ställer krav på kostnader och del praktiskastora reser en
problem under uppbyggnadsskedet. Om i stället införaöverväger attman

helt frihetsberövande för ungdomar måste framgåtttypen ny av man, som
skissen sådan lösning, konstrueraöver helt regelverk iett nyttav en som

princip kommer vid häktning, där frihetsberövandetatt utse som men
kommer benämnas någotatt annat.

Vi således bör frånavstå införa institut föratt att ett nyttanser man
frihetsberövande ungdomar och i stället häktningsreglerna efterav anpassa
de särskilda förhållanden.ungas
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20.3.5 Häktning lagöverträdare i åldern år15-17av unga

iFör ökad utsträckning möjliggöra ingripandensnabba i akuta skedenatt
lagöverträdare vid recidivfara, bör enligt vår mening vidgamot unga man

förutsättningarna för häktning och därmed också till gripande och an
hållande. En de fördelarna med använda häktningsinstitutet är,stora attav

vi tidigare framhållit, det här redan finns fullständigt och välatt ettsom
fungerande regelverk och förorganisation häktningsfrâgorprövaatten

under icke ordinarie tjänstgöringstid. Detta regelverk kan på olikaäven
byggas så det efter de särskilda förhållanden.sätt ut att anpassas ungas

Inledningsvis skall utvidgning häktningsinstitutet inte fårsägas att en av
häktningsreglemainnebära lättas i den meningen häktning skallatt attupp

få ske vid lindrigare brott enligt gällande häktningsregler. dag1än nu -
förkrävs häktning skall ske för föreskrivet fängelse ibrottet äratt att

är eller däröver här bortses från häktning enligt 24 kap. 2 § RB.ett
Genom sänka kravet från fängelse i år till enbart fängelseänatt ettmer

fångaskulle typiska ungdomsbrott snatteri och skadegörelse.man upp som
vi framhöll, införandetSom vi övervägde frihetsberövande,när ett nyttav
vi emellertid det otänkbart häktning skall ske vid dessaäratt attanser

sådan ordning skulle förbrott. En innebära det ställdes lägre kravatt upp
häkta den fylltunder 18 år den har 18 år, någotär änatt som som som

inte kan Vi följaktligen häktning i fortsätt-ävenaccepteras. attanser-
ningen skall ske endast i de fall det fråga brott för vilket ärär om
föreskrivet fängelse i år eller däröver.ett

häktning skall få ske enligt nuvarande regler krävs detFör att att
föreligger sannolika skäl för brottsmisstanken här bortses från s.k.

ståutredningshäktning enligt 24 kap. 3 § beviskrav bör kvarRB. Detta
oförändrat.

Vad gäller de särskilda häktningsförutsättningama flyktfara, kollusions-
fara och recidivfara vi, vi inledningsvis anförde, det saknasattanser som
anledning sänka kraven för lagöverträdare vidhäktningatt av unga
flyktfara och kollusionsfara. vi med skäl kanDäremot attmenar man
ifrågasätta det måste föreligga synnerliga skäl för häktning vidävenom
recidivfara. innebär så förDetta nämligen det ställs höga krav attatt upp

häkta den har fyllt inte år häktning vid recidivfara15 18 attsom men
i praktiken inte går genomföra i fall. lämpligvissa Enänatt annat extrema
utvidgning häktningsinstitutet vid recidivfara kan ske attav genom

föreliggerhäktning i dessa fall får användas det i stället särskilda skäl.om
Den innebörden härav kommer vi behandla nedan. Kravetnärmare att
enligt 24 kap. 4 § RB det skall uppenbart betryggandeatt attvara
övervakning inte ordnas för häktning skall få ske, börkan sättannat att

oförändrat.stå kvar
tillMed utvidgad möjlighet till häktning måste också ställningtamanen

redanfrågan den skall häktas i de situationer, därävenom unge man
dömas till frihetsberövandepå förhand kan han inte kommeranta att att

förbudpåföljd. dag finns i kap. § fjärde stycket uttryckligtI 24 l RB ett
häktning, det kan den misstänkte endast kommermot antas att attom

dömas till böter vi tidigare nämnde gäller detta förbud inte vidsom
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häktning enligt 24 kap. 2 § RB. Proportionalitetsprincipen innebär också
domstolarna oftai dag avstår från häkta någon, det står klanatt att attom

han kommer ádömas icke frihetsberövande påföljd. Viatt en attanser-
för ingripa lagöverträdare med tvångsmedel iutrymmet att mot en ung

akuta skeden skulle bli alltför inskränkt, uppställde förbudett motom man
häktning i de situationer, där det kan den kommer dömasantas att attunge
till icke frihetsberövande påföljd. I vad mån häktning lämpligen bören

frågakomma i i situation där det kan han kommer dömasattantas atten
till icke frihetsberövande påföljd, får bakgrund samtligaavgöras moten av

förevarandei målet omständigheter. Det bör alltså inte föreligga hinder
häktning i de situationer där det kan påföljdenänannatmot antas att

blikommer endast böter.att

20.3.6 Närmare betryggande övervakning rekvisitetochom
särskilda skäl vid recidivfara

Vårt förslag innebär således den fyllthar 15 inte 18 år skallatt som men
få häktas det uppenbart betryggande övervakning inteär kan ordnasattom
och det dessutom, vid recidivfara, finns särskilda skäl. häktningFör att
skall få vid flyktfaraske och kollusionsfara krävs alltjämt synnerliga skäl.

Innebörden behålla kravet det skall uppenbartatt att attav vara
betryggande övervakning inte kan ordnas skall tillvara allaär att taman
möjligheter för undvika häktning. Domstolen måste sålunda, precisatt som
enligt nuvarande förstregler, konstatera det inte möjligt ordnaäratt att
betryggande övervakning den på häktning.sätt änannatav unge genom
Blir den exempelvis omhändertagen enligt LVU och placeradunge
särskilt ungdomshem, föreligger regelmässigt betryggande övervakning.

gäller denDetsamma under verkställigheten häktningsbeslutetom unge av
blir omhändertagen enligt LVU och placerad särskilt ungdomshem.
Häktningen kan då hävas eftersom betryggande övervakning ordnats.

Om betryggande övervakning inte kan ordnas, skall den enligt vårtunge
förslag kunna häktas vid recidivfara, föreliggerdet särskilda skäl. Vårom
avsikt med sänka kravet från synnerliga skäl till särskilda skäl inteäratt

det skall leda till någon ökning antalet häktade ungdomar istörreatt av
åldern 15 17 år. Tanken alltjämt lagöverträdare i denär häratt unga-
åldern skall häktas endast det föreligger starka skäl härför. Domstolar-om

skall alltså fortfarande restriktiva vidmed recidivfara häktaattna vara
lagöverträdare. Vi emellertid kravet synnerliga skälattunga anser

innebär alltför begränsningar för användningen häktning i vissastora av
fall. kanMycket häktning med krav på synnerliga skälsägasgrovt att om
skall ske bara i sällsynta undantagsfall, skall häktning få ske inu
undantagsfall.

domstolen skall bedömaNär det föreligger särskilda skäl förom
häktning vid recidivfara, har förevarandedomstolen beakta samtligaatt
omständigheter. och främst fårFörst beaktas hur omfattande brottslig-pass

fråga ochhet det hur allvarlig denna Domstolen fårär är. göraom en
bedömning det föreligger påtaglig risk för fortsatt brottslig-av om en mera
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het. Denna brottslighet skall självfallet den graden den i sig kanattvara av
föranleda häktning. Det naturligtvis inte lättär några exempel påatt ge
situationer, där kravet på särskilda skäl uppfyllt. Det skall dockär vara
fråga upprepade återfall i brottslighet under relativt kort tidsperiodom en
och det skall med hänsyn till brottsligheten och den personligaunges
förhållanden nödvändigt han förhäktas den brottsliga verksamatt attvara
heten skall kunna avbrytas. fårDet dock överlämnas till rättstillämpningen

bestämma vad skall särskilda förnärmare skäl häktning.utgöraatt som

Placeringen20.3.7 den under verkställighetenav unge av
häktningsbeslutet

20.3.7.l Särskilt ungdomshem

För i möjligaste mån undvika följderskadliga frihetsberövandet skallatt av
den under verkställigheten häktningsbeslutet placeras på särskiltettunge av
ungdomshem. Det skall huvudregel vid häktning den underärvara av som

år. bör markeras18 Detta det i 24 kap. 22 § föreskrivsRBatt attgenom
den häktas och har fyllt inte 18 år skall,15 inte synnerligasom men om

föreligger,skäl under verkställigheten beslutet placeras särskiltettav
ungdomshem.

Vårt förslag förutsätter de särskilda ungdomshemmenatt man
inrättakommer särskilda avdelningar där de häktade kan placerasatt utan

komma i kontakt med har dömts till särskild tillsyn. Enligtatt unga som
artikel 10 2a i 1966 års FN-konvention medborgerliga ochmoment om
politiska rättigheter skall nämligen åtalade hållas åtskilda frånpersoner
dömda personer.

framgått alltså förSom det föregående krävs det mycket starka skälav
placera häktade åringar Vårt förslag förutsätter15-17 allmänt häkte.att
sådan placering endast kommer användas undantagsvis. Exempel påatt att

situationer där det föreligger synnerliga skäl för placera den häktade påatt
allmänt häkte kan det föreligger kollusionsfara och det ärett attvara

nödvändigt hindra den från komma i kontakt med omvärlden.att attunge
det gäller fråganNär kollusionsfaran hinder för placeringutgörom

särskilt ungdomshem bör undersöka det möjligtär att ettman om
sådant hem inrätta där kande uppehålla sigutrymmen utan attunga
komma i förbindelse med andra personal och kunna etableraän utan att
kontakt med yttervärlden. Det naturligtvis fråga för efterär rätten,en
hörande åklagaren, bedöma sådan placering innebär tillräckligattav om en
säkerhet med till kollusionsfaran.hänsyn Går det praktiskt ordnaatt rent
placeringen tillfredsställande skall i dessa fall använda desätt ävenman
särskilda ungdomshemmen. Andra exempel synnerliga skäl detär att

fråga begått så allvarliga brott och visat sådanär om en person, som
farlighet samhällsskyddet kräver han placeras på häkte, eller detatt att att

sig särskilt rymningsbenägna ungdomar inte kan förvarasrör om som
särskilt ungdomshem kravet på betryggande övervakning skall kunnaom
upprätthållas.
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Om betryggande övervakning inte kan ordnas säkert sätt medannat
hänsyn till kollusionsfaran, återstår inte något än placera denannat att

Åklagarenhäkte. bör alltså särskiltunge pröva det verkligennoga om
nödvändigtär med restriktioner eftersom sådant beslut kanett få konse-

kvensen den inte kan placerasatt på särskiltunge ungdomshemett utan
måste placeras häkte. I de fall åklagaren bedömer det erforderligtäratt
med restriktioner bör han därför till utredningen bedrivsatt medse särskilt

skyndsamhet såstor restriktionerna kanatt upphävas så möjligt.snart som
Den kan därmed flyttas till särskiltunge ungdomshem,ett eller försättas
på fri fot det inte längre föreligger skäl för häktning.om

Det bör i första hand ankomma på domstolen avgöra denatt var unge
skall placeras Åklagarenunder verkställigheten häktningsbeslutet. fårav
vid häktningsförhandlingen anmäla, han det föreligger hinderattom anser

placera den påmot att särskilt ungdomshem,ett ochunge utveckla skälen
härför. I sitt beslut häktning förordnar sedanrätten placeringen.om omÅklagare bör emellertid rätten ändra domstolenatt meddelatges ett av
placeringsbeslut innebär den skall hållas i allmäntatt häkte.som Detunge
kan nämligen inträffa kollusionsfaran upphöratt under häktestiden attmen
det alltjämt föreligger recidivfara. För undvika den onödiga omgångenatt

åklagaren i så fall måsteatt vända sig till domstol for få ändratatt ett
placeringsbeslut innebärande den skall placerasatt särskiltunge ett
ungdomshem, vilket allt huvudregel,är börtrots åklagaren rätt att

hand fatta sådant beslut.ettegen
Det är tveksamt i vad mån åklagare skallmer ändrarätt att ettges av

domstol meddelat beslut placering på särskilt ungdomshem tillom
placering på häkte. Den situationen kan emellertid uppstå under en
brottsutredning det inträffaratt omständigheter åklagaren ochnya som
domstolen inte kände till vid tiden för häktningsbeslutet och innebärsom

kollusionsfara uppstår.att Om den i sådan situation placeradärunge en
på särskilt ungdomshemett bör åklagare, synnerliga skäl föreliggerom
och domstols beslut inte kan avvaktas och det oundgängligenär påkallat,
ha Åklagarenrätt förordna den iatt stället skall placeras på häkte.att unge
skall härefter anmäla förhållandet till rätten hargenast prövaattsom
förordnandet. Prövningen skall ske vid förhandling i normalfalleten som
bör inomäga vecka från det åklagarens anmälan kom in tillrum atten
rätten. Om handläggningen bör i tillämpliga delar gälla vad före-ärsom
skrivet häktningsförhandling.om

Vi inte det erforderligtär införa möjlighet överklagaattanser att atten
domstolens beslut i frågan placering. Det får tillräckligtom attanses vara
denna fråga iprövas instans.en

20.3.7.2 Allmänt häkte

Det naturligtvisär många skäl olämpligt placerasav att en ung person
häkte. Som vi tidigare framhållit detär emellertid oundvikligt iatt man
vissa fall måste tillgripa häktesplacering.en

Redan enligt nuvarande regler gäller häktad skall behandlas såatt att
skadliga följder frihetsberövandet motverkas l § andra stycket HäL.av
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beträffande vilka kangäller i särskilt hög gradDet antaspersoner,unga
risk skada frihetsberövandet.särskiltlöpa att tastor aven

därförhäkte börnödvändigt placera dende fall detl är att unge
frihetsbe-för motverka skadliga följdersärskilda åtgärdervidtas att av

låter sigemellertid det interövandet. Vi har göra attansett att genom
börvilka dessa åtgärder bör Detförfattningsreglering närmare vara.ange

till personalen påKrirninalvárdsstyrelsenstället ankomma påi att attse
fåroch hanvistelsen där för denbästa underlättarhäktena sätt attunge

därvidbehöver. Det kanstöd och den hjälp han nämnaspersonligadet att
gäller förfrån reglermed utgångspunkt deKrirninalvårdsstyrelsen som

lämpligen återgesmåldokument. Här kantagit framhäktesverksarnheten ett
mellan häktade ochbeträffande kontaktermåldokumentetivad sägssom

medoch häktades kontakterinom häktetpersonal aktiviteter utom-samt
stående.

intagnamellan personal ochKontakt

vistelsen och bereda deunderlättamedverka tillpersonal skallAll att
möj-skall så långtpersonalkategorieromvårdnad. Allagodintagna en

efter ankomstenvarje intagen. Snarastsituationen försig in iligt sätta
vistelsensinformerasyftegenomföras samtal ihäktet skalltill attett om

tillmöjligheternarättigheterskyldigheter ochintagnesvillkor, den samt
arbetstid skallPersonalensomhändertagandet.understöd och hjälp

kontaktermedmänskligaden möjliggörförläggas så tätaatt som ger
främjarhälsotillstånd,fysiska och psykiskakunskap den intagnes enom

medinflytande. Dettill intagnasoch ökar möjligheternaod omvårdnad
särskilttill kontakterna,initiativ ärpersonalenaligger att ta som

avskildhet.angelägna vid sträng

utomståendekontakt medAktiviteter och

Samverkaneller ierbjudas enskiltaktiviteter skallMeningsfulla grupp.
förorganisationermyndigheter ochmed andraskall ske att engagera,

gemensamhetsverksamhetfungerandeintagna. Enoch hjälpa destödja
säkerhet.ökad Debehandlingsklimat ochbidrar både till bättreett en

bästinflytande tillgodosesolämpligtskyddintagnas mot genom perso-
till häktetinitiativverka för ochPersonalen skallnalmedverkan. attta

underlättamed syfteaktiviteter imeningsfullakan erbjuda att an-grupp
inriktasaktiviteter börFörekommandei samhället.passningen mot

och yrkesin-och studie-diagnosticeringstudier i formarbete, av
motivationsarbete.ochinformations-fysisk träningformation, samt

bearbeta sinoch börjainseför den intagneAvsikten underlättaär attatt
frigivningen. Intagnaefterfortsättningsituation med sikte somen

såvitt möjligtskall ocksåi gemensamhetinte vill deltainte får eller
förströelse.studier elleraktiviteter,arbete, fysiskaerbudas annan

utanförintagnaupplåtas sådanagemensamhetslokaler börmtligaBe
värdefullutomstående ärtid. Medverkanschemalagd resurspersonerav

personal harAllenskilda kontakter.gruppverksamhet och ibåde i
förekommande aktiviteterdelta imotivera de intagnaför attattansvar

motverkaförsysselsattbetydelsenklargöra attattsamt av vara
skadeverkningama.

iWigeliusAndersjustitieombudsmarmenf.d.kan vidare nämnasDet att
medkontaktergemensamhet och1992:8 HäktadesDsrapporten

anhållnaochför häktadeförhållandenagjortomvärlden översyn aven
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m.fl. Syftet med översynen har varit försöka öka möjligheternaatt för de
intagna vistas i gemensamhetatt eller på hasätt kontaktatt annat med
omvärlden. l uttalas bl.a. s.rapporten 21 det finns anledningatt häratt
peka på betydelsen Kriminalvårdsstyrelsenatt följerav verksamhetenupp
vid häktena de flestanär beslut fattas den lokalanu nivån. Styrelsen har
inrättat säkerhetsinspektion har tillen uppgift kontinuerligt följasom att

säkerheten vid fängelser och häkten.upp Jag styrelsen börattanser
överväga bör inrätta någon liknande funktionom man detnär gäller
styrelsens för uppföljning de krav lagstiftarenansvar uppställtav närsom
det gäller behandlingen fångar och häktade.av

När det gäller häktesplaceringar vill vi också erinra bestämmelsenom
i 3 § tredje stycket HäL, vilken föreskriver häktad, särskilt hanatt en om

underär 21 år, skall förvaras så han inte får olämpligtatt utsätts inflytande
häktad. Vi dock detav annan antar sällan kommeratt bli aktuelltmera att

förvara lagöverträdareatt placeradären häkteung tillsammanssom
med någon häktad, eftersom den då regelmässigtannan häktadärunge
grund kollusionsfara.av

Av det hittills sagda framgår det är betydelseatt stor ansträng-av att
ningar förgörs motverka skadliga följderatt frihetsberövandet. Av detav
föregående har framgått detta är uppmärksammadatt fråga. Som vien
tidigare framhållit vi dock det olika skäl mindreatt är lämpligtanser av

i författningatt närmare reglera vilka åtgärder bör vidtas i detta hän-som
seende. Den bestämmelse i dag finns i 1 § andra stycket HäL häktadsom -skall behandlas så skadliga följder frihetsberövandetatt motverkas ochav -uppställer för behandlingen, fårsom tillräcklig.ramen Dennaanses vara
bestämmelse får sedan kompletteras initiativ Kriminalvärdssty-genom av
relsen, exempelvis sätt redan skett det tidigare omnämndasom genom
måldokumentet, och initiativ personalen häktena.genom av

20.3.8 Konsekvenser vårt förslag,av m.m.

Det klartär vårt förslag kommeratt innebära viss ökning antaletatt en av
frihetsberövanden misstänktaär för brott. Det dock förenatav ärunga som
med svårigheter bedömastora hur dennaatt ökning kommerstorpass att
bli och under hur långa tider frihetsberövandena kommer pågå. Manatt
måste då ha med i bilden handläggningen mål häktadeatt vid demotav
särskilda ungdomsavdelningar vi föreslår kommer ske snabbt ochsom att

med vårt förslag iatt större utsträckning i dagän kan undvika deman att
under verkställigheten häktningsbeslut placerade allmäntunga ärettav

häkte.
Eftersom det är särskilt intresse här följa utvecklingen föreslår viattav

utvärdering görs reglernaatt snabba ingripandenen av motom unga
lagöverträdare. En sådan utvärdering bör beslutas regeringen ochav

BRÅ.förslagsvis kunna anförtros
Som vi tidigare redogjort för avsnitt 20.2.7 gäller HäL och HälF för

behandlingen häktade och anhållna m.fl. Dessa författningar kommerav
därför tillämpliga deatt även under verkställighetenvara unga som av

häktningsbeslut placeratsett särskilt ungdomshem. Enligt nämnda för-
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i radfatta beslutKriminalvârdsstyrelsendetankommerfattningar att en
vadItillämpningen HäL.föreskrifterutfärdafrågor ocholika avatt om

ungdomshem kommersärskilthäktade påplaceringförslagvårtmån avom
möjlighetdagslägetvi iHälF, saknari HäL ochförändringar attkrävaatt

särskildahur devi f.n. intemedhängerbedöma. Detta vetattsamman
utsträckningoch i vilkenframtidenikommerungdomshemmen utatt se

häktatsdenplaceramöjligt i hemmendet kommer att somatt vara
häktadeför defrågakollusionsfara. En ärgrund ansvaretomannanav

fall häktadede den äriKriminalvårdsstyrelsen ävenskall ligga kvar
börlämpligenför demellerungdomshem,på särskiltplacerad ansvaretom
in-hur Statensinte bestämtdetinstitutionsstyrelse. F.n. äråvila Statens

och vilketbefogenhetervilkaskallstitutionsstyrelse sammansatt,vara
och HälFi HäLändringareventuellaFråganskall ha.styrelsen omansvar

förorganisationskommittédennärdärför övervägasfår närmare som
för vissahuvudmannaskapändratfråganutredernärvarande ettom

avslutat1992:96rnissbruksvård Dir.ochungdomsvårdinstitutioner inom
1993.månadjuniutgångenföreskall skevilketsitt arbete, av
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21 Genomförandet förslagenav

21. l Kostnader

Enligt regeringens direktiv 1984:5 angående utredningsförslagens in-
riktning får våra förslag inte öka de offentliga utgifterna eller minska
statsinkomstema. Förslag innebär utgiftsökning eller inkomstminsk-som
ning skall anvisning rationaliseringar eller omprövningarge om som
innebär besparingar inom det aktuella området eller närliggande områden.

Utgångspunkten för våra förslag här bortses från vårt förslag om
häktning har varit antalet frihetsberövanden lagöverträdare inteatt av unga
skall öka, minska. Det i klientelärutan stort settsnarare samma som
enligt nuvarande regler döms fängelsetill eller överlämnande till vård
inom socialtjänsten med placering särskilt ungdomshem med vårtsom,
förslag, kommer dömas till dels icke frihetsberövande påföljder ochatt
dels fängelse eller särskild tillsyn. Vår tanke har alltså inte varit vidgaatt
användningen frihetsberövande påföljder. Det har också varitav en
medveten från vår sida intesträvan öka kostnadsvolymen för sådanaatt
påföljder.

När det gäller finansieringen våra förslag vill vi framhålla detattav
med hänsyn till de många osäkra faktorer präglar kostnadsunderlagetsom

mycket svårtär med ganskaän uppskattningar beräknaatt annat grova
vilka kostnader respektive besparingar förslagen kan komma attsom
innebära.

ingripanden brottmot

Vi bedömer våra förslag syftar till åstadkomma snabbareatt attsom en
handläggning mål lagöverträdare och handläggningenmotav unga anpassa
efter de särskilda förhållanden inte kommer föranleda någraattungas
ökade kostnader. Möjligen kan vårt förslag tidsfrist för förunder-om en
sökning och åtalsbeslut medföra ytterligare behöver tillförasatt resurser
polis och åklagare, det skulle visa sig inte möjligt attom vara genom
omprioriteringar klara iaktta tidsfristen. Vi dock detta inteatt attav anser

marginellt torde påverkaän dessa myndigheters resursbehov. Intemer
heller inom socialtjänsten torde våra förslag medföra några kostnader av
betydelse i detta hänseende.

Vår uppfattning rapporteftergiftär och åtalsunderlåtelse enligtatt
huvudregeln inte bör meddelas vid återfall. kan innebäraDetta åtalatt
måste väckas i något utsträckningstörre i dag, något kanän ställasom
ökade krav rättsväsendets Kostnadseffekten detta svårärresurser. av
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bedöma. På de flesta håll torde det finnasdock möjligheter inomatt att
för tillgängliga klara denna utökning antalet fall gårramen resurser av som

åtal.till Inte heller våra förslag beslut åtalsunderlátelseattom om som
regel skall delges den vid personligt Sammanträffande medettunge
åklagaren kräver ytterligare Redan enligt gällande regler skallresurser. nu
delgivning beslutet ske på detta åtalsunderlåtelsensätt, ettav om avser
brott för vilket stadgat svårare straff böter.är än

När det gäller påföljdema kommer troligen våra förslag vissom
utvidgning den villkorliga domens tillämpningsområde innebäraatt attav
vissa kan frigöras inom frivården, eftersom del demresurser en av som
i dag döms till skyddstillsyn, med vårt förslag kommer dömas tillatt

ÅVillkorlig dom. andra sidan kommer förslagvåra ökad kontroll vidom
skyddstillsyn kräva för verksamhetdenna inom frivården.att mera resurser
Våra förslag innebär också ungdomligt klientel, i dagatt ett nytt som
handhas inom socialtjänsten, kommer föras till frivården. Dettaöveratt
torde kräva viss utökning frivårdens I övrigt bör de ökadeav resurser.
krav kommer frivårdenställas kunna klaras inom förattsom av ramen
de befintliga resurserna.

En påtaglig belastning frivården följer vårt förslag såvälattav
Villkorlig dom skyddstillsyn skall kunna förenas med föreskriftsom en om
samhällstjänst för Eftersom samhällstjänst för skall kunnaunga. unga
komma i fråga i fall, då påföljden skulle ha blivit särskild tillsynannars
eller fängelse, kan dock utgå från antalet kommeratt attman unga som
dömas till frihetsberövande påföljd kommer minska. De ökade kost-att
naderna för frivården bör sålunda kunna kompenseras besparingar påav
anstaltssidan.

Vad gäller ungdomar i åldern 18-20 år kommer dock vårt förslag
sannolikt inte innebära någon förändring eftersom samhällstjänststörreatt
redan enligt gällande regler kommer i fråga för denna ålderskategori.nu
Man kan likväl flera ungdomar i åldern 18-20 år fåri daganta att som
fängelse kommer dömas till skyddstillsyn med föreskriftatt om sam-
hällstjänst.

Vad gäller i åldern år vi15-17 antaletnämnts attunga menar som
fängelsedömda kommer i upphöra och därmed kost-ävenatt stort sett
naderna. Eftersom vårt förslag samhällstjänst för ävenom unga nu
kommer omfatta kategorin i åldern år,15-17 kan detta naturligtvisatt unga
innebära krav ökade frivården. Viinom dock detett antar attresurser

kommerinte föranleda några ytterligare kostnader eftersomstörreatt
frivården redan i dag administrerar sarnhällstjänsten och har byggt upp en
organisation för denna. Enligt vår uppfattning det inte heller någotär

antal i åldernstörre 15-17 år kan komma i fråga förunga som sam-
hällstjänst. Vi uppskattar antalet till 50 årligen i hela landet.ca personer

Sammantaget vi sålunda de förslag vi lämnar avseendeattanser en
förstärkning de icke frihetsberövande påföljdema kommer innebäraav att

belastning på frivårdenökad med behov del tjänster. Samtidigtenav nya
förslag innebäravåra lättnader förkommer anstaltsvården och föratt även

varförsocialtjänsten det totalt inte skall behöva bli några kostnads-sett
ökningar.
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Vad särskilt gäller de frihetsberövande påföljdema föreslår vi detatt
jämte fängelse skall finnas påföljd, särskild tillsyn. Denna skallen ny
verkställas i särskilda ungdomshem administreras Statenssom numera av
institutionsstyrelse. Särskild tillsyn kommer i viss utsträckning träda iatt
stället för fängelse.

En del de ungdomar i älderskategorin 15-17 år, i dag döms tillav som
fängelse 40 fall årligen,ca kommer i stället dömas till särskild tillsynatt
medan huvuddelen kommer dömas till icke frihetsbe-nämntsatt som
rövande pâföljder. Det kan 26 de 35nämnas dömts tillatt av unga som
fängelse och 1991 intagits i kriminalvårdsanstalt enligt våra förslagsom
skulle ha dömts till icke frihetsberövande påföljder, 8 skulle ha dömts till
särskild tillsyn och endast skulle1 ha dömts till fängelse.

När det gäller ungdomar i åldern 18-20 är i dag döms till fängelsesom
kommer huvuddelen dessa i fortsättningenäven dömas till dennaattav
påföljd, eller i vissa fall till särskild tillsyn. Våra förslag innebär dock- -

del dessa ungdomar kommer dömas till icke frihetsberövandeatt atten av
påföljder, vilket faktiskt innebär minskning kostnaderna för dettaen av
klientel.

Införandet särskild tillsyn påföljd knyter till denav som ny an
verksamhet kommer bedrivas vid de särskilda ungdomshemmen.attsom
Vi har utgått från vissa sådana hem skall användas för de ungdomaratt

döms till särskild tillsyn. Huvuddelen dessa sådana i dagärsom av som
överlämnas till vård enligt LVU och placeras särskilt ungdomshem. De
kostnader enligt nuvarande ordning läggs ned ungdomarsom som
placeras på särskilt ungdomshem och de enligt vårt förslag kommersom

dömas till särskild tillsyn torde bli ungefär desamma. En ökad kostnadatt
uppkommer dock ungdomar dömts till särskild tillsyn enligtattgenom som
vårt förslag skall placeras utanför hemmet efter viss tids frihetsberövande.
Det förutsätter viss kontroll i frihet från ungdomshemmets sida. Huren

kostnaden blir för denna verksamhet svår beräkna. blirär Detstor att en
uppgift för Statens institutionsstyrelse planera hur verksamheten vid deatt
särskilda ungdomshemmen för det svårbehandlade klientelet skallmera
organiseras och därvid bör också frågan placeringar utanför ungdoms-om
hemmen Generellt kan utgå frånprövas. dessa hem kommersett attman

kräva de såvälstörsta personalsidan beträffandeatt resurserna som
inredning och utrustning.

Handläggning ungdomsmål,av m.m.

Syftet med våra förslag det gäller beslutanderätten beträffandenär
reaktionerna och förfarandet vid domstol åstadkomma snabbär att en
handläggning i domstol och handläggning anpassad efter deären som

särskilda förhållanden. Våra förslag i denna del bör inte medföraungas
marginella kostnadsökningar.än Vad det här sig kostnaderrör ärannat om

för nämndemän, ersättning till vårdnadshavare kallas till domstol,som
försvarareersättning till vid särskilt sammanträde för avkunnande domav

Det torde således inte fråga särskilt kostnadskrävandem.m. vara om
förslag.
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våraAnnat gäller förslag något utvidgad möjlighet till häktningom en
lagöverträdare. De innebär fler lagöverträdare kommerattungaav unga

anhållas och häktas. Hur denna ökning kommer bli och huratt stor att
länge frihetsberövandet kommer pågå emellertid mycket svårtäratt att
uppskatta. En del ökningen kommer ungdomar enligtattav avse som
nuvarande regler omhändertas med stöd 6 § LVU på grund detav av
aktuella brottet och placeras särskilt ungdomshem. Kostnaderna för
sådant omhändertagande för häktning. Klart dockär avsevärt större än är

våra förslag i denna del kommer innebära viss ökning kost-attatt av
nadema.

Sammanfattning

framgått det föregående det alltså lång radSom antagandenärav en som
vid beräkning å sidan åmåste kostnaderna och andra sidangöras en av ena
följd förslag. uppfattning därförvinsterna till våra Enligt vår det inteärav

meningsfullt någon sådan beräkning.att presentera
förslag frågakorthet kan dock våra i handläggningenI säga att omman

ungdomsmål inte kommer föranleda försumbara kostnads-änatt annatav
sedan gäller våra förslag beträffande reaktionssystemet förökningar. Vad

kan utgå från antalet fängelsedömdalagöverträdare, attunga man
åldern år kommer minska. besparingarungdomar i 15-20 Deatt som man

på antalet fangelseplatser kommer dock med all sarmolikhetkan göra att
frivârden.den ökning arbetsbördan uppkommer inomuppvägas somav av

vid kostnadseffektema våraosäkerhetsfaktor bedömningenEn av avannan
särskilda ungdomshemmenförslag i dagsläget inte hur deär att vetman

i framtiden och vad plats sådant hem kommerkommer ut ettatt ense
plats på särskilt ungdomshem i dag väsentligt dyrarekosta. En ärettatt

i den mån fängelse skall särskild tillsyn,fångelseplats och ersättasän aven
Ävenkostnadsökning jämfört med i dag. vårtkommer detta innebäraatt en

förslag häktning kommer innebära ökade kostnader. Vi saknarattom
möjlighet approximativt bedöma hur denna ökningänannat ytterst storatt
kommer bli.att

effekterna reformen kan således inte med någonDe totala störreav
myndigheter olika deltar i arbetetsäkerhet bedömas De sättsomnu.
bör därför vid remissbehandlingen dettamed lagöverträdareunga av

betänkande sina verksamhetsområden vad våra förslaginom närmare pröva
kan komma kostnadshänseende och i sina remissvar påpekainnebära iatt
de behov vi kan överblicka.intesom nu

våra förslag kommer innebäraSlutligen vill vi framhålla även attatt om
ligga ivissa kostnadsökningar i slutändan så bör de reella vinsterna att

ungdomsbrottsligheten ochpå effektivare kan bekämpasättettman
förhoppningsvis förslag också bidra till brottsnivån hållsmed våra att
tillbaka.
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21 Ikraftträdande, m. m.

De ändringar vi föreslår avseende handläggningsfrågor och processuella
frågor kräver inte omfattande förberedande åtgärder innan de kan träda i
kraft. Tidpunkten för ikraftträdande därför beroendeär närmast av
tidsåtgången för remissförfarande behandlingen i regeringskansli ochsamt
riksdag.

Beträffande övriga förslag i detta betänkande krävs visst förbe-ett
redelsearbete. Innan våra förslag påföljd, särskild tillsyn, ochom en ny

utvidgad möjlighet till häktning kan träda ikraft, måste den huvud-om en
mannaskapsförändring de särskilda ungdomshemmen riksdagenav som
beslutat genomförd. Den organisationskommitté tillkallats förom vara som

utföra förberedelsearbetedet krävs för inrättandet Statensatt som av
institutionsstyrelse och för Övertagande huvudmannaskapet förstatens av
de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen, skall avsluta sitt arbete
före utgången juni månad 1993. Enligt direktiven Dir. 1992:96 skallav
Statens institutionsstyrelse träffa avtal med de nuvarande huvudmännen om
Övertagande berörda institutioner vilket, fortfarande enligt direktiven,av
bör kunna slutföras under år 1993. Vårt förslag särskild tillsyn kräverom
också det inom Justitiedepartementet utarbetas verkställighetslag. Viatt en
har inte inom för vårt arbete, vilket delvis hänger medramen attsamman
vi f.n. inte hur de särskilda ungdomshemmen kommer ivet att utse
framtiden, kunnat utarbeta mycket preliminärt förslag,än närmastannat ett

skiss, till sådan lag.en en
frågaEn Straffsystemkommitténs arbete medär översynannan om en

vissa delar påföljdssystemet kommer inverka på tidpunkten förattav av
ikraftträdandet våra förslag. Vi har i vårt betänkande på del punkterav en
hänvisat till Straffsystemkommitténs Straffsystemkommitténarbete. skall
emellertid enligt sina direktiv inte avsluta sitt arbete förrän före utgången

1994. Det därför olyckligt behöva invänta detta betänkande.attav vore
Enligt vår uppfattning det inte hellerär nödvändigt.

Mot bakgrund det anförda vi våra förslag bör kunnaattav ovan anser
träda ikraft den juli 1994.1
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22 Specialmotivering

22.1 Förslaget till lag ändring i brottsbalkenom

l kap.

3 §

I paragrafen har särskild tillsyn lagts till i uppräkningen brottspåfölj-av
derna.

5§

Bestämmelsen hänvisar till 30 kap. §l vid val påföljd reglerarsom av
svårheten fängelse förhållandei till Villkorlig dom och skyddstillsyn. Iav
den paragrafen har införts tillägg reglerar svårhetenett ävensom av
särskild tillsyn i relation till Villkorlig dom och skyddstillsyn.

27 kap.

3 §

Prövotiden vid villkorlig dom huvudregelär två år.som
Av andra stycket, framgårär denrätten, tilltalade vidnytt, attsom om

tidpunkten för domen under fårär 21 år, föreskriva tiden i stället skallatt
är. För prövotiden skall få ned krävssättas särskildaett att skäl. Vivara

har i allmänmotiveringen avsnitt 13.3.5 utvecklat vad kan förståssom
härmed. Här skall endast tilläggas denäven omständigheten detatt att
förflutit lång tid från brottet till domen i målet bör kunna beaktas när
prövotiden bestäms.

Eftersom prövotiden för den under 21 âr såledesär kommersom att
variera skall alltid i dessa fallrätten i domen prövotidens längd.ange

Övriga ändringar endastär språkliga.

6§

Paragrafen innehåller bestämmelser vilka åtgärder får vidta vidrättenom
misskötsamhet under prövotiden för villkorlig dom. I andra punkten haren
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föreskrift samhällstjänst.får meddeladet tilläggetgjorts rättenatt en om
hänvisathar vi lagteknisktsarnhällstjänsten inte regleras i BrBEftersom

1989:928 samhällstjänst.lagentill §l om
samhällstjänst bör regel-föreskriftåsidosättandeallvarligtEtt omav en

undanröjs. Omständigheternavillkorliga domenmedföra denmässigt att
tillräckligt denfall sådana det kani dessadockkan även attatt varavara

villkorligaleder till denOm misskötsamhetenvarning.tilldelas attenunge
tredjepåföljd för brottet. lundanröjs skall bestämmarättendomen annan

därvid skallframgårtillägg vilketgjorts rättenstycket har taattett av
villkorliga domen.följd dendömde undergått tilltill vad denhänsyn av

eventuellfullgjorttill vad densåledesskallHänsyn tas av enunge
skadelindrande arbeteföreskrifteller sådansamhällstjänst avsessomom

frihetsberövandeframgårsista stycket, äri 5 Av attnytt, om ensom
föreskrivettid vadådömas på kortare ärfår fängelse änpåföljd väljs som

månader. Tidenunderstigaför särskild tillsynfår tidenochför brottet sex
denmånad. Attaldrig kortarefår dock änsärskild tillsynför envara

dålämnatsfrihetsberövandets längdalternativauppgift det somom
framgår 3 §påföljden bestämsbeaktas dåådömts skallsamhällstjänst av

samhällstjänst.1989:928lagen om
Övriga språkliga.bestämmelseniändringar är

28 kap.

§4

med vad vihuvudregel år. I likhetskyddstillsynför ärPrövotiden tresom
särskildavivillkorliga domen rättenbeträffande denföreslagit att omanser

årunder 21prövotiden för denned ärdärför skall fåtalar sättaskäl som
andraitagits inregel härom hartvå år. Enår, dvs. tillmed ett nyttett

skälrekvisitet särskildainnebördenparagrafen. Angåendestycke i av
3under 27 kap.vad vioch tilltill avsnitt l4.5.lhänvisar vi sagt ovan
be-motsvarandeår skall sättunder 2lden rätten,För är somsom

längd.prövotidensdomen,villkorligaträffande den ange
Övriga språkliga.endaständringar är

6§

denframgårtillägg vilket rätten,införtsbestämmelsen har attI ett omav
förbud för honomföreskriftfår meddelaår,under 21 atttilltalade är om

område.eller särskiltplatsi angivenviss domenvistasunder viss tid
domentidpunkten förskallföreslår i övrigtvimed vadlikhetl vara

åldersklassiñceringen.avgörande för
plats ellervistas vissförbud för denföreskriftEn attungeom

fårFöreskriftenförnuft.medsjälvfallet tillämpasområde måstesärskilt
syfte skärpaianvändasslentrianmässigt och den får inteanvändasinte att

undantagskyddstillsyn, medvidföreskrifterlikhet med andrapåföljden. I
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för föreskrift samhällstjänst, skall det finnas skäl denatt anta attom
dömde behöver stöd föreskriften för sin anpassning i samhället. Somav
vi uttalat i avsnitt l4.5.3 bör föreskriften för fall då det ärreserveras
uppenbart den tjänar bestämt syfte. Den plats eller det områdeatt ett som
förbudet skall måste klart och i domen. Detavgränsas äravse anges

fråga förbjuda den vistas platser enligtnärmast vadatt attom unge som
känt frekventeras missbrukare eller kriminella ungdomsgäng.ärsom av

Föreskriften bör enligt vår mening inte alltför lång tidsperiod. Föravse en
föreskriften skall kunna kontrolleras krävs, den underkastasatt att unge en

relativt intensiv övervakning. föreskriftenMed hänsyn till skall kunnaatt
kontrolleras det sig förstanaturligt den i hand gäller underter att en
begränsad period övervakningstiden. Som huvudregel bör den i fallvartav
inte sträcka sig övervakningstiden. Med tanke det kanutöver att
förekomma fall då det kan befogat låta föreskriften bestå underattvara
hela prövotiden har vi emellertid inte föreslagit någon sådan begränsning.

likhet med vad gäller föreskrifter enligt 26 kap. § förstaI 15 ochsom
andra styckena 27 kap. § andra stycket får övervakningsnämnden5samt
ändra eller upphäva föreskrift här det finns skäl därtill.som avses om

9§

Ändringarna första föranledda vårt förslag särskildi stycket är av om
skyddstillsyn och väljer särskildtillsyn. Om undanröjer domrätten en

understiga månader.Tidentillsyn påföljd får den tid utdömssom som sex
får dock aldrig understiga månad. längden det alternativaAtten av
frihetsberövande i domen, i fall denna kombinerats meddeangettssom en
föreskrift samhällstjänst, skall beaktas den påföljden bestämsnärom nya
framgår 3 § lagen 1989:928 samhällstjänst.av om

situationenAndra stycket reglerar den inte finner skälrättenatt att
undanröja skyddstillsynsdomen. vad gäller f.n. iUtöver bör rättensom
den situationen få meddela den under 21 år sådan föreskriftärsom en om
förbud under viss tid vistas i domen angiven plats eller särskiltatt
område i 6 § fjärde meningen.som avses

Övriga paragrafen språkliga.ändringar i endastär

30 kap.

1 §

Paragrafen reglerar vissa påföljders inbördes svårhet vid val påföljd.av
Ändringen föranledd särskild tillsyn innebär ytterligareär att attav en
frihetsberövande påföljd införs i páföljdssystemet. ändringen framgårAv

särskild tillsyni likhet fängelse, svårare påföljdmed äratt att anse som en
villkorlig dom och skyddstillsyn vid val påföljd.än av
Särskild tillsyn fängelse påföljdsvaletoch vid jämställda i svår-är

hetshänseende.
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4§

Genom tillägget särskild tillsyn i paragrafens första stycke förstaav
meningen markeras de frihetsberövande påföljdema, fängelseatt och
särskild tillsyn, skall användas i sista hand. Rätten skall alltid innan en
frihetsberövande påföljd ådöms inte villkorligpröva dom ellerom
skyddstillsyn, eventuellt föreningi med samhällstjänst, tillräckligtär en
ingripande påföljd. Denna prövning skall ske försättsamma som
närvarande.

5§

Ändringama i paragrafen skall bakgrund ytterligaremot attses av en
tidsbestämd frihetsberövande påföljd införs för lagöverträdare.unga

De föreslagna bestämmelserna reglerar allmänt valet mellansett
villkorlig dom och skyddstillsyn å sidan särskild tillsyn ochsamtena
fängelse å andra sidan. Bestämmelserna reglerar valet mellan särskildäven
tillsyn och fängelse.

Den avgörande tidpunkten för påföljdsvalet skall inte längre denvara
ålder vid brottet vid domstillfållet. Detta återgång tillär vadutanunges en

Ändringengällde före den januaril 1989. skall bakgrundsom motses av
vårt förslag särskild tillsyn. Eftersom denna påföljd skall verkställasom
inom för § 12-hemsorganisationen det inte lämpligtär låtaramen att
tidpunkten för brottet avgörande för åldersklassificeringen. I de fallvara
lång tid förflyter mellan brottet och påbörjande verkställigheten kan denav

mycket väl ha den ålder då verkställighet inom § 12-vårdenpasseratunge
kan lämplig. Mot bakgrund härav och då åldersklassificeringen böranses

densamma i samtliga bestämmelser vi tidpunkten för domenattvara anser
bör avgörande vid val fängelse.även Däremot bör utgångspunktenvara av
för strafflindring enligt 29 kap. 7 § BrB alltjämt tidpunkten förvara
brottet.

Bestämmelsen förutsättningarnade vad framgårutöveranger som, som
kap.30 4 skall uppfyllda för den under tjugoett årärattav vara som

skall dömas till frihetsberövande påföljd.en
För den under 18 årär skall dömas till frihetsberövandeatt som en

påföljd krävs synnerliga skäl med hänsyn till brottslighetens straffvärde
eller eller den tidigare brottslighet. Detta rekvisitart överensstäm-unges

till sin ordalydelse med vad i dag gäller för val fängelse.mer som av
Enligt gällande tillämpas fångelsestraffeträtt Det nämndaytterst sparsamt.
rekvisitet bör fortsättningsvis tolkas bakgrund överlämnande tillmot attav
vård inom socialtjänsten inte längre ingår i påföljdssystemet. sådana fallI
då i dagensrätten valt överlämna till vård inom socialtjänstensystem att
i stället för döma till fängelse i minst månader, grund denatt attsex av
förstnämnda påföljden inneburit den i enlighet med vad social-att unge,
nämnden i yttrande till domstolen, placerats § 12-hem böruppgett
synnerliga skäl för frihetsberövande kunna föreligga. Denett anses
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tolkningnärmare rekvisitet får ankomma de rättstillämpandeav
myndigheterna.

För ungdomar i åldern 18-20 år gäller särskilda skäl förutsättningsom
Ävenför frihetsberövande påföljd skall ådömas. dettaatt rekvisiten

f.n.överensstämmer med den gällande förutsättningen för döma tillatt
fängelse. Tolkningen rekvisitet påverkas motsvarande sättav som

överlämriande till vård inom socialtjänsten upphörangetts attovan genom
gälla.att
Bestämmelsen reglerar valet mellan särskildäven tillsyn och fängelse.

förstaAv stycket framgår fängelse får ådömas den underäratt som
är endast det med hänsyn till brottslighetens straffvärdearton ärom

uppenbart särskild tillsyn inte tillräckligt ingripandeär påföljd.att en
Härmed förstås tiden för frihetsberövandet överstiger maximitiden föratt
särskild tillsyn, dvs. två år. Vi har i allmänmotiveringen till avsnitt 16.2.2.
behandlat hur tiden för frihetsberövandet skall bestämmas. Som framgått

särskild tillsyn sålunda i flertalet fallär den enda påföljd står till budssom
frihetsberövande skall dömas för den aktuella ålderskategorin.ett utom

skall särskiltDet pekas fängelsestraff aldrig kan dömas påatt ett ut
grund brottets eller den tidigare brottslighet.artav unges

Andra stycket valet mellan särskild tillsyn och fängelse föravser
ålderskategorin 18-20 år. Detta val blir huvudsakligen aktuellt den tidom

skall utdömas ligger inom tidsramen för särskild tillsyn, dvs.som sex
månader-två år.

Om föreliggerdet särskilda skäl för frihetsberövande påföljd och denen
tid skall dömas kortare månader flertaletär i fall fängelseän ärutsom sex

Ävenden enda påföljd kan komma i fråga. inom den angivnasom
tidsramen kan det dock bli nödvändigt välja mellan särskild tillsyn ochatt
fängelse eftersom särskild tillsyn kan utdömas kortare tid än sex
månader i samband med tidigare ådömd påföljd undanröjs. Om åatt en
andra sidan den tid skall dömas överstiger två år föreligger hinderutsom

döma till särskild tillsyn och fängelse således här det endaär ävenatt
alternativet.

Vid valet mellan särskild tillsyn och fängelse får döma tillrätten
fängelse påföljden inte lämpligen bör bestämmas till särskild tillsyn.om
Vid denna bedömning skall förrätten skäl särskild tillsyn beaktasom om

avdet uppenbart denär i behov vård med hänsyn tillär sådanaatt unge
omständigheter i 3 § LVU. l till vad gäller för 15-motsatssom avses som
17 åringarna, för vilka påföljden alltid skall bestämmas till särskild tillsyn
inom intervallet månader två år, bör 18-20 åringarna endast dömassex -
till särskild tillsyn detta med hänsyn till de angivna omständigheternaom
framstår den lämpligaste påföljden. förstal hand det frågahärärsom om
fall då de sociala myndigheterna redan ingripit. Angående den närmare
innebörden de nämnda rekvisiten hänvisar vi till allmänmotiveringen iav
avsnitt 9.2.2 och l6.2.2.
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7§

förevarandeI paragraf de allmänna förutsättningarna för dömaanges att
till Villkorlig dom. Andra stycket är nytt.

På i övriga bestämmelsersätt där åldern betydelse förärsamma som av
valet påföljd skall tidpunkten för domen avgörande för åldersklas-av vara
siñceringen.

Genom andra stycket utvidgas möjligheterna döma den underäratt som
år till21 Villkorlig dom. Bestämmelsen betydelse såvälär för valetav

mellan Villkorlig dom och skyddstillsyn valet mellan Villkorlig domsom
och de frihetsberövande påföljdema.

Regleringen sikte fall där den föremål för insatserär fråntar unge
socialtjänsten föreller någon tillräckligt ingripande åtgärd. Om såannan

fallet får döma till Villkorligär rätten dom den i förstaäven stycketom
angivna förutsättningen det saknas särskild anledning befara denatt att att-
tilltalade kommer fortsätta begå brott brister. De angivna skälenatt att -
skall självfallet beaktas det inteäven föreligger någon återfallsrisk vidom

bedömning enligt första stycket. Härigenom möjlighet föröppnasen en
döma till Villkorligrätten dom i fall då frihetsberövande påföljdatt en

normalt borde följt brottet.
Den först angivna omständigheten sikte den föremålärtar att unge

för vård eller någon åtgärd de sociala myndigheternasannan genom
försorg. Det kan här fråga fall då den omhändertagenärvara om unge
enligt påLVU grund någon indikation, exempelvis missbruk,av som
saknar samband med det aktuella brottet. Det kan naturligtvis även vara
fråga pågående frivilliginsatser enligt socialtjänstlagen. Om de socialaom
myndigheterna påbörjat framgångsrikt arbete med den skall inteett unge
detta behöva avbrytas effekterna arbetet skulle spolieras attom av genom
den dömdes till frihetsberövande påföljd.unge en

bestämmelsenl den föremål föräven blir någonungeattanges annan
tillräckligt ingripande åtgärd. Som framgår kani avsnitt 13.3.2 det i vissa
situationer tillräckligt den blir föremål för åtgärderattvara unge som
vidtas vårdnadshavare, släktingar eller andra Det kanav vuxna. ex-
empelvis fråga lagöverträdare tidigare haftattvara om en ung egetsom
boende flyttar hem till sina föräldrar eller till släkting. Det kan ävenen

fråga fall då den undergår vård eller behandling förvara om unge
missbruk eller andra fysiska eller psykiska problem kan haantassom
samband med hans brottslighet de sociala myndigheterna ärutan att
inblandade i förfarandet.

Som framgått allmänmotiveringen bör den första gången lagförsav som
för brott eller betrakta tillfällighetsbrottslingär oftamycketatt som en
kunna dömas till Villkorlig dom, inte hinder föreligga medom anses
hänsyn till brottslighetens straffvärde eller art.

Det föreslagna andra stycket innebär möjligheterna döma tillatt att
Villkorlig dom i fall då det föreliggeräven risk för återfall utökas. Deten
innebär möjlighetenäven meddela ytterligare Villkorlig dom vidatt att
återfall ökar. Härigenom torde Villkorlig dom kunna ådömas i vissa fall då

f.n. dömer tillrätten skyddstillsyn. Likaså innebär bestämmelserna att
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möjligheten välja Villkorlig domatt i falläven då brottet har straffvårdeett
överstiger år eller då brottetsett normaltsom skulle föranlettart en

frihetsberövande påföljd ökar.

32 kap.

Kapitlet är och har rubriken särskildnytt tillsyn.om

§1

Bestämmelsen innehåller det grundläggande rekvisitet för skallrättenatt
få döma till särskild tillsyn. Detta får ske endast för brott för vilketett
påföljden inte bedöms kunna vid böter. Särskild tillsyn skall såledesstanna
kunna användas i fall då brottet med tillämpning den aktuella straffska-av
lan och bestämmelserna i 29 kap. vid straffmätningen ligger fängelseni-
vå och alltså inte endast föranleder böter. Angående de förut-närmare
sättningarna för döma till särskild tillsynatt 30 kap. 4 och 5 §§.se ovan

2§

I första stycket första meningen tidsramen för särskild tillsyn.anges
Minimitiden huvudregelär månader och maximitiden två år. Somsom sex
vi tidigare utvecklat innebär detta det fängelsestraff skulle utdömtsatt som
i det konkreta fallet, dvs. efter det hänsyn tagits till bl.a. reglerna i 29att
kap. 5 och 7 §§ skulle uppgått till minst månader. Med beaktandesex av
de rabatter i fall de lagöverträdarnastora erhållervart medsom yngsta
stöd 29 kap. §7 innebär detta längden straffet förav att av en vuxen
skulle uppgått till minst år. Maximitiden två år innebär påett motsvarande

längdensätt straffet för skulleatt uppgått till ungefär fyra år.av en vuxen
Som vi utvecklat i allmänmotiveringen innebär detta bl.a. fängelsestraf-att
fets användning för 15-17- åringar för de undantagsfallextremareserveras
då tiden för frihetsberövandet, bestämd angivet bedöms börasätt,ovan
överstiga två år.

Inom intervallet månader två år får bestämmarätten tiden försex -
särskild tillsyn i gäller beträffande fängelse. Tiden skallstegsamma som
således i princip kunna i dagar, månadermätas och år. Det bör dock inte
förekomma tiden i dagar.mätsatt

Av första stycket andra meningen framgår särskild tillsyn i vissa fallatt
kan ådömas kortare tid månader.än Tiden får dock inte i något fallsex
understiga månad. De undantagsfall bestämmelserna i 27ären som avses
kap. 6 28 kap. 9 34 kap. 5 och 6 38 kap. 2samt a

De angivna bestämmelserna i 27 och 28 kap. den situationen attavser
Villkorlig dom eller dom skyddstillsyn undanröjs till följden en attav

den misskött vad åligger honom till följd domen och rättenunge attsom av
vid bestämmande påföljd väljer särskild tillsyn. Så skallav ny som
huvudregel alltid ske den allvarligt åsidosätter föreskriftom unge en om
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vadskall hänsyn till densamhällstjänst. I den angivna situationen rätten ta
Exempelvis bör den delföljd tidigare domen.undergått till den avavunge

fallutfört räknas honom till godo. l dessasamhällstjänsten densom unge
för särskild tillsyn underha möjlighet tidenmåste rätten sättaatt sex

fall får understigatiden inte i någotmånader. Vi har emellertid ansett att
fylla någontid torde knappastmånad. frihetsberövande kortareEtten

funktion.
Villkorlig dom ellerfall då tidigareBestämmelserna i 34 kap. avser en

begått brottundanröjs till följd denpå skyddstillsyndom att nyaav unge
särskild tillsyn.påföljd väljer Avvid bestämmandeoch rättenatt av

ådömadet finnasmåste härskäl utrymme attangettssom ovansamma
nedan 34 kap. 5månader. Sepå kortare tid ävensärskild tillsyn än sex

6 §§.och
frågan densituationeni kap. 2 § denBestämmelsen 38 att omavsera

sin anställning harfrånavskedas ellerdömde kommer sägasatt upp
specialmotiveringen till 38påföljdsval,för straffmätning ochbetydelse se

kap. 2 a
skall haför straffmätningvad gällerstycket slås fastandraI att som
tillsyn.tiden för särskildbestämmandetillämpning vidmotsvarande av

straffmätningenföravsnitt skall de principerframgått i flertalSom ett som
Även övrigadå särskild tillsyn dömsiakttasfinns i 29 kap. BrB ut.

Exempelvis kansjälvfallet iakttas.skallför straffrnätningenprinciper
straff vadtill lindrigare ärmöjligheter döma änolikanämnas att som

för brottet.stadgat

3§

domförordnaframgår skall kunnaparagrafen rättenAv attatt en
inte vunnithinder denverkställighetskall isärskild tillsyn attutan av

förordnahögre kunnaöverklagas skallkraft. Om domen rättlaga att
verkställighet inte fårvidare äga rum.

mellanvikt tidendetbestämmelsen viSkälet till är attatt ansett vara av
möjligt. Genomså kortdetsamma bliroch reaktionenbrottet mot som

förut-godahar det skapatsinstitutionsstyrelseinrättandet Statensav
omedelbart.erhållasl2-hem skall kunnasättningar för plats §ettatt en

tillgå.inte finns platserfår inte förekomma detDet attatt
dåpåkallatexempelvisenligt bestämmelsen kanförordnandeEtt vara

eftersom denomedelbart ärkomma igångverkställigheten bör unge
häktad.

överklagapromulgationslag19 första stycket RB:sfår enligt §Den unge
förordnafårverkställighet.omedelbar Hovrättenförordnande attett om

förordnandemeddelatinte får ske. Har hovrättvidare verkställighet ett om
helhet fullföljs,målet i sinkan HD,omedelbar verkställighet ta uppom

får intetillståndsprövning. Däremotinhibition till särskildfrågan om
rättegångenhovrätt undervilketföras beslut,särskild talan mot genom

verkställighet.omedelbarunderrätts förordnandeinhibitionvägrat omav
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Se härom specialmotiveringen till 51 kap. 5 och 8 §§ 55 kap. 5 ochsamt
8 §§ rättegångsbalken.

4§

l paragrafen föreskrivs den döms till särskild tillsyn föratt verkstäl-som
ligheten skall intas i sådant särskilt ungdomshemett i 12 §som anges
lagen l990:52 med särskilda bestämmelser vård Be-om av unga.
stämmelsen innehåller även hänvisning till den särskilda verkställig-en
hetslag enligt vårt förslag bör reglera verkställigheten särskildsom av
tillsyn.

Vi har i avsnitt l6.2.2 redovisat skälen för särskild tillsyn böratt
verkställas inom för § 12-hemmen. Vi har i samband därmedramen
ingående utvecklat innehållet i de bestämmelser enligt vår mening börsom
gälla för verkställigheten. Som där framgått har det inte varit möjligt att
inom för vårt arbete utarbeta förslag till verkställighetslag. Viramen ett
har därför nöjt med utarbeta utkast till sådan lag, bilaga 3.att ettoss en
Som framgår utkastet kommer regler verkställigheten förutsättaav attom

antal följdändringar, exempelvis i lagen 1974:202ett beräkningom av
strafftid Vi hänvisar i övrigt till det nämnda avsnittet och till utkastetm.m.
till verkställighetslag

5§

Bestämmelsen innehåller hänvisning till 34 kap.en

33 kap.

§5

Ändringama i bestämmelsen föranledda vårtär förslag särskildav om
tillsyn. I likhet med vad gäller fängelsestraff bör tiden för den typsom av
frihetsberövande åtgärder i paragrafen tid vamndersom anges anses som

Övrigasärskild tillsyn verkställts i särskilt ungdomshem. ändringar är rent
språkliga.

34 kap.

Ändringama i detta kapitel föranledda våra förslag delvisår ettav om
innehåll i bestämmelserna Villkorlig dom och skyddstillsynannat samtom

vårt förslag samhällstjänst och särskild tillsyn.av om
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1§

påföljdema.paragrafen angivnatill bland de iSärskild tillsyn har lagts
Övriga språkliga.ändringar är rent

3§

eller särskild tillsyn.straff med fängelseandra stycket har ordetI ersatts
framgår denvilkentill mening rätten,Vidare har lagts att om nyaaven

skallpåföljdens bestämmandemöjlig mån vidsärskild tillsyn ipåföljden är
skulle haöverstiger vadfrihetsberövandet inteföriaktta tidenatt som

bedömande. Härvidsamtidigtde förelegat tillför båda brottenådömts om
för brottet.straff vad stadgatlindrigaredöma till ärfår änrätten som

förekommande ibli relativt sällsyntkansituationDen antassom avses
fängelsedömts tilldenemellertid förekommakanpraktiken. Det att som

för vilketbrottbegått eller begårhargrund brottetspå annatettartav
detverkställighetentillsyn innantill särskildbestämmaspåföljden bör av

falletexempelvisSå kanfångelsestraffet påbörjats.ådömdatidigare vara
pådomrattfylleri. Omfängelsedomentidigareden grovt enavserom

samtidig verkstäl-tillviss tid förekommerfängelsesärskild tillsyn och
densärskild tillsynenligt reglerna förskeskall verkställighetenlighet om

34 kap.två år, nedanöverstigerverkställighetstiden intesammanlagda se
till särskilddömasituationenangivna övervägerOm i den12 rätten att

handi förstatredje stycket,föreligger enligthinder intetillsyn bör, om
och bestämmatidigare domenundanröja denövervägas gemensamatt

påföljd för brotten.

4a§

tidigaredenregleras den situationenparagraf,förevarande ärl attsom ny,
särskild tillsyn.påföljdenådömda är

den tidigarevad gällerframgår, i likhet medförsta stycketAv som om
förordnande den tidigareviss tid,fängelsedomen attatt ettavser

ifår meddelas dettabrottetskall detådömda påföljden även omavse nya
i påföljdentillmed hänsyndet förra brottetjämförelse med är utan

Bestämmel-särskilda skäl.föreliggereller detnämnvärd betydelse annars
förstai 3 §bestämmelsenavsedd tillämpas sättär att somsammasen

stycket.
stöd § förstamed 1situationendenAndra stycket rättenatt avavser

försärskild tillsynfängelse ellersärskilt tillpunkten dömerstycket andra
börjatsärskild tillsyndombegåtts innan tidigarebrottett ensom

ådöms särskiltpåföljdgäller denmed vadverkställas. I likhet somomsom
möjlig mån iakttapåföljdens bestämmande ividfängelse skall atträttenär
överstiger vadfrihetsberövandet inteförsammanlagda tidenden som

bedömande ochsamtidigtförelegat tillbåda brottenskulle ha ådömts om
för brottet stadgat.lindrigare straffdärvid till ärfår döma änrätten
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l tredje stycket föreskrivs, i likhet med vad gäller för fängelse,som att
undanröjande särskild tillsyn fårett ske endast dom meddelas innanav om

påföljden till fullo verkställts.

5§

Paragrafen det fallet den tidigare âdömda påföljdenatt villkorligavser är
dom. Enligt den nuvarande lydelsen i första stycket får förordnande attom
den tidigare domen skall ytterligare brott meddelas endast dettaavse om
brott begåtts före prövotidens början. Som framgår ändringen iav
bestämmelsen vi sådant förordnande skall få meddelas föratt ett denanser

under 21 år vidär tiden för den domen även det finnssom nya om armars
särskilda förskäl det. Med särskilda skäl bl.a. sådana omständig-avses
heter enligt 30 kap. 7 § andra stycket i vårt förslag skäl förutgörsom att
döma till villkorlig dom. Det kan frågaäven fall då detvara om nya
brottet i jämförelse med det förra väsentligtär lindrigare. Om ett
förordnande här diskuterat slag meddelas skall förena denrättenav
villkorliga domen med böter.

Ändringen i andra stycket består i denrätten, förordnaratt attom en
tidigare ådömd villkorlig dom skall ytterligare brott, utöver dömaavse att
till dagsböter skall meddela sådan föreskrift samhällstjänsten om som

i § andral stycket lagen 1989:928 samhällstjänst. Föravses attom en
sådan föreskrift skall meddelas krävs självfallet övriga förutsättningaratt
härför uppfyllda.är Detta innebär bl.a. det brottet måsteatt nya vara
sådant frihetsberövande påföljd normalt skulle följtatt detta. Vidareen
innebär det den måste samtycka till samhällstjänsten.att unge

Av ändringen i tredje stycket framgår i derätten avsedda fallen fåratt
förlänga prövotiden med år. Som framgått innebär vårt förslagett att

skallrätten kunna förordna prövotiden för den under 21 år skallatt ärsom
bestämmas till år. Så skall regelmässigt ske denett under 18ärom unge
år vid domen. Om sådant förordnande meddelats kommer denett
förlängda prövotiden den normala prövotiden föratt motsvara vuxna.

Femte stycket i paragrafen är Bestämmelsen reglerar dennytt.
situationen rätten med stöd § förstal stycketatt tredje punktenav
undanröjer tidigare villkorlig dom och i stället bestämmer påföljden tillen
fängelse eller särskild tillsyn. Rätten skall därvid skälig hänsyn till vadta
den undergått till följd den villkorliga domen liksom till böterunge av som
dömts med stöd första stycket i denna paragrafut eller kap.27 2 Iav
de fall den villkorliga domen varit förenad med föreskriften om sam-
hällstjänst skall den uppgift tiden för det alternativa frihetsberövandetom

i domen beaktas påföljdensnär längdangetts bestäms 3 § lagensom
1989:928 samhällstjänst. dessaI fall får fängelse dömas påom ut
kortare tid vadän stadgat förär brottet. Likaledes får tiden försom
särskild tillsyn undersättas månader. Den sistnämnda tiden får docksex
inte understiga månad. En kortare verkställighetstid skulle knappasten

meningsfull.vara
Övriga ändringar i paragrafen redaktionella.är
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6§

fall tidigare ádömda påföljdenParagrafen innehåller regler för det denatt
Ändringarna i paragrafen i huvudsak ändring-skyddstillsyn.är motsvarar

behandladei 5denarna nyss
den förordnarändringen införtsandra stycket har denI rättenatt om

eller den dömerskall det brottetden tidigare domen ävenatt nya omavse
samhällstjänstföreskriftpåföljd för detta brott får meddelasärskilt till om

vadsamhällstjänst. likhet med1989:928 Ienligt § lagenl somom
förövriga förutsättningarfår så ske endastanförts under 5 § omovan

enligtsituationen haruppfyllda. den angivnasamhällstjänst I rättenär
prövotiden tillförlängabestämmelsen möjlighetnuvarande lydelse attav

värtkap. § innebärmotiveringen till 28 4fem år. framgåtthögst Som av
âr vid domenunder 21förslag prövotiden för den äratt genomsom

anförtlikhet med vad vibestämmas till två år. lförordnande kanrättenav
underregelmässigt denskall så ske ärbeträffande Villkorlig dom ungeom

prövotidenmeddelats börsådant förordnandeår vid domen. Om18 ett
tiderna har i paragrafenår. angivnatill högst Dekunna förlängas tre

tvâmed högst år.får förlänga prövotidenuttryckts så rättenatt
Ändringen föreskrivitsi sak vadstycketi tredje motsvarar som

hänvisas tillvarför kani det stycket i 5 §beträffande Villkorlig dom nya
den bestämmelsen.

Övriga redaktionella.ändringar är

I0§

Ändringarna värtsärskild tillsyn enligtföljdi bestämmelsen är atten av
förslag införs i päföljdssystemet.

I1§

Ändringen till de påföljdersärskild tillsyn lagtsi första stycket består i att
den situationomfattas kanbestämmelsen. Det attantas avsessom somav

med praktiken.tillägget ovanlig ikommer bliatt
Ändringen jämställstillsyn i två åri särskildi andra stycket består att

med då verkställighetenfängelse tvâ år i de fallpå viss tid i minst av
ellerpåföljden dom böterverkställighetensammanfaller med enav

förvandlingsstraff för böter.

12§

fängelsestraff på vissParagrafen och behandlar den situationenär att ettny
verkställighetsstadiet.särskild sammanträffartid och dom tillsynen

dom påtillsyn ochEnligt första stycket skall dom särskild enen
före-påföljdemaverkställas enligt reglerna för särskild tillsynfängelse om
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kommer till verkställighet gång. Detta gäller dock endast denen om
sammanlagda verkställighetstiden inte överstiger två år. l övriga fall skall
i stället bestämmelsen i andra stycket tillämpas.

Enligt andra stycket skall páföljdsfrågan underställas domstols prövning
till verkställighet gång förekommer dom särskildom tillsynen en

och dom fängelse och den sammanlagda verkställighetstidenen
överstiger två år. Prövningen skall ske sedan båda domarna vunnit laga
kraft efter anmälan åklagare. Vid prövningen skall domstolen antingenav
förklara den påföljden skall träda i stället föratt den andra, eller ocksåena
undanröja den särskilda tillsynen och döma till fängelse för det eller de
brott avsågs därmed. I sistnämnda fall skall 4 § andra stycketsom a
tillämpas på motsvarande dvs. vid straffetssätt, bestämmande skall skälig
hänsyn till vad den dömde undergått grundtas domen på särskildav
tillsyn. Härvid får fängelse ådömas på kortare tid vadän stadgarärsom
för brottet.

Bestämmelserna i paragrafen torde knappast någon praktisk till-
lämpning. fårDet domstol dömer särskild tillsyn ellerantas att utsom ett
fängelsestraff i de här avsedda fallen redan vid pâföljdens bestämmande
undanröjer den tidigare påföljden detta möjligt.ärom

35 kap.

8 §

I andra stycket, föreskrivsär de preskriptionstider enligtnytt, attsom som
första stycket och1 2 gäller âdömt fängelsestraff inte börjatettom
verkställas inom tid där skall iakttas i tillämpliga delar densom anges om
âdömda påföljden särskild tillsyn.är

I0§

Om särskild tillsyn avbryts och inte kan återupptas inom sådan tid att
påföljden till fulloär verkställd innan den dömde fyllt 23 år bör återstoden

den ådömda tiden verkställas fängelsestraff. Bestämmelsen skallav ettsom
bakgrund principen lagöverträdare inte börmot verkställases attav unga

frihetsberövande påföljder tillsammans med Enligt den Sverigevuxna. av
ratificerade FN konventionen barnets rättigheter skall den är överom som
18 år betraktas Det bör bl.a. därför undvikas den ärsom vuxen. att som
under 18 år vid verkställigheten placeras tillsammans med den ärsom

i konventionens mening.vuxen
Om avbrott sker verkställigheten skall preskriptionstiden för vadav som

återstår påföljden beräknas enligt bestämmelserna i 8 Tiden skallav
räknas från den dag avbrottet skedde.
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38 kap.

2 §

bestämmelsen upphävs. följd överläm-Första stycket i Detta är atten av
nande till vård inom socialtjänsten enligt 31 kap. l § upphör gälla.att

bestämmelsen sak oförändrat.Andra stycket i kvarstår i

2a§

påföljdsval straff-möjlighet till omprövning ochBestämmelsen ger av
framgår den dom varigenom påföljden slutligtmätning i de fall det att
felaktigt antagit gärningsmannen skulle kommadomstolenbestämts attatt

skulletill följd brottet eller så intebli avskedad eller uppsagd attatt av
ske.

ändringar gjorts. förstaandra stycket första meningen har två DenI
förenasenligt vårt förslag kanändringen följd villkorlig domär atten av

undanröjs bör, i likhet med vadmed samhällstjänst. Om sådan domen
till vad den dömdeför skyddstillsyn, skälig hänsyngäller tassom

innebärföljd villkorliga andra ändringenundergått till den domen. Denav
fallen skall få ådömas på kortare tidsärskild tillsyn i de nämnda änatt sex

månader.
jämställts medmeningen har särskild tillsynI andra stycket tredje

påföljden antingenfängelse fall såväl den tidigare deni de ärsom nya
tillsyn.fängelse eller särskild

80ch 9 §§

hänvisning till andra stycket BrB harEn bestämmelsen i 34 kap. 12 §
tillfogats.

22.2 iFörslaget till lag ändring rättegångs-om
balken

lkap.

3b§

Ändringen innebär nämndemän alltid skall delta i avgörandet i målatt mot
har fylltden inte 21 år. Vid handläggning måletinte innebär attsom som

domföri sak med den kap.är rätten sammansättning i 1avgörs som anges
lagfarendvs. med domare. Vårt förslag innebär föränd-3 § RB, ingenen

tingsnotarie ordförande.i de mål där Enligt 19 tredjering är rättens §
förordning 1979:572 med tingsrättsinstruktion, nämligenskallstycket
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nämndemän alltid delta i avgörandet tingsnotarienär handläggeren
brottmål. Detta torde gälla de flesta mål brott med enbart böter iom
straffskalan. föreslagnaDen ändringen alltså främst sikte sådanatar
brott vilka kan följa böter eller fängelse i högst månader. Det rörsex
snatteri och andra mindre förmögenhetsbrott.

2 kap.

4 §

Ändringen innebär nåmndemän alltid skall delta mål dennäratt ett mot
inte har fyllt 21 år i sak, under förutsättningavgörs målet avgörsattsom

vid huvudförhandling. Om målet efter föredragning, behöveravgörs
nämnd således inte delta. I praktiken innebär inte förslaget några märkbara
förändringar beträffande bötesmâlen, dels med hänsyn till det falläratt

gäller lagöverträdare och dels med hänsyn till dessa brottmålattsom unga
i utsträckning huvudförhandling. Omavgörs 1992932216stor utan prop.

prövningstillståndi hovrätt och instansordningen i utsökningsmål lederom
till lagstiftning uppkommer ytterligare begränsningar för huvudförhandling
i dessa mål.

23 kap.

4 §

Ändringen i tredje stycket innebär det bestämd tidsfrist för för-sättsatt en
undersökning rörande lagöverträdare under år fråga18 när är ettunga om
brott för vilket föreskrivet fängelse. Tidsfristen bestämsär till veckortre
räknat från dagen för delgivning brottsmisstanke enligt 23 kap. 18 §av
första stycket första meningen och innefattarRB tiden för åklagarensäven

átalsfrågan.beslut i Tidsfristen börjar således löpa delgesdennär unge
misstanke brott. Skulle brott upptäckas under förundersökningensom nya
gång innebär inte detta tidsfrist börjar löpa för det brottet.att en ny nya

omständighetenDen det tillkommer ytterligare brott kan dock utgöraatt
skäl till förlängning tidsfristen nedan. Om för-se det iav samma
undersökning finns flera misstänkta, endast någon 18under år,ärvarav
och det inte möjligt dela handläggningen,är skall tidsfristen gällaatt upp
för samtliga. Det avgörande det i förundersökningär finns någonom en

under 18 år. så fallär I skall alltså tidsfristen iakttas.som
Tidsfristen får överskridas endast det hänsynmed till utredningensom

beskaffenhet eller andra omständigheter oundgängligen nödvändigt. Detär
förhållandet det för tillfället råder brist på utredningspersonal elleratt att
andra uppgifter böra företräde innebär inte tidsfristen fårattanses ges
överskridas. Som undantaget utformat krävs det alltså mycket starkaär
skäl för inte iaktta tidsfristen. Exempel situationer tidsfristenpå där inteatt
kan iakttas, kan det fråga mycket omfattande brottsutredärattvara om en
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ning, ligabrottslighet med många misstänkta och antal brott,t.ex. ett stort
vilka svårutredda. Ettär exempel kan förunder-underannat attvara man
sökningens gång upptäcker brott den misstänks för eller attnya som unge
den under det förundersökningen pågår begår brott. Ytterliga-attunge nya

exempel det nödvändigt genomföraär tekniskaär undersökningaratt attre
lång tid.tarsom

paragrafensI första och andra stycke har gjorts redaktionella ändringar.

24 kap.

22 §

Enligt gällande skall den häktas dröjsmål föras tillrätt häkte.utansom
Vårt förslag innebär den under 18 år häktas, han skalläratt, om som om-
inte synnerliga skäl föreligger föras till särskilt ungdomshem i ställetett-
för till häkte. skall alltså undantagsfallDet bara i bli fråga placeraattom
sådana ungdomar i allmänt häkte. Ett exempel på synnerliga skäl för sådan
placering föreliggerdet kollusionsfara och det hemmetär saknasatt
möjlighet förvara den så han inte kommer i kontakt med andraatt attunge

personal. det föreligger kollusionsfara alltsåAtt i sig inget hinderän utgör
placering särskilt ungdomshem. Kan den det särskildamot unge

ungdomshemmet förvaras finnssådant det inte någon risk försättett att
han undanröjer bevis något försvårareller sakenssättatt annat

utredning, skall han föras dit och inte till häkte. Ett exempel där detannat
finnas hinder placera särskiltkan den häktade ungdomshem kanattmot

den har begått så allvarliga sarnhällsskyddetbrott kräveratt attvara unge
han förvaras häkte eller frågadet särskilt rymningsbenägnaäratt att om

ungdomar. Ytterligare exempel kan det inte omedelbart gårett att attvara
fram plats på särskilt ungdomshem. Vårt förslag förutsätter docketten
det i olika finnsde regionerna platser på särskilda ungdomshem däratt

häktade kan placeras. plats särskiltInnan ungdomshem ordnasetten
det dock bli nödvändigtkan under kort tid placera den allmäntatt unge

häkte. Vi vill dock understryka det bara får bli fråga temporäratt om
sådan placering. skallRätten då i sitt beslut bevilja visst kortare anstånd
högst eller två dygn med den överförande till särskilt ungdoms-ett unges
hem. Som vi anfört i den allmänna motiveringen avsnitt 20.3.7
förutsätter vårt förslag de särskilda gårdet ungdomshemmenäven att

hålla tillsynhäktade och sådana dömts till särskild åtskilda.att som
Ändringarna andra stycket placeringi föranledda häktadär attav av

enligt vårt förslag ske på ungdomshem.kan särskiltäven

22a§

Paragrafen första stycket föreskrivs det domstol beslutarIär äratt somny.
placeringen den under verkställigheten häktningsbeslutet.om av unge av

Åklagaren får vid häktningsförhandlingen han detanmäla, attom anser
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finns hinder placera den särskilt ungdomshemmot att ochettunge
utveckla skälen för det. I sitt beslut häktning förordnar rättenom om
placeringen. Det ankommer domstolen först kontakta Statensatt
institutionsstyrelse anvisar plats på särskilt ungdomshem.som

Enligt andra stycket får åklagaren ändra meddelaträttenett av
förordnande placering häkte till placering på särskilt ungdomshem.om

kan exempelvisDetta bli aktuellt, den placerats pä häkte påom unge
grund kollusionsfara, och denna fara inte längre består.av

Enligt tredje stycket får åklagaren ändraäven meddelaträttenett av
förordnande placering på särskilt ungdomshem till placering häkte.om

fårDetta endast ske, finnsdet synnerliga skäl för sådan placering ochom
beslut i fråganrättens omplacering inte kan avvaktas och det ärom om

oundgängligen nödvändigt. Som vi anfört i den allmänna motiveringen kan
underdet brottsutredning inträffa omständigheter, åklagarenen nya som

och domstolen inte kände till vid häktningsbeslutet och innebär attsom
kollusionsfara uppstår. l sådan situation det fara i dröjsmålären om- -
har åklagaren förordnarätt den skall placeras häkte.att att unge
Åklagaren skall begära prövning förordnandet.rättens Närgenast av
åklagarens begäran kommit in till skall så det kan skerätten, rätten snart
och inom vecka hålla förhandling i frågan placering. Omsenast en om
handläggningen vid denna förhandling skall i tillämpliga delar gälla vad

föreskrivit häktningsförhandling.ärsom om
Enligt fjärde stycket får och åklagarensrättens beslut inte överklagas.

30 kap.

7 §

Vårt förslag innebär dom i mål den under år18äratt ett mot som som
huvudregel skall avkunnas för den och bara undantagsvis meddelasunge

hållas tillgänglig i endast skriftlig form kanslidom. För be-att attgenom
stämmelsen skall tillämpas krävs åtalet omfattar brott för vilket äratt ett
föreskrivet fängelse.

dessa skallI ungdomsmâl alltså dei situationer där interätten, rätten
avkunnar domen omedelbart vid huvudförhandlingen vilket bör regelvara-

beslutar anstånd med domens meddelande, avkunna domen vidutan om-
särskilt sammanträde, hinder inte däremot. fårRättenmöter avgöraett om

kallasvilka skall till detta sammanträde den tilltalade,utöverpersoner som
hans försvarare och åklagaren. Det kan exempelvis lämpligt kallaattvara

vårdnadshavareden till sammanträdet. Om det föreligger hinder motunges
avkunna domen får således meddela domen hållarätten denatt attgenom

tillgänglig kansli. Hinder avkunna domen vid särskilträttens mot att ett
sammanträde kan exempelvis föreligga, den bor så långtom unge
avstånd från domstolen det inte rimligen kan begäras han skallatt att
inställa sig.
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31 kap.

1§

paragrafensI andra stycke har lagts till den tilltalades ersättnings-att
skyldighet inte omfattar kostnader uppkommit i samband med attsom

tillkallat särskilt sammanträde för avkunna domen irätten ett att ett
ungdomsmål. kostnaderDe därvid uppkommer skall alltid påstannasom

kanDetta ersättning till försvarare eller inställelsekostnadstaten. t.ex. avse
för den vårdnadshavare.unges

kap.51

§5

Enligt 3 § i vårt förslag får förordna32 kap. BrB dom pårätten att en
särskild tillsyn skall i omedelbar verkställighet. Om sådant för-ett
ordnande meddelats och domen överklagas får högre förordnarätt att
vidare verkställighet inte får Om sådant yrkande framställsäga ettrum.

omedelbart möjliggöra omedelbarbör det För prövning harprövas. att en
paragraf lagts till i mån sådant framställsi förvarande den yrkande skallatt

insända handlingarna målet tillunderrätten i hovrätten.genast

8§

ändringen i förevarande paragraf förskrivs hovrätten omedelbartGenom att
skall yrkande vidare verkställighet dom på särskildpröva ett attom enav

inte får ske. Om hovrätten yrkande inhibitiontillsyn ogillar ett om genom
beslut under rättegången får beslutet inte överklagas särskilt.ett

55 kap.

5 §

ÄvenÄndringen ändringen i hovrätt kan förordna51 kap. 5motsvarar
dom särskild tillsyn skall gå i verkställighet hinderutan attatt aven

kraft.inte vunnit laga Om yrkande inhibition framställs iden ett om en
revisionsinlaga skall alltså handlingarna i målet insändas till Högstagenast
domstolen.
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8 §

Ändringen ändringen i 51 kap. 8 Om yrkande inhibitionmotsvarar om
hovrätts dom särskild tillsyn framställs i revisionsinlaga skall Högstaav

domstolen således omedelbart yrkandet yrkandet till särskildta upp
tillståndsprövning.

22.3 tillFörslaget lag ändring i lagenom

1946:804 införande rätte-om av nya
gångsbalken

19 §

Ändringarna föranledda dom särskild tillsyn, efter för-är attav en
ordnande domstol, skall kunna verkställas den inte vunnit lagatrots attav
kraft. Om förordnar omedelbar verkställighet, i sådanrätten om en
situation i bestämmelsen, skall den häktad försom avses unge anses som
brottet.

22.4 Förslaget till ändring ilag lagenom

1963:197 kriminalregisterallmäntom

2§

första stycket första har tillkommit.I punkten särskild tillsyn

4§

förstaI första stycket och andra punkterna har särskild tillsyn lagts till.

10§

Särskild tillsyn har till i första förstalagts stycket punkten.
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22.5 Förslaget till lag ändring i lagenom

1964: 167 med särskilda bestämmelser om

lagöverträdareunga

1§

Ändringen i paragrafens fjärde stycke innebär åklagaren vid be-att
dömningen åtalsunderlåtelse skall meddelas, kan beaktaävenav om om
den gottgjort målsäganden på dennesätt än ersättaannatunge attgenom
för skada uppkommit i samband med brottet eller avhjälpasom attgenom
eller begränsa skadan. En sådan gottgörelse kan ske denattgenom unge
ber målsäganden ursäkt, han deltar i medling eller utförhanattom atten
visst arbete för mâlsägandens räkning inte direkt relateratär till densom
skada uppkommit i samband med brottet.som

2§

1 andra stycke har införts erinran det i rättegångsbalkenett nytt atten om
finns särskilda bestämmelser tidsfrister i vissa mål den ärmotom som
under 18 år.

3§

Ändringen i paragrafens första stycke innebär åklagaren i princip alltidatt
skall inhämta yttrande från socialnämnden innan han fattar beslut iett
âtalsfrågan. Detta behöver dock inte ske brottet ringa eller detär ärom
uppenbart förutsättningar för átalsunderlåtelse föreligger. Dessaatt
undantag finns i dag i paragrafens fjärde stycke. Enligt vårt förslag skall
åklagaren inte heller inhämta yttrande det obehövligt.om annars anses
Härmed situation åklagarendär kan bedöma yttrande inteattavses en ett
fyller någon funktionegentlig för hans ställningstagande i åtalsfrágan eller
för domstolens ställningstagande påföljdsfrågan.i Så kan exempelvis vara
fallet det uppenbart påföljdenär skall vid böter.attom stanna

förstaI stycket har förutsättning för beslut inhämtaett attsom en
yttrande införts den erkänt gämingen eller det finns skäligatt unge annars
misstanke för han har begått brottet.att

paragrafensI tredje stycke har införts bestämmelse åklagarenatten om
alltid skall inom vilken tid yttrandet skall lämnas. Detta hängerange

med vi plockat bort den generella bestämmelsenatt attsamman om
yttrandet alltid skall inom två veckor från den dag begäranavges om
yttrande kom in till nämnden. Som vi anfört i den allmärma motiveringen
har vi det bättreär ordning åklagaren han villansett näratt atten anger
ha yttrandet det i lagenän bestämd tidsfrist inom vilkenatt anges en

Åklagarenyttrandet skall lämnas. kan han bestämmer tidennär snegla
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hur lång tid förundersökningen kommer och bestämma tiden medatt ta
utgångspunkt från det. tredjeI stycket har förts inäven den bestämmelse

finns i 5 § Föf, nämligen åklagaren vid behov skallsom nu att ge
socialnämnden anvisningar för hur yttrandet kan begränsas.

I paragrafens fjärde stycke föreskrivs socialnämnden skall sittatt avge
yttrande inom den åklagaren föreskrivna tiden. Om det behövs medav
hänsyn till ärendets beskaffenhet kan åklagaren dock medge yttrandetatt
lämnas Detta förutsätter alltså socialnämnden kontakt medattsenare. tar
åklagaren för beslut förlängning tiden. I det fjärdeatt stycketett om av
har förts denäven över bestämmelse finns i 6 § andra stycket Föfsom nu

yttrandet, det lämpligt, får lämnas vid sådantattom om ettanses samman-
träde i 4 § LUL.som avses

4§

Paragrafen reglerar hur delgivningen beslut åtalsunderlåtelseettav om
skall gå och i huvudsak den bestämmelse idag finns imotsvarar som

Föf.7 § Andringen har kommenterats i den allmänna motiveringen avsnitt
10.8.5.

4a§

Paragrafen och reglerar vad åklagarenär särskilt bör med dentany upp
i samband med delgivning beslut åtalsunderlâtelse.ettunge av om

Paragrafen 8 § punkterna 2 och Föf.3 Bestämmelsen harmotsvarar
kommenterats i den allmänna motiveringen avsnitt 10.8.5.

6§

Ändringen föranleddär särskild tillsyn skall verkställas i särskiltattav
ungdomshem och den dömts till sådan påföljd vid átalsprövningenatt som
skall behandlas densätt har tagits in särskiltsamma som som
ungdomshem med stöd LVU.av

6c§

Enligt den gällande lydelsen 6 § LUL skall vårdnadshavarennu av c
omedelbart underrättas någon inte fyllt 18 år skäligen misstänktärom som
för brott, det inte finns särskilda skäl det. Vårt förslag innebärmotom att
vårdnadshavaren inte bara skall underrättas brottsmisstanken ävenutanom
kallas till förhör med den Vårdnadshavarens medverkan dockärunge.
frivillig. Bestämmelsen har kommenterats i den allmänna motiveringen
avsnitt 7.9.4.6. Om familjehemsföräldrar har den faktiska vården denav

bör familjehemsföräldramaäven underrättas och kallas.unge,
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6e§

Bestämmelsen i huvudsak 4 § Föf och innebär det vid för-motsvarar att
undersökning den inte fyllt 18 år bör anlitas åklagare ochmot som
polispersonal särskilt avdelats för eller har särskildsom som annars
erfarenhet lagöverträdare. Har den tidigare varit föremål förav unga unge
brottsutredning bör tillses åklagare och utredare möjligtatt samma om
också tilldelas den förundersökningen.nya

6f§

Paragrafen och Föf.är 2 § Om någon inte fyllt 18 årmotsvararny som
skäligen misstänkt för brottär på vilket fängelse kan följa, skallett

polismyndigheten underrätta socialnämnden.genast

6g§

Paragrafen innebäroch någonär inte fyllt 18 år ärattny om som
misstänkt för brott, på vilket fängelse kan följa, företrädareskall förett
socialnämnden vid förhör med honom hinder inte föreliggernärvara om
och det kan ske för utredningen. Hinder kan föreliggautan attmen genom
det saknas möjlighet för någon från socialtjänsten vid förhöret.närvaraatt
Vi dock, det organiseras formnågon ungdomsjour inomattmenar om av
socialtjänsten, och kanske med placering hos polisen på det vi skisseratsätt

avsnitti 7.9.2.3, det regelmässigt bör möjligt för någon frånvara
socialtjänsten närvara.att

7§

Ändringen innebär den har fyllt inte år får häktas15 18att som men
grund risk för fortsatt brottslig verksamhet det finns särskilda skäl.av om
Regeln sikte dels sådana fall där det aktuella brottet har så högttar
straffvärde redan på grunden inteden kan bortse från recidivriskatt man
och dels framför allt sådana fall då det föreligger omfattandeen
brottslighet före det aktuella brottet och risken för återfall överhän-äratt
gande. Vid bedömningen det föreligger särskilda skäl skall rättenav om

samlad bedömning brottsligheten och dengöra situation,en av unges
särskilt med beaktande förutsättningen kontrollera honom i frihetattav

tvångsmedel behöver vidtas. Vid häktningsgrund änutan att arman
recidivfara får någon i sådan ålder, i enlighet med nuvarande regler,
häktas endast det föreligger synnerliga skäl.om

Av 24 kap. 4 § RB följer det för häktning dessutom skallatt att vara
uppenbart betryggande övervakning inte kan ordnas på l densätt.att annat
allmänna motiveringen avsnitt 20.3.6 har vi utvecklat in-närmare
nebörden rekvisitet särskilda skäl.av
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9§

Vårt förslag innebär, åtal väcksnär den underatt 18 år,ärmot som
vårdnadshavaren skall underrättas åtalet och tidpunkten förom om
huvudförhandlingen. Om åtalet omfattar brott för vilket föreskrivetärett
fängelse, skall vårdnadshavaren höras i målet, där så lämpligen kan ske.
I dessa situationer skall vårdnadshavaren kallas till huvudförhandlingen.
Vårdnadshavaren skall alltså antingen underrättas eller kallas. Under-
rättelse respektive kallelse till huvudförhandlingen skall ske rättensgenom
försorg och behöver inte delges. Om vårdnadshavaren kallats till huvudför-
handlingen, inte inställer sig, detta inte hinderutgör huvudför-men mot
handling. Förhör med vårdnadshavaren kan då inte lämpligen ske.
Domstolen skall avstå från underrätta eller kalla vårdnadshavaren,att om
det med hänsyn till de upplysningar lämnats med fogrätten kansom antas

det kan till skadastörre föratt än den Det kan havara nytta t.ex.unge.
framkommit vårdnadshavaren själv kriminellär och involveradatt i den
aktuella brottsligheten, det råder stark motsättning mellan denatt ochunge
vårdnadshavaren eller vårdnadshavaren frånkopplad denär faktiskaatt
vården. Det får då föreligga särskilda skäl underrättaanses mot att
vårdnadshavaren och det då självfalletär inte heller lämpligt höraatt
vårdnadshavaren i rättegången. Däremot kan det finnas skäl i ställetatt
höra familjehemsföräldrar eller står den särskilt nära,annan som unge

farföräldrar eller morföräldrar.t.ex.
tredjeI stycket har påföljden överlämnande vårdtill inom socialtjänsten

särskild tillsyn. Det alltsåär förutsättning förersatts skallrättenav atten
få döma till särskild tillsyn har tillgångrätten till yttrande enligt 3 §att ett
LUL, det inte finns särskilda skäl.om

Ändringen i fjärde stycket innebär ersättning får tillerkännas ävenatt
den vårdnadshavare, inte hörs i rättegången, inställer sig vidsom men som

efterrätten ha kallats personligen. Detta kan bli aktuellt i de situationeratt
där vårdnadshavaren kallas till för domt.ex. rätten närvara näratt
avkunnas se under 30 kap 7 § Med vårdnadshavareRB. likställs iovan
detta sammanhang står den särskilt ochnäraannan person som unge som

kallats till huvudförhandlingen.rättenav

10§

Ändringen innebär skärpning nuvarande lO § det iatten av genom
nämnden i samtliga ungdomsmål i tingsrätt och hovrätt, skall ingå minst

nämndeman har särskild insikt och erfarenhet i fråga vård ochen som om
fostran ungdom. Som vi anfört i den allmänna motiveringen vill vi inteav

vilka särskilda kvalifikationer denne nänmdeman bör ha. Det kanange
i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med ungdomar,vara en person som

socialsekreterare, fritidsledare eller lärare. Närt.ex. nämn-en en en
demännen indelas för tjänstgöring i tingsrätt och hovrätt får därför tillses

det på ungdomsroteln respektive ungdomsavdelningen alltid finns någonatt
nämndeman med denna särskilda erfarenhet. Vi har dock regelnansett att-
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rimligen måste förses med undantag. Den situationen kan nämligen
uppkomma det inte finns någon ungdomsnämndeman tillgå näratt att

har brådskande ungdomsmål. kan inteavgöra Det heller helträtten att ett
uteslutas det i del domstolar kan bli problem med rekryteringenatt en av
dessa nämndemän.

I2§

Ändringen tidsfrist för hållainnebär den i dag gäller huvudför-att attsom
handling i tingsrätt, två veckor från det åtal väckts, skall iakttas redanatt

fängelse ingår i straffskalan.när

till förordning ändring i för-22.6 Förslaget om

ordningen 1964:740 föreskrifter förmed

åklagare i vissa brottmål

§2

Ändringen första paragrafens gällande lydelseinnebär stycket iatt nu
delgivningen beslutföreslås bli upphävd. Detta föranleds ettattav av om

reglerasâtalsunderlåtelse i 4 § LUL.nu
strafföreläggandeföreslås endast delgivningParagrafen reglera somav

skall ske påmeddelats med stöd 6 § LUL, vilket sättsamma somav a
beslut åtalsunderlåtelse.föreskrivs i § LUL delgivning4 ettom av om

itill förordning ändring för-22.7 Förslaget om

tingsrätts-ordningen 1979:572 med
instruktion

I3§

bestämmelseparagrafen i tredje stycke införtsI har tarett nytt en som
innebär det ibehörigheten döma i ungdomsmál. Förslagetsikte attatt

brottmål denställs krav den skall handläggaprincip ett motatt somupp
det för brottetfyllt 21 år skall ordinarie domare,inte har ärvara omsom

föreskrivet svårare straff böter.än
får ungdomsmål handläggasSom framgår bestämmelsen ävenett avav

målet handläggsdomare det hindericke-ordinarie möter mot att av enom
ordinarie domare iMed hinder förståsordinarie domare. möteratt att

ungdomsmålet,inte har möjlighet handläggatingsrätten t.ex. attatt genom
liknande. Vid denmål, ellerhan harär semesterupptagen ett annatav

frågan i så fall skall handläggabedömning därvid igörs om vem somsom
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målet ordinarie domare från tingsrätt eller icke-ordinarieen arman-
domare i den tingsrätten får självfallet beakta det aktuellaegna man-
målets beskaffenhet och de i tingsrätten tjänstgörande icke-ordinarie
domarnas erfarenhet.

22.8 tillFörslaget förordning ändring i för-om

ordningen 1982:805 ersättning all-om av

medel till vittnen,männa m.m.

6§

Ändringen i första stycket fjärde punkten föranledd ersättningär attav
enligt vårt förslag 9 § fjärde stycket LUL, kan tillerkännas vård-även
nadshavare eller inte hörs i rättegången, inställer sigarman, som men som
efter ha kallats personligen.att

22.9 tillFörslaget förordning ändring iom

frivårdsförordningen 1983 2250

4§

Ändringen består tillägg vilket framgår den dömde ärett attav av om
under 21 år skall till övervakare anlitas har särskilden person som
erfarenhet beträffande vård och fostran ungdom.av

betonatSom vi i allmänmotiveringen till avsnitt 14.5 detär ytterstaav
vikt övervakningen vid skyddstillsyn utformas på sådant sättatt ett att
möjliga positiva effekter verkställigheten tillvaratas. Under de förstaav sex
månaderna övervakningen bör det förekomma i fall kontakttill-vart ettav
fälle i veckan. Det viktigt kvalitén på dessa kontakter god.är även äratt
Enligt vår mening bör lekmannaövervakare alltid delta i övervaknings-en

socialtjänstenarbetet. kontaktmän i dag anlitas bör iDe storsom av
förutsätterutsträckning kunna anlitas övervakare. Detta närasom en

i frågan skallkontakt mellan frivården och socialtjänsten om vem som
sådanflera betydelsentill övervakare. Vi har i avsnitt betonatutses av en

övervakare harkontaktmän utnyttjas ävenkontakt. socialtjänstensAtt som
förbindelsenaturligskapasden fördelen det kontaktmannenatt engenom

viktigt. Omsamarbetesådantmellan frivården och socialtjänsten. Ett är
deltar ilekmannaövervakarebåde tjänstemarmaövervakare som enen
handharhuvudsakligenarbetet det naturligt tjänstemarmaövervakarenär att

lekmannaövervakarende kontrollerande i övervakningen medanmomenten
tillallmänmotiveringenbidrar stöd-och hjälpåtgärder. Vi hänvisar tillmed

bör anordnas.avsnitt 14.5.2 där vi ingående utvecklat övervakningenhur
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22. 10 Förslaget till förordning upphävandeom av

förordningen 1988:217 försöksverk-om

samhet med utredningarsnabbare rörande

lagöverträdareunga

förslagVårt innebär försöksverksamheten med snabbare utredningaratt
rörande lagöverträdare Förordningen föreslås därförgörs permanent.unga
bli upphävd.

i22.11 Förslaget till lag ändring lagenom

1989:928 samhällstjänstom

Ändringama i lagen föranledda värt förslag Villkorligär ävenattav en
dom skall kunna förenas med föreskrift samhällstjänst för denen om som

under 21 år samhällstjänst skall kunna alternativär ävenatt ettsamt vara
särskild tillsyn.till

1§

tillägget förstai stycket framgår samhällstjänst under i bestämmel-Av att
angivna förutsättningar alternativ till särskild tillsyn.skall ävenettsen vara
andra stycket, fast för under 21 år,I slås denär ärnytt, attsom som

skall villkorlig förenas föreskriftdom kunna medäven en en om sam-
hällstjänst det betydelse för i stället föravgörande rättenär attattom av
döma till fängelse tillsyn skall kunna döma till villkorligeller särskild
dom. Alternativet vad gäller för skyddstill-skall alltså, i likhet med som

ârfrihetsberövande påföljd. För ungdomar i åldern 15-17syn, vara en
innebär i princip, föreliggande brottsligheten skall sådandetta denatt vara

den i sig grund straffvärdet eller sin eller i kombination medatt artav
det fråga återfall skulle medfört dom särskild tillsyn iäratt om en

minst månader. fråga föreskriftDet kan knappast komma i låtaattsex en
samhällstjänst fängelsestraff för älderskategori. dedenna lersätta ettom

fall fängelsestraff överhuvudtaget kan komma i fråga för 15-17 åringett en
det fråga frihetsbe-brottslighet med så högt straffvärdeär ett att ettom

rövande svårligen kan undvikas. Vad igäller huvudsak ävensagtsnu
ungdomar ålderni 18-20 år. Beträffande dem föreligger emellertid den
skillnaden de kan dömas till frihetsberövande kortare tid änatt sex
månader, finns fängelsestraff.nämligen det särskilda skäl för Somettom
exempel på brott här kan rattfylleri ellernämnas grovtavsessom
misshandel inte alltför allvarlig karaktär. dessa fall torde möjlighetenIav

fängelsestraffet med föreskrift samhällstjänst haersättaatt etten om
betydande Vad självfalletgäller oberoendeutrymme. sagtssom nu av om
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det villkorligär dom eller dom skyddstillsyn kombinerasen en som
med samhällstjänst.

Övriga ändringar redaktionella.är

2§

Ändringen i första stycket språklig.är
Tredje och fjärde styckena är och föreskrift samhällstjänstnya avser om

vid Villkorlig dom.
Att beslutanderätten tillagts domstolen konsekvensär en attav

frivârdens befattning med den inskränker sig till kontrolleraattunge
arbetstillfällena. Det finns således ingen anledning koppla in över-att
vakningsnämndema i förfarandet. Som vi uttalat i allmänmotiveringen ger
bestämmelsen även uttryck för vår uppfattning föreskrifteratt som
meddelas domstolarna framtideni endast bör få ändras eller upphävasav

dem.av
Enligt fjärde stycket får frivârdsmyndigheten meddela anvisningar i

fråga verkställandet fatta vissa andra beslut angående verkställig-samtom
heten. Det sig här mindrerör väsentliga frågor med vilka interättenom
skall behöva befattning. Det kan exempelvis fråga ändringta vara om av
arbetstider och lättnader grund sjukdom eller andra privataav
angelägenheter. Vad den frågorär övervakaren kantypsom avses av som
besluta vid verkställigheten skyddstillsyn. Frivårdsmyndigheten börom av
samråda med den innan åtgärden vidtas.unge

2a§

Paragrafen och slår fastär det ankommer på frivârdsmyndighetenattny
begära åklagare för talan åtgärd enligt 27 kap.att att 6 § BrB denom om

allvarligt missköter samhällstjänst meddelats vid villkorligunge en som
dom. Tanken inte varje formär misskötsamhet skall medföraatt av en
begäran från frivârdsmyndigheten. Självfallet kan inte varje fall t.ex.av
för ankomst, tillfällig frånvaro från arbetsplatsen eller mindresen ett gott
arbetsresultat föranleda talan enligt bestämmelsen föras.böratt Skäl för
talan kan dock föreligga förseelser för sig inte särskiltärom som var
allvarliga i sådan utsträckning det kan densägas inteupprepas att att unge
längre följer arbetsplanen.

3§

Ändringama föranleddaär Villkorlig dom skalläven kunna förenasattav
med samhällstjänst den dömde inte fyllt 21 år och samhällstjänstom attav
skall kunna alternativutgöra till särskildäven tillsyn.ett
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ändring itill lagenlag22.12 Förslaget om
särskilda bestämmelser1990:52 med om

vård av unga

3§

delgivenfast deni paragrafen slås ärtilläggGenom attett ungeom
stöd för åtgärdfår brottet inte åberopasmisstanke för brottett som en

eller misstankenförundersökning pågår ärså längeenligt lagen annars
föremål för prövning.

skälen tillutförligt redovisatallmänmotiveringen till avsnitt 8.3Vi har i
följande tilläggas.skall endastföreslagna ändringen. Härden

försocialnämndensbestämmelsen innebär inteiTillägget att ansvar
Ändringen endast till markerasyftarriskzonen minskar.ungdomar i att

ochmyndigheternauppgifter de socialauppdelning mellanden av
börförslag. Detgrundläggande tanke i vårarättsväsendet är varasom en

på debör ankommamedan detuppgift brotträttsväsendets att reagera
denoch hjälpåtgärdertillhandahålla de stöd-sociala myndigheterna att som

ingripaförSocialnämndensenskilde kan i behov motattansvarav.vara
Ändringen innebärfast.ligger såledesungdomar far illabarn och som

förföremålfår brottsocialnämnden inte lägga ärendast ettatt som
ingripande enligt 3 § LVU,förpolisutredning eller lagföring till grund ett

misstanken underochsedan den delgivits misstanke brottet äromunge
Ändringen kriminalitetfortlöpandeinnebär således inteprövning. att en

inte kan ingå i helhetsbedönmingen frågan utsätteren ung personomav
allmäntskadasrisksin hälsa eller utveckling för uppenbar att genom en

destruktiv livsföring.

21§

vårdskall beslutaAv socialnämndenandra stycke framgår attett nytt att
tillden dömsbeslutats med upphörastöd 2 eller 3 § skall ungesom omav

särskild tillsyn inte däremot.särskilda skäl talatom
Bestämmelsen kan uppståsyftar de problemtill undanröjaatt omsom
beslut verkställighetsstadietpåtvångsomhändertagande enligt LVUett om

sammanträffar be-framgårmed dom särskild tillsyn. Som aven
stämmelsen döms tillskall vården upphöra denhuvudregel ungeomsom
särskild tillsyn. iOm sådan risksocialnämnden skulle att avsessomanse

eller till2 3 § kvarstår särskild tillsyn verkställtsefter det domenatt
fullo får Självfalletnämnden till länsrätten.ansökan vårdgöra en ny om
får inte den brottslighet på särskild tillsyndomenprövatssom genom

till förläggas grund sådan ansökan.en
fall dåHuvudregeln undantag förhar emellertid försetts med ett

Exempelvissärskilda skäl talar tvångsâtgärder upphör.pågåendemot att
skallframstå olämpligt familjehernsplaceringkan det beslutatt ettsom om
docktillsyn. Det skallupphöra till följd den till särskilddömsattav unge
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understrykas undantagsbestämmelsen avsedd tillämpasär restriktivt.att att
får inte förekommaDet brottsligheten leder till vad den rätteligenatt unge

kan uppfatta dubbelbestraffning.som en

till22.13 Förslaget förordning ändring iom

förordningen 1990:893 underrättelseom

i vissadom brottmål,om m.m

2§

Ändringarna i paragrafen föranledda den dömdeär kan intagenattav vara
ungdomshem.i s.k. särskiltett

3§

föreskrivits i bestämmelsenVad skall gälla då den tilltaladeävensom
tillsyn.döms till särskild

6§

föreskrivet för fängelseVad skall gälla dom på särskildär ävensom en
Kopian domen skall docktillsyn. sändas till Statens institutionsstyrelse.av

7§

i första stycket andra föreskrivs för fängelseVad punkten skall gällasom
särskild tillsyn.även

8§

föreskrivetVad Kriminalvårdsstyrelsen skall gälla Statensär ävensom om
institutionsstyrelse.

9§

i paragrafenBestämmelserna skall gälla då den tilltalade döms tilläven
särskild tillsyn.
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10§

Vad föreskrivits i paragrafen skall gälla då den tilltaladeäven dömssom
till särskild tillsyn med förordnande domen får verkställasatt utanom
hinder den inte vunnit laga kraft. Vad föreskrivitsattav som om
Kriminalvärdsstyrelsen skall i dessa fall gälla Statens institutionsstyrelse.

I9§

Om domstolen dömer den tilltalade till Villkorlig dom med stöd 30 kap.av
§ andra stycket7 eller till särskild tillsyn, skall kopia domen elleren av
domsbevis sändas till socialnämnden dag.ett samma

22.14 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:2041 särskild personutredningom

ibrottmål, m.m.

1§

Förslaget innebär åklagare får behörighet fatta beslut inhämtaatt att att ett
yttrande från frivårdsmyndigheten. Detta gäller under förutsättning denatt
misstänkte under 18 år och målet inte anhängiggjortär vid domstol.äratt
Åklagaren får alltså bedöma, enligt vad i första ochrätten sägsom som
andra styckena LSPU kan ha behov frånyttrande frivårds-antas ettav
myndigheten. fallet,Om så skall åklagaren så det kan ske fattaär snart
beslut inhämta yttrande från frivårdsmyndigheten. Bestämmelsenatt ettom
har kommenterats i den allmänna motiveringen avsnitt 7.9.5.3.

22.15 till förordningFörslaget ändring iom

förordningen 1992:289 särskildom

personutredning i brottmål, m.m.

Ändringarna i 10 och 12 §§ föranledda inte baraär attav
åklagaren, enligt vårt förslag i vissa fall får fatta besluträtten, ävenutan

inhämta frånyttranden frivårdsmyndigheten.attom
Ändringen § tredje stycket föranleddi 6 enligt vårtär rätten,attav

förslag, kan döma den år till Villkorlig domunder 21 medärsom sam-
hällstjänst för samhällstjänst föroch skyddstillsyn medunga unga.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Jerry Martingerav

Gällande begränsningar det gällernär döma lagöverträdare under 18 åratt
till fängelse bör alltjämt finnas kvar. Däremot bör sådan inskränkningen
inte behållas för brottslingar i åldersgruppen 18-20 år. Dessa ärpersoner
myndiga och bör fullt för sina handlingar. Någon särregleringut svara
beträffande dessa fall den föreslåsutöver kommittén bör alltså intesom av
finnas. Erforderlig hänsyn till den dömdes ungdom skall för övrigt beaktas
vid straffmätningen enligt 29 kap. 7 § brottsbalken, där den allmänna
straff]indringsbestämmelsen för under år finns.21unga

Särskilt yttrande Liisa Rulanderav

18.2 Intensivövervakning med elektroniska hjälpmedel

Det vikt, ungdomar begått brott,är får möjlighet tillyttersta attav som
samtal och kontakt med människor. Den påverkanmogna, vuxna som en

människa kan förutgöra ungdom går inte överskatta. Tyvärrattvuxen en
har det under de decennierna vuxit fram mentalitetsenaste en som
inneburit samhället. har lett tillövertro Detta betonat detatten man
kollektiva bekostnad små, gemenskaper. För barn ochnäraansvaret av
ungdomar kan detta få ödesdigra följder.synsätt I tonåren uppstår ofta
svårigheter förstå signaler vad sund eller vadäratt protestom som en som

på hjälp. Därför måste samhälletsär åtgärder beträffandeett rop unga
lagöverträdare koppladestarkt till mänskliga kontakter gradenoavsettvara

påföljd. Detta innebär, intensivövervakning medelst elektroniskaattav
hjälpmedel sig synnerligen olämplig.ter

StraffsystemkommitténNär skall behandla denna del i sitt arbete, anser
detjag vikt särskilt beaktar behovungdomarsyttersta attvara av man av

fostrare långt i tonåren. Genom kriminellt beteende visar ungdomenupp
den inte fått det stöd och den vägledning den behövt tidigare. Detatt som
därför samhälleligt försökaär lägga till det gåtträtta närett stort attansvar

för ungdom.snett en
Samhällets behov skydda tredje eller det faktumatt attpartav

kriminalvården slukar får inte innebära ekonomiskt förmånligaattresurser
hjälpmedel får bli vägledande vid val påföljd för ungdomar.av
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samhällstjänst för15.6.2 Utformningen av unga

förekom diskussioner huruvidasamhällstjänst infördesNär omprov,
Hittills har alla instanserskall självständig påföljd.samhällstjänst utgöra en

försöksverksam-utvärderingar denavvaktande i vidarevarit väntan av
samhällstjänst inte utdömtsdock helt uppenbart,pågått. Dethet är attsom

till. ocksåförsöket möjligheter Detden omfattning äri gett upp-som
för påföljden, de riktigtskulle lämpa sigenbart, den mestatt grupp som

samhällstjänst i nuvarandei fråga. Orsakensällan kommer är attunga,
ha blivitfall påföljden skullefråga endast i deform kan komma i annars

Straffsystem-särskilda yttrandevill med mittfängelse. Jag poängtera att
till just ungdomarsbör ske med hänsynkommitténs ställningstagande

förför justsärskilt lämpad ungdomarsamhällstjänstspeciella behov. är att
front vad ungdomenbredarevuxenkontakter pâ änmöjliggörden en

påföljd isjälvständigDärför bör samhällstjänsttidigare har. utgöra en
fortsättningen.
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53Kommittédirektiv

Dir. 1990:53
Översyn vid brottinsatserallmännasdet ungaavav

Dir 1990:53

regeringssammanträde 1990-06-21Beslut vid

Freivalds, anför.statsrådetChefen för justitiedepartementet,

Mitt förslag

utvär-förtillkallaskommittéparlamentariskEn attsammansatt
lämnalagöverträdaredera nuvarande regelsystem för samtunga

framtidenförslag det allmänna itill vilka former på vilket sätti och
år begår brott.bör ungdomar har fyllt 15ingripa när som

Bakgrund

rättsväsendetochFördelningen socialtjänstenuppgifter mellanav

bördet allmänna aktivtdagens samhällel är det självklarhet atten
och godaunderverka för barn och ungdomar växer tryggaatt upp

för deförhållanden och samarbete med hemmen sörjai att unga
stöd de behöver.riskerar får detutvecklasatt ogynnsamt somsom

ofta dentill brott tillhöroch har skyldigaBarn gjort sigunga som
dethjälp. Samtidigt ärhar särskilt behov stöd ochettgrupp som av

grundläg-upprätthålla och hävda deviktigt ävenatt gentemot unga
allmän-straffrättsliga regler.gande värden skyddas Detsom genom

har således dubbel det gäller de lagöver-uppgift närna ungaen
trådarna.

behöver primärtbarn och ungdomar stöd de ärAtt detge som
uppgiftuppgift för socialtjänsten, det rättsväsendetsmedan är atten

lagövertrådareför reaktionerna det gällerbrott. Närmotsvara unga
finns det därför samordning mellan social-särskilt behovett av

och de rättsväsendet.tjänsten olika myndigheterna inom
uppgif-regel för fördelningenEn grundläggande betydelse avav

föreskriften kap. 6 §mellan socialtjänsten rättsväsendet i 1och ärter
brottsbalken det får påföljd förinte dömas till brott nå-attom som

har begått innan han fyllt förår. eventuella15 Ansvaret ingri-gon
panden vid brott den årär under exklusiv15 är i principav som en
angelägenhet för socialtjänsten. Polisen dockår det gälleräven när
dem inte uppnått denna straffmyndighetsålder självfalletsom s.
skyldig ingripa för förhindramotverka och brott.att finnsatt Det
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domstol denvidbevistalan motföramöjligheterockså vissa att s.
straffmyndighetsåldern.uppnåttintesom

straffrättsligaåroch är18mellan 15i ålderngällerdetNär unga
emel-påföljdema ärstraffrättsligaBlanduteslutna. depåföljder inte

hängersällsynta. Dettaböter relativtpåföljderlertid andra än sam-
och på-åtalsunderlåtelsesärskilda reglerfinnsmed detatt omman
lagöver-åtgärderpåbygger principen motföljdsbestämning attsom

föruppgiftprimärt ärålderskategorinockså denträdare inom so-en
kriminalvården.förmyndigheter och inteciala

reglerÄven särskildafinns detårfyllt 18för ungdomar som
särskiltharsocialtjänstenbakgrund ibl.a. har sin ett ansvarattsom

använda vanligaMöjligheternaålderskategori. attockså för denna
fall.dessa Den övreiväsentligtdock störrepåföljderstraffrättsliga är

år.särregleringen är 21straffrättsligadenför tillämpninggränsen av

Socialtjänstreformen

Dåkraft.1980:620 iträdde socialtjänstlagen1982januarilDen
bamavårdslagen,bl.vårdlagarna, attskildatidigareupphörde de a.

komplette-vårdområden,omfattar allaSocialtjänstlagen,gälla. som
vårdbestämmelser1980:621 särskildamedlagenbl. om ava. avras

1990:52 medlagmedden juli 1990 ersätts1LVU en nysomunga,
LVU.nyasamma namn

skyldigbarnavårdsnämnden attbamavårdslagenEnligt un-var
formiåtgärder,förebyggandevidtaomständigheterder vissa ex.

fördeneller omhändertaövervakning,föreskrift eller sam-ungeav
vadövervägandenutifrånåtgärd bestämdeshällsvård. Valet omav

tillrättaförande.för denansågs lämpligast ungessom

socialvårdensocialtjänstreforrnen såledesspeladeFöre meren
Syftet medenskilde.kontrollerande förhållande till denuttalat roll i

denbåde tillgodosebestämmel- barnavårdslageni attserna var
vård och förhindra för samhället skadligtbehov att ettavunges

dubblaSocialtjänstreformen innebar dennai principbeteende. att
serviceinriktad ochupphörde. Socialtjänsten skallfunktion vara en

samförståndfunktion. skall så långt fattasBeslut möjligt ihjälpande
med den berörs.samarbeteoch som

socialtjänstlagen således socialtjänstenHuvudprincipen i är att
frivilliga. gäller vårdenskall Detta också barn ochinsatser vara av

emellertid frånoch har undantagGenom LVU LVU gjortsnyaunga.
förutsättningar. Enligt dessa lagarfrivillighetsprincipen under vissa

omhändertas för vård eller beredaskan den i vissa fall annatunge
stöd utanför hemmet också samtycke föreligger från vård-intenär
nadshavaren och den han fyllt år. den15 Insatser motunge, om en-
skildes skallvilja emellertid enbart ha sin grund behov vård.i ett av
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Även finnssocialtjänstreformenefteralltså också ut-detom
detbegått brott, ärhartvångsingripandenför mot somungarymme

denviktig förskjutninginneburitreformen haruppenbart avatt en
och den enskildes intressenmellan det allmännasavvägning som

denifrån. ändringarutgick Debamavårdslagenregleringen i so-av
införandetdärefter skett, bl.vårdlagstiftningencialrättsliga avasom

ti-ingripade möjligheterår 1985 ochöppenvårdstvånget attdet s.
beslutatriksdagen nyligenbeteendefallende k.digare i om,soms.

social-fastladesgrundläggande principerderubbar inte genomsom
tjänstreformen.

också dengenomförtsårhar underändringarViktiga avsenare
hante-rättsväsendetssikte påomedelbartlagstiftning tarsom mer

ungdomsfängelsesärskilda påföljdenDenbrottring av-av unga.av
också sär-sammanhangvill dettaJag iden januari 1980.skaffades 1

lag-behandlingenreglernade ändringar iskilt nämna av ungaom
rskr. 403.198788:135, ]uU 36,prop.åröverträdare gjordes 1988som

skallbegår brottungdomarSyftet med dessa ändringar att somvar
sida.samhälletsfrånmarkerad reaktionsnabbare ochmöta meraen

möjlig-ocksåpå några prövassärskild försöksverksamhetl orteren
samarbetebättrefå snabbare handläggningheterna ettatt genomen

ochregeländringamautvärderingmellan myndigheterna. En av
rådet.brottsförebyggandegenomförtsharförsöksverksamheten av

dagarna.redovisas iDenna

övervägandenBehovet nyaav

anledningåtgärder med begår brott harallmännasDet attav unga
tid debatterats årlivligt. Underunder 1989 tillsat-inte minst senare

regeringskansliet interdepartemental arbetsgruppinom medtes en
socialtjänstens ochbelysa hur rättsväsendets insatseruppgift näratt

lagöverträdare lämpligen börgäller samordnas.det Arbets-unga
genomgång olika uppgifterhar gjort ungdoms-en av omgruppen

ochbrottslighetens utveckling myndighetsföreträdares och andraav
uppfattningarberördas brister och problem i hanteringenom av

ungdomsbrottsligheten. Mot den bakgrunden har diskute-gruppen
olika tänkbara ändringarrad nuvarande regler. Gruppenrat aven

fram till vidarehar kommit överväganden bör ske inomatt ramen
för parlamentariskt utredning.sammansatten

Uppdraget

villdel erinra detFör jag är tio år sedan social-närmareattegen om
genomfördes.tjänstreformen Enligt min mening detär naturligt att

genomföra samlad utvärdering reformens betydelse förennu av
behandlingen lagöverträdare sambandoch i med dettaattav unga
också förutsättningslöst i vilka former och påöverväga vilketmer
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begår brott. Huvuduppgiftenbör ingripa närdet allmännasätt unga
nuvarande fördelningen uppgif-undersöka denskall att avomvara

rättsväsendet väl avvägdoch är detsocialtjänsten närmellanter
samordningen mellan myndig-ochlagöverträdaregäller omunga

förbättras.heterna kan
ochLindqvist Margotmed statsrådensamråd BengtEfter

tidigare nämnda arbetsgrup-likhet med denijagWallström anser
åt parlamentarisktutredningsuppdrag bördettaatt ges en sam-pen

kommitté.mansatt

inriktningArbetets allmänna

begåttallmännas ingripanden brott måsteSyftet med det när unga
allmännaförutom påverka den laglydnaden,självfallet attattvara,

behöverden det stöd och hjälp han motverkalämna samt attunge
från dennabegå brott.fortsätter Sett synpunkt framstårhan attatt

allmänttillämpas i Sverige intedet settsystem som nu som
utläsas från tillgänglig statistikSåvitt kan har såledesbristfälligt.

ungdomsbrottsligheten inte ökat under år utansenare snarare
ungdomsbrottsligheten förändrathurdöma sigAtt itvärtom. av

åtgärder dethur ingripande allmännaförhållande till sompass
heller någotolika tider finns det inte underlagunderanvänt sig av

och repressiv reaktionspraxis allmäntsträngför attatt tro en mer
minskaverksamt medel ungdomsbrotts-skulle attettsett vara
kan fallgäller enskilda individer i långt-detligheten. När vart mer

fall direkt effekterha negativa förgående ingripanden i vissa den
fortsatta laglydnad.och hansunge

självfallet vårtutesluter inte nuvarandeVad jag attsagtnu re-
kategorier lagöverträ-särskilt beträffande vissaaktionssystem, av

finns förolämpligt eller det förbätt-dare, kan utrymmeattvara
emellertid kommittén så långtangeläget möjligtDet ärringar. att

förslag på de kunskaper har hurgrundar sina vi brottslig-om ungas
och utvecklas olika åldrar liksom de effekterhet i ingri-utser som

från allmänna utgångspunkterpanden det har. Utifrån sådana torde
exempelvis knappast finnas anledning till någondet påtagligmer

förändring den för närvarande tillämpaspraxis beträffandeav som
åtalsunderlåtelse. utesluterDetta naturligtvis inte kommittén påatt
detta likaväl på andra områden finnakan det lämpligt föreattsom
slå olika förändringar syfte främja tydligheti och konsekvens.att

det gäller åtalsunderlåtelse sådana förslagNär kan sikte påtaex.
formerna för meddelande åtalsunderlåtelse eller de villkorav som

sådan kan förenas med.en
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verksamhetBrottsförebyggande m.m.

Även snabba ökningstå klart den mycketdet torde att av ung-om
kvar-tidigare hadedomsbrottsligheten vi avstannat,numerasom

för mycketstår det faktum barn och ungdomar storatt svarar en an-
uppväxttidbrottsligheten samhället. Under sindel den totala iav

formskyldiga till åtminstone någon brott.gör sig de flesta Brottenav
allmänhet allvarligt sigär i mindre slag. gjortAtt en ung personav

någonskyldig således tecken påtill brott behöver inte innebära mer
djupgående liten delsamhället. endastmissanpassning i Det är en

allafaktiskt begår brott upptäcks, nästandem upp-som mensomav
särskilda åtgärder.brottslighetmedhör utan
mindre årskull ham-fåtal ungdomar än 1 i varjeEtt procent- -

mindre kriminell livsföring. Ofta till-emellertid elleri merennar
också förliten ungdomarungdomarhör dessa en grupp som svarar

Årbrottsligheten.den uppklarade 1986delmycket stor av sva-en
Såuppklarade brott. få15-åringar för 230rade 13.300 poj-3.800 som

för hälften dessa brott.stodkar av
kriminell livsföring har allmänhet haftfastnar iiDe som en

problem redan vid relativt år.personliga och socialaolika unga
både allmänt och individinriktat före-självfallet förtalarDetta att

gällergrundläggande betydelse detarbete närbyggande är attav
allmännas åtgärderungdomsbrottslighet. Frågan detmotverka om

emellertid omfattande ochbrott ungdomarförebygga ärför att av
därför ankomma på kommitténkomplicerad. bör inteDet att ta upp

fritt bak-vidd. bör dock stå kommitténhela dess Detden i att, mot
kunskap finns, allmänt be-den kriminologiskagrund som merav

till-roll och betydelse för kommadet förebyggande arbetetslysa att
med ungdomsbrottsligheten.rätta

brottsförebyggandeför bedöma vilkafå underlagFör attatt av
behövsfrämst betydelse det gäller ungdomaråtgärder närär avsom

Från bl. har detbrottslighet. detta perspektivkunskaper ungas a.om
begångnagällande brott barnregistreringibland gjorts att av av un-

Vidare det efterlysts möjlighetår skulle värde. harder 15 vara av en
på begått brott han fylltreda innan 15kunna taatt om en ung person

åtgärderunderlag för bedömningen vilkasyfte få bättreår i ettatt av
föranleda.brottslighet börny

på brottsmisstankar barnpersonregister baseratFrågan motom
till de integritetskränk-avfärdats bl. med hänsyntidigarehar a.

innebära.sådan registrering skulle kunna Mot registerningar etten
också starkaendast på misstankar kan det anförasbaseratärsom

emellertid det finns skäl iinvändningar. Jagprincipiella att attanser



SOU 1993 :35576Bilaga I

Kommitténaktuella frågan.belysa densammanhang närmaredetta
registreringförslagdelägga framoförhindradbör också att omvara

tillräckligtår kan sigunderbarn 15brottsmisstankar temot somav
hitillsvarandemedlikhetkommittén ivälmotiverade. Finner syn-

kommittén ibörregistrering,föreslå sådan vartskälintesätt att en
skapa bättrepå sättmöjligt sta-det är ettfall analysera annatattom

brottsligheten ävenkunskapernaökaförunderlag omtistiskt att
år.under 15bland barn

mel-samarbetetbl.hararbetetbrottsförebyggande a.lokaladetI
betydelse.myndigheterna storsocialaoch de enlan polisen

samarbeteför dettaförutsättningarnaundersökabörKommittén om
föreskrifter förgällandeövervägasärskiltdåochförbättras omkan

myndighe-berördademellansamarbeteochuppgiftsutbyte annat
utformade.ändamålsenligtärterna

straffrnyndighetsdldernöverinsatser motallmännasDet unga

straffmyndighets-uppnåttnågonsamhället närfrån sominsatserna
idelas inkanbrott etapper.trebegåtthaför ettmisstänksåldern att

reaktionenbestämmaandraden attutreda brottet,första ärDen att
reaktion.dennaverkställatredjedenoch attpå brottet

brottUtredningen av0

lagöverträ-gällerdetnäralltid, även ungabrott ärUtredningen av
Någonrättsväsendet.inommyndigheter annanföruppgiftdare, en

fråga.ikommaknappastkanordning
verksamheten inom rätts-brottsutredandedenhurFrågor om

utgångspunkterallmänna tasfrånskallbedrivasbörväsendet mer
för-ochåklagarverksamhetenförkommitté översynden avupp av

bemyndi-regeringensfåttnyligenjagundersökningsreglema som
Åklagarkomrnittén tillhar inte1990:27. upp-dir.tillkallagande att

gällerdetåtgärder närföreslåoch ungaanalyserasärskiltgift att
frågahar iverksamhetenbrottsutredande omDenlagöverträdare.

denpå så sättbetydelse attsärskild avsannoliktlagöverträdareunga
med vilketallvardetmarkering sam-upplevs avmånga somunga

detsynpunkt ärdennafrånminstIntelagöverträdelser.påhället ser
samarbetsformerochhandläggnings-ändamålsenligamedangeläget

någondock intebörverksamheten. Det varabrottsutredandedeni
utred-på frågorgå insammanhang omdettauppgift iprimär att

tillanknytningmedfrågornågraemellertidSkulleningsförfarandet.
börgång,utredningsarbetetsunderintressebedömasdetta avvara

bör iUtredningenåklagarkommittén.medsamrådiövervägasde
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BRÅ framdel vad kommitsammanhanget självfallethärdet ta av
utvärderingen.tidigare nämndadentill i

brottReaktionema mot av unga0

på också exklusivreaktionerna brott i principbestämmaAtt ärett en
Myndigheternauppgift för myndigheterna rättsväsendet.inom

har teoretiskt möjlighet alla derättsväsendet utnyttjainom sett att
förstår till buds lagöverträdare. Genom denalternativ som vuxna

finns för lagöverträdare emellertid möjlig-särreglering ärsom unga
mellanpraktiken väsentligt begränsade. demAvheterna i som var

dömdes fängelse tillår år till ochoch 1988 2.3 2415 18 personer
fängelse. skyddstill-skyddstillsyn i förening med Det totala antalet
dömdes till Villkorlig dom. klartsynsdomar 188, och 215 Denvar

dömde till böterpåföljden böter. Domstol i 1.782dominerande var
fall.ålades straffföreläggande 6.403fall medan böter igenom

detemellertid idetta sammanhangsärskilt intresse i ärAv att
överlämnades tilldomstolfråga samtliga 735 personer som avom

uti-blev uppgift för socialtjänstenvård socialtjänsteninom atten
för detsjälvständigtsocialtjänstlagstiftningens principerfrån svara

för mycketblev resultatetallmännas Detsammainsatser. stor an-en
fick åtalsunderlåtelse.del de 6 477 personer somav

vanli-det blivit alltungdomsbrottsligheten hardebattenI om
betonarvid sidan behoven stöd och hjälp ävenattgare man av av

jfrvikten snabba, tydliga och konsekventa reaktioner brottmotav
tidigare nämnda lagstiftningen försöksverksamhetenockså den och

fall återspeglarfrån år 1988. I vissa kan det kanske dettaantas att en
tillkritisk inställning den grundläggande social-principen om

huvudansvar för lagöverträdare. många fall ärtjänstens även Iunga
fallet uppfattningen detdock detta utgår stället fråninte iutan att

vårdfinns någon principiell stöd, hjälp ochinte motsättning mellan
sidanå den och tydliga reaktioner acceptabelt bete-intemot ettena

å den andra. sådana pedagogisktende Tvärtom kan reaktioner ha ett
befästavärde inpränta och viattgenom som varanormer anser

samhället. detgrundläggande i Utifrån tankegångar detta slag harav
förslag reak-allmänna debatten förekommit rad olikai den en om

bl.a.ungdomarnas brottslighet. Förslagen hartioner rört sigmot om
förbud vid be-frihetsberövanden, behandlingstvång,kortare att

stämda medlingtidpunkter på platser, samhällstjänst,vistas vissa
och olika former detta slag tagitsNyligen har frågorvarning.av av

Ungdomarbl.a. våldskomrnissionensi Ju 1989:05 promemoriaupp
och kampenBrott liksom i rikspolisstyrelsens manifest motom
ungdomsbrottsligheten.
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ungdomarförolika tänkbaraalltsåbör inventeraKommittén
dessa kanvad månbedöma islagdettaanpassade reaktioner samtav

brottslighet. vill iIagfortsattmotverkasyftelämpliga i attantas vara
aktuelladetreaktionereventuellabetonasammanhanget att avnya

ellervårdbehovdenmotiveradeslaget, inte är av an-ungesavsom
fråga,kunna komma ibörprincip inteden idra unge,omsorger om

påföljdingripande denänframstårreaktionen sommersomom
påföljdsregler.normalaföranlett enligtbrottet skulle ha

vid brottskall reaktioner ungaVem besluta av0 om

beslutadet gäller skallkan tänkasOlika alternativ när omvem som
vid brott möjlighetformer reaktioner Eneventuella unga.av avnya

förhållandetbibehålla nuvarande regleringallt väsentligtiär att av
viss överensstämmelserättsväsende och socialtjänst imellan men,

överlåta på social-barnavårdslagens tid,gällde undermed vad som
så-och verkställa reaktionerna. Motbåde beslutatjänsten att enom
gi-vägande skäl anföras. sådant ärkan emellertid Ettdan ordning

inför besvärliga avvägningssi-kan socialtjänstendet ställavetvis att
Social-medföra betydande svårigheter.praktikenoch ituationer

försöka lämna denpå frivillighetens grundskulle samtidigttjänsten
ochhan behöver och beslutastöd och den hjälpdet omunge

skulle avsedda negativaverkställa åtgärder primärt somvarasom
betydelse ärbeteende.oönskat Av ännu störrereaktioner mot ett
tveksamtdet mycketsigemellertid enligt mening attmin att ter

brott be-avsedda reaktioneråtgärder praktikeni är motatt varasom
brottmål.den normalt gäller ihelt ordning änslutas i somannanen

därförbörövervägandenkommitténsUtgångspunkten för vara
reaktionsformer vid brotteventuellabesluten ungaatt avnyaom -

fattas rättsvä-reaktioner skall inombefintligaliksom det gällernär -
oförhindrademellertid kommitténsendet. Därvid bör attvara

falldeförfarandet isammansättning ellerdomstolensöverväga om
karaktär. lsärskildatill målensdomstol böravgörs anpassasavsom

frågor samråd skemåltyper och förfarandet vid domstol börom nya
med dornstolsutredningen 1989:06.IU

emellertidKommittén bör också kunna detöverväga ärom
lämpligt kunna tillämpa reaktionsformervissa ävenatt utan ett
formellt domstolsförfarande, det slagexempelvis s.k.av som man
nyligen beslutat inleda försöksverksamhet med i Danmark s. k.en
ungdomskontxakt. sådantEtt kontrakt skall enligt den danska mo-
dellen skrivas den föräldrarunder hans polisen ochsamtav unge,
de sociala myndigheterna. Kontraktet innebär den skallatt unge av-
hålla från brott och förpliktasig delta olika aktiviteter. Omsig iatt
den sluter kontrakt, väcks åtal och brottetinte registrerasettunge
inte kriminalregistret.i



SOU 1993:35 579 Bilaga 1

medför socialtjänsten ingripaMöjligheterna inomatt ramen
tidigare nämnt,lagöverträdare regleras, jagtvång mot somunga
enligt lagenvård denBeslutfr. juli i LVU.den 19901 nya omo. m.

dom-socialnämnden. Denefter ansökanlänsrättenmeddelas avav
påanspråkbrottmål har emellertid berättigatstol avgör ettettsom

överläm-fråga vidskallåtgärder komma ifå vilka ettatt veta som
för-därviddesocialtjänsten. Om insatsernande till vård inom som

möjligheterstånd, finns vissadomstolen kommer tillinteutsatts av
börKommitténändrad.brottsbalken få domenenligt kap. 238 §att
till-räckvidd och detstadgande har tillräckliganalysera detta omom

åtgärderandraellerändamålsenligt eller ändrade reglerämpas om
domstolsut-samråda medbör också denna delbehövs. Kommittén i

IU 1990:04.1989:06 åklagarkommitténredningen IU och

Verkställighet0

införs, kommerreaktionsformer brott ungdomarOm motnya av
verkställighetenfrågan vilken myndighet bör försvaraupp om som

kanreaktionerna,dessa. Om allmän domstol skall beslutaav om
krimi-uppgift förprincipiella skäl tala för det börsägas att vara en

uppfattningennalvården för verkställigheten. denFöratt ansvara
ochfråga stödtalar det förhållandet det primärt inte äräven att om
skälocksåhjälp brottet. finns emellertidreaktion Detutan moten

uppgift förbetydande styrka talar för detmed böratt sosom vara en
förcialtjänsten verkställigheten.att svara

Aven öppnar möjligheter brottom man att motnya reagera av
bör detta under inga omständigheterunga, till intäkt förtas ett

minskat för socialtjänsten det gällernär lämnaansvar att unga som
har begått brott det stöd de behöver. Arbetet medsom unga
lagöverträdare måste därför framtidenäven i viktig uppgiftvara en
för socialtjänsten. fårDet vidare förutsättas de eventuellaatt nya
reaktionsformer kommittén kan komma föreslå, vid sidansom att

markeraatt avståndstagandeav ett till brottet, dessutom syftar till att
hjälpa och stödja den avhålla sig från fortsatt brottslighet.attunge
Förutsättningarna för tillämpa reaktionsformatt måste underen ny
sådana förhållanden i utsträckning bli beroendestor denav unges
personliga od: sociala förhållanden.

Att lämna den dömde stöd och hjälp under verkställigheten av
brottspåföljd är visserligenen någonting kriminalvården harsom
bred och omfattande erfarenheten Om kriminalvården skulleav.

för verkställighetensvara de här aktuella reaktionerna, skulle detav
emellertid i många fall leda till delat mellanatt olikaett ansvar
myndigheter. Detta kan i praktiken medföra problem.

Det kan å andra sidan sägas socialtjänstenatt, ettom ges ansvar
för verkställigheten åtgärder har beslutats domstol, dettaav som av
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samarbete medförtroendefulltsådantmedföra problem förkan ett
verkställig-förEttsocialtjänsten eftersträvar.klienterna ansvarsom

emellertid intepå frivillighetbygger äråtgärder inteheten somav
meningEnligt minfrämmande för socialtjänsten.något ärsom

socialtjänsten,ändamålutifrån deheller,finns det inte styr ensom
sidanå denhjälpåtgärderstöd- ochmellanmotsättningsådan ena
dettaå den andrabeteendevisstreaktioner atttydligaoch mot ett

för verk-skulle kunnasocialtjänsten intekan motivera att ansvara
sambanddomstolbeslutats iåtgärder harställigheten avsomav

vid ingri-åtminstonesak detbrottmål. ärmed En attett merannan
någon änlämpligtframståsanktioner kanpande att annan so-som

intedenbeslut kan krävas närför decialtjänsten ungesomsvarar
domstolen beslutatåliggandensköter de om.som

analy-redovisat,harbakgrundbör den jagKommittén mot nu
skallverkställigheten närmareför ut-föreslå huroch ansvaretsera

formas.

Snabba ingripanden vid brott ungaav

debatten hävdas inte sällan det allmänna inte tillräck-I att reagerar
med tillräckligligt snabbt och kraft människa har begåttnär ungen
pekat påbrott. har människor harMan gripits ävenatt att unga som

för förhållandevis allvarliga brott ofta släpps omedelbart efter polis-
sedan flera månaderförhör och det sedan kan innan denatt ta unge

märker någon reaktion från socialtjänsten eller rättsväsendet. Under
tiden den finnas kvar brottslig miljö begåkan i ochunge en nya
brott.

omhändertagandenAkuta begått brott kan skeav unga som
straffprocessuella tvångsåtgärder med stödävengenom so-men av

cialtjänstlagstiftning. I likhet med gällande lag förutsätter ettnu
omedelbart omhändertagande enligt det sannoliktär LVU ärattnya

den behöver beredas vård med stöd lagen och rättensatt attunge av
beslut kan avvaktas hälsainte med hänsyn till risken för den unges

utvecklingeller eller till den fortsatta utredningen allvarligt kanatt
försvåras eller vidare åtgärder hindras. Beslut förutsättervård iom
sin den hälsa för påtagligutsätter sin eller utvecklingatttur unge en
risk skadas missbruk beroendeframkallande medel,att genom av
brottslig verksamhet eller något socialt nedbrytande beteende.annat

häktningdet gäller finns särskildaNär restriktioner beträffande
ungdomar. Häktning någon inte har fyllt år endast18 kanav som

då det finns synnerliga skäl.förekomma
bör behovetKommittén ändring de aktuellaöverväga av av

tänker här särskilt på möjligheternabestämmelserna. Jag avbrytaatt
pågående brottslig verksamhet och underlag för stödåt-olikageen

genomlysning dengärder grundlig sociala situa-av ungesgenom en
nätverk.ochtion
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Internationella utblickar

åtgärdernaFrågor ungdomsbrottsligheten och dennamotom
hålltilldrar på många andra i Sverige.sig intresse än Bl. istort a.

flera andra länder pågår med reformer påi Europa arbete området
reformer genomförts år.eller har under Det svenska systemetsenare

flera hänseenden vad tillämpasskiljer i från flestasig i desom
deinformera sig lösningarbörKommitténjämförbara länder. om

jämförbara länder ochandra pröva iihar valts eller övervägssom
också förförebild svenskamån dessa kan tjänavad som

del denvikt kommitténsärskild ärförhållanden. tarAv att av
finns internationellt angåendeerfarenheteroch deforskning som

lagöverträdare.ingripandenolika formereffekterna mot ungaavav
de olika dokumentoch beaktadelocksåbörKommittén ta av

behandling har utarbetatsoch dessungdomsbrottsligheten somom
främst Förenta Natio-internationellaolikaförinom organ,ramen

första hand påtänker här i UnitedEuroparådet. Jagochnerna
Administration offor the Juve-RulesStandard MinimumNations

Rules general-FNzsde s.k. Beijingnile Justice antogssom av
rekommendation Nooch dennovember 1985 Rdenförsamling 29

Juvenile Delinquency Europa-Social Reactions8720 to somon
den september 1987. vill17 Jag iministerkommittérådets antog

generalförsamling denockså den FN:s 20sammanhanget nämna av
barnets rättigheterkonventionennovember 1989 antagna om som

förbehåll prop. 198990:107, SoU28, rskr.godkäntriksdagen utan
därför idag beslutat ratificera. doku-Deregeringen350 och attsom

betydelsefulla inter-nämnt ärjagment som gemensammanusom
gäller det allmännas ingripandengrundsatser detnationella när mot

självfallet innehållet dessakommittén bör ioch ungdomar. Förbarn
utsträckning betydel-den devägledande i ärdokument som avvara

fullgöra uppdraget.för attse

med förturbehandlaskanFrågar som

och frågoromfattandeuppdrag rör princi-ärKommitténs storav
olika alternativ förfinns rad hur det allmän-betydelse.piell Det en
kan samordnas skiftandebrott ochinsatser mot upp-ungaavnas

för- och nackdelar före-kan finnas de dessa ärfattningar somom
finner omfattandemed. Om kommittén ompröv-nade att en mer

tillämpas Sverige, bör det där-ske den ordning ining bör som nuav
betänkande behandla de all-fritt förstaför stå kommittén i ettatt

vägledande påbörprinciper kommitténmänna om-anser varasom
rådet.

finnerbör också oförhindradKommittén att, manvara om
frågor där behovetmed förtur behandladetta motiverat, vissa av

framstå överhängande.kanändringar som mer
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Övrigt

valdskommissionens promemoriaöverlämnasbörkommitténTill
också del polisens mani-böroch KommitténUngdomar Brott. ta av

socialstyrelsensungdomsbrottsligheten ochkampen ut-fest motom
ungdomar SoSför barn ochsocialtjänstens insatservärdering av

1990:10.rapport
direktiv till samtligagäller regeringensarbetekommitténsFör

angående dels utredningsförsla-särskilda utredareochkommittéer
EG-aspekter utred-1984:5, dels beaktande idir.inriktning avgens

1988:43.dir.ningsverksamheten
före utgången septemberarbeteavsluta sittbörKommittén av

1992.

Hemställan

hemställerhar anfört jagtill vad jagMed hänvisning att rege-nu
för justitiedepartementetchefenbemyndigaringen

kommittéförordningenomfattadkommittétillkallaatt aven -
uppdrag över-ledamöter med görahögst1976:119 med tio att en-

vid brottallmännas insatserdet unga,avsyn av
ordförandeledamöterna samtattatt utse varaen av

bi-ochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om
it kommittén.träde

kostnadernabeslutarhemställer regeringenVidare jag attatt
anslag Utredningarandra huvudtitelnsskall belasta m.m.

Beslut

bifal-ochövervägandentill föredragandensansluter sigRegeringen
hemställan.ler hennes

Justitiedepartementet
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Förordning
utredningarsnabbaremedförsöksverksamhetom

lagöverträdare;rörande unga

1988.april21denutfärdad

följande.föreskriverRegeringen

38:målhandläggning mot ungsnabbare avåstadkommaFör§ att1
bedrivasförordningdennaenligt 1försöksverksamhetskallöverträdare
Värnamo.Norrköpings,Handens,tillsighänförärendenmål och som

åklagardistnkt.LuleåochVästerås, BorlängeKöpings,Malmö
socialnämnderochpolismyndigheter somåklagannyndigheter,Vid de

uppslagochidéerde somtillbörförsöksverksamheten tas varaberörs av
främjargång och ettförsöksverksamhetens somunderframkommakan

snab-tillmedverkarövrigtioch enmyndigheternamellansamarbetegott
handläggning.bare

Förundersökningen
årinte 18 skäligen misstänkt förnågon fyllt 15 ärOm§2 ettmensom

polismyndighetenskall underrättapå följa,vilket fängelse kanbrott genast
socialnämnden.

brott i § skallFörundersökning rörande 2 bedrivas med3 § som avses
Förundersökningen skall avslutad inom tvåsärskild skyndsamhet. vara

beskaffenhetinte utredningens eller andra särskildaveckor, omstän-om
omöjligt.digheter dettagör

åtal fårför brottet inte kommer väckas,Om det kan under-att attantas
rättegångsbalken§ alltid sändas till den misstänk-rättelse enligt 23 kap. 18

i § förundersök-i vanligt brev hinder reglerna 12 andra styckette utan av a
ningskungörelsen 1947: 948.

förundersökningen i första anlitas polispersonalVid bör hand4 § som
frågorsärskilt avdelats för eller har erfarenhetsom annars av om unga

föremåltidigare för förundersökninglagöverträdare. Har den varitunge
enligt § 167 med särskildaeller utredning 13 lagen 1964: bestämmelser om

lagöverträdare, bör tillses möjligt tilldelasatt sammaunga personer om
också den förundersökningen.nya

också fråga åklagarenstillämpas iFörsta stycket skall handläggning,om
kan väsentlig olägenhet.det ske utanom

Ynrandefrån socialnämnden
Åklagaren såskall möjligt5 och i samband med§ snart attsenastsom

förundersökningen ställning tillavslutas yttrande enligt § lagen3ta om
särskilda bestämmelser1964: 167 med lagövenrädare behöverom unga

inhämtas eller inte.
åklagarenOm yttrande begärs, bör vid behov upplys-socialnämndenge

ningar yttrandet kan begränsas.hurom
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ellernämndennågon hostjänstemanuppdragitsocialnämndenOm§6
yttrandetfårpå nämndensyttrande vägnar,någon ledamöterna att avgeav

hand-6201980:socialtjänstlagenföreskrifterna iiakttagande ommed av
muntligen.ärendenläggning avgesav

sådanttillanslutningi samman-yttrandekanlämpligt,Om det är avges
i 7träffande avsessom

åtalsunderlårelsebeslutMeddelande omav
med-beslutetåtalsunderlåtelse hinder inteskall. möter,Beslutas7 § om

veckaSammanträffande med denpersonligtvid senastdelas enungeett
Åklagaren efter attböravslutats. strävaförundersökningenefter det att

Företrä-sammanträffandet.vidnärvarandevårdnadshavareden ärunges
tillfällesocialnämnden bör närvara.dare för attges

åklagaren särskilt7 § börenligtSammanträffandeVid8 §
avhfifl‘ellerförsöktden gottgörautsträckningefter vilkenhöra i unge

brottet,uppkommitskada genomsompa
sköl-detåtalsunderlåtelse ochbeslutetförklara innebörden omav

förenat med.samhetskrav detta ärsom
vilka följdernabelysa kan bli fortsatta lagövenrädelser.av

förordning träder i kraft den ljuli 1988.Denna

regeringens vägnarPå

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke
Justitiedepartementet
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Utkast till verkställighetslag avseende
dom på särskild tillsyn

tillFörslag
verkställighetLag särskild tillsynom av

Härigenom föreskrivs följande.

1 §
lag verkställighetDenna dom på särskild tillsyn.avser av

2 §
Statens institutionsstyrelse leder och verkställighetenhar inseende över av

särskild tillsyn.domar

3 §
Särskilt ungdomshem sådant hem i lagen 1990:52 med12 §är som avses
särskilda bestämmelser vårdom av unga.

4 §
fråga beräkningI den tid, varunder verkställigheten särskildom av av

tillsyn skall pågå, skall strafftidlagen 1974:202 beräkningom av m.m.
ha motsvarande tillämpning.

5 §
Verkställigheten dom på särskild utformas så dentillsyn skall attav unges
anpassning i samhället främjas skadliga följder frihetsbe-kan och av

kravetmotverkas. den utsträckning kan skerövandet I det utan att
från början inriktassamhällsskydd eftersätts skall verkställigheten

särskildautanför detåtgärder förbereder den för tillvaronungesom
ungdomshemmet.

§6
samverkan medgenomföras iskall planläggas ochVerkställigheten nära

medskeskall samverkansocialtjänsten. den mån det lämpligt ävenI är
samhälleligaandra organ.

med densamrådverkställigheten skallVid planläggningen äga rumav
signärstående. skall beredas tillfälleoch hans Den yttraatt omunge unge

talaråtgärder inte synnerliga skälplanerade honom särskilt,rörsom om
däremot.
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7 §
Verkställigheten skall påbörjas den intas i särskiltatt ettgenom unge
ungdomshem. Statens institutionsstyrelse anvisaskall plats sådanti ett
hem.

Därvid bör, hinder inte tillses den placerasmöter, i detattom unge
särskilda ungdomshem ligger bostadsort.hansnärmastsom

Vid placering den under år skallär särskilt tillses hanarton attav som
hålls åtskild frän äldre intagna.

8 §
Den skall behandlas aktningmed för hans människovärde. skallHanunge
bemötas med förståelse för de särskilda svårigheter förenade medärsom
vistelse särskilt ungdomshem.

Den skall visa hänsyn personalen på ungdomshemmet ochmotunge mot
andra vistas där. Han skall sig efter ordningsreglerde gällerrättasom som
för ungdornshemmet och de anvisningar personalen lämnar honom.som

§9
Verkställigheten skall efter den särskilda behov ochanpassas unges
förutsättningar. Erfordras medicinsk, psykologisk eller behandlingannan

Ärskall sådan beredas honom. den skolpliktig skall han beredasunge
Ärmöjlighet fullgöra skolplikten. han undervisning,i behovatt armars av

utbildning eller yrkesträning skall sådan ordnas för honom.
Den skyldig delta i den undervisning, utbildning,är yrkesträ-attunge

ning eller sysselsättning anvisas honom.annan som

10 §
Den får hindras lämna hemmet och i övrigt underkastas denattunge
begränsning i rörelsefriheten nödvändig för förhindra hanär att attsom
avviker. Den rörelsefrihet fär också inskränkas behövsdetnärunges av
hänsyn till andra intagnas och personalens säkerhet.

§ll
Om det nödvändigt medär hänsyn till den säkerhet ellerunges egen
säkerheten för personalen och övriga intagna eller för förhindra denatt att

avviker eller i övrigt allvarligt åsidosätter för vistelsende anvisningarunge
vid ungdomshemmet meddelats honom, får den enhet där densom unge
vistas hållas läst för honom.

Begränsning rörelsefriheten högstenligt första stycket får pågå underav
två månader i följd. Om särskilda föranleder får dock tidenskäl det,
förlängas. Rörelsefriheten får tiddock inte begränsas under längre än
nödvändigt och i inget fall pågå månader.änmer sex

Beslut sådan förlängning meddelas Statens institutionsstyrelseom av
efter särskild framställan från föreståndaren. skallStyrelsen ompröva
beslutet månad.varannan
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12 §
Om det särskiltär påkallat grund den dömde uppträder våldsamtattav
eller så påverkadär berusningsmedel han inte kan hållas tillav att
ordningen, får han hållas avskild från de övriga vid ungdomshemmet. Han
skall under den tid han hålls avskild stå under fortlöpande uppsikt. Tiden
för sådan avskildhet får inte längre än oundgängligenär nöd-vara som
vändigt och inte i något fall överstiga 24 timmar i följd.

13 §
Bestämmelserna i 16, 17, 19 och 20§§ lagen l990:52 med särskilda
bestämmelser vård skall tillämpas beträffandeäven denom av unga som

intagen i särskiltär ungdornshem efter dom påett särskild tillsyn.

14 §
Den har i lämpligrätt utsträckning besökatt och användaunge ta emot
telefon.

§15
Den skall beredas tillfälle till fysisk träning lämplig medärunge som

tillhänsyn hans ålder och hälsotillstånd. Han skall också ha möjlighet att
dagligen vistas utomhus minst timme inte synnerligt hinder möteren om
häremot.

16 §
Den skall beredas tillfälle till lämplig fritidssysselsättning. Han börunge

sigägna intressen kan bidra till hansuppmuntras att egna som
utveckling. I den utsträckning det lämpligen kan ske skall han få möjlig-
heter tidningar, radio och television följa vad händer iatt genom som
omvärlden. behovHans förströelse bör tillgodoses i skälig omfattning.av

17 §
Om den vill sin religion inomutöva ungdomshemmet skall tillfälleunge
härtill beredas honom i den utsträckning det kan ske.

18 §
skall inställas vidDen domstol, domstolen begär det. Begärunge om

myndighet den införskall inställas denna, Statensprövarattannan unge
institutionsstyrelse det skall ske. I anslutning till inställelseom varom nu

fråga får den placeras i allmänt det erforderligt.häkte, ärär unge om
Tid för inställelse i första stycket inräknas i verkställig-som avses

hetstidcn.
Åtalas skall han på begäran erhålla den lättnad i verkstäl-den unge,

erfordras för utförande hans talan i målet.ligheten som av

19 §
tillstånd för viss kort tidfår beviljas lämna ungdomshemmetDen attunge

fårpermission särskild anledning härtill föreligger. perrnissionenFörom
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de villkor beträffande vistelseort, anmälningsskyldighetställas eller annat
erforderligt.ärsom

20 §
pågåtthar i månaderverkställigheten i ungdomshemmet fårNär dentre

ungdomshemmet.vistelse utanför Sådant överförandeöverföras tillunge
tredjedel den utdömda tiden återstår.skall alltid ske när en av

månader får.tiden skålUnderstiger den utdömda föreligger.sex om
ungdomshemmet skeöverföring till vistelse utanför redan innan tre

månader förflutit.

§21
såVistelse utanför ungdomshemmet skall planeras den beredsatt unge

lämpligarbetsanställninglämplig utbildning eller bostad. Kommersamt
eller medicinskt stöd skallbehöva ekonomiskt, socialt åtgärderhan att

för tillgodose sådant behov.vidtas att ett

§22
skall ställas villkorutanför ungdomshemmet devistelsenFör ärsom

skolgång eller utbildningerforderliga beträffande vistelseort, ellerannan
läkarvård elleranmälningsskyldighet,arbete, annat.

förunderlåter följa villkor vistelsen utanförOm den att ettunge
avbrytas.skall denna omedelbartungdomshemmet

§23
ungdomshemmet enligt 19 eller 20utanför § inräknas iför vistelseTid

det.inte särskilda skäl talarverkställighetstiden, motom

24 §
i denna lag uppenbarligen kan befarasbestämmelsetillämpningOm av

ellerkroppsliga psykiska hälsa, fårför den denmedföra ungesmen
förebygga sådantpåkallad förjämkning göras är att men.som

§25
föreståndaren för ungdomshemmetlag fattasenligt dennaBeslut omav

får överklagas hos länsrätten.Sådant beslut Beslutinte annat avanges.
hos kammarrätten.institutionsstyrelse får överklagasStatens
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kommun.Upplands VisbyilörlikningsverksamhettillFörslag

verksamhet.kommunensbakgrundkortEn av
Upplandsisocialtjänstenmedpolisdistrikt i samarbeteMärsta1982 harSedan

lagöverträdare.inriktningmed särskildverksamhetbedrivitVäsby ungaen
ochungdomsutredarebestått polisi särskildharverksamhetDenna enen

utifrån och kompetensmyndighetssinatillsammanssocialsekreterare som
lagöverträdare.beträffandehandlagt ärendenområden ochhar utrett unga

i bilaga l.redovisadfinnsdenna verksamhetdetaljerad inform.En ommer
vadungdomsbrotts-lighetenförsöka bromsaarbetet med1986 förstärktes att

harverksamhetDennasynnerhet.och klotterskadegörelse i allmänhetgäller
policykommunenstydliggöraattityds-förändring,grundstenar:vilat tre

ungdomarnamedl ochför sig.skadegörelse och göra attvad gäller rättatt
tillverksamhethar dennaklotterborttagning,dvsfått för sig,har rättgöra

förlikningfungeratredanvissa delar som en
kommunensskadorfrämst berörtverksamhet harDenna mot

. omfattaskallverksamhetenföreslagna ävendenegendom,och Vasbynems nu
målsägare.privata

lagöverträdare.Unga
upprepadtillåterfallsfrekvensenlång tid varit käntunderDet har att

samhälletår.15underfrämstungdomar,blandmycket högbrottslighet är om
brottsligheten.på snabbtellerinte sätt reageratannatett

mindrebegår normbrotttidigtungdomarvarit käntDet har aväven att som
ytterligarerisk ett stegkarraktär löperallvarlig störreeller att taen

forskningfinnsnorrnbrott. Detavanceradeochtillkarriärtrappan nya mer
tidigviabehöverintenarkotikarnissbrukpå in ityder vägen ettattsom

småkriminalitet.medbörjamycket väl kanalkoholkonsumtion utan
förståelsefårungdomarnapåtalar viktenVissa forskare avatt enav

Wolfgang,professor ibegått. E.Marvindet brott deförkonsekvenserna
metoderkändatilltilläggPennsylvania,kriminologi, säger somatt som

bordeövervakningochsamhällstjänstskadeersättning,kontroll,infomrell
konfliktösningar.finnas medling och

förlikningVad är
dettillkomplementmedlingförlikning ellerGrundmotivet bakom ettsom

ochmellanuppnå försoning parternasanktionssytemettraditionella är att en
Måletåterfalla i brott. är attmindre benägengämingsmannen attgöraatt

ochoffretåsamkasskadadenochtillrättaföra gärningsmannen somreparera
samfällt.detta skall ske

gärningsmansöka försonaförlikningsmanmedlarelåterGenom att man en
från denkonfliktlösauppgiftenså tillbakabrottsoffer lyfteroch att enman

uppstått.vilka tvistenmellanderättsvårdande tillmyndigheten personer
medlingsprogrametförstaUSA, detOhio,isjuttiotalet startadel början avav

1981och England.KanadailiknandeDärefter harbetydelse. startatprogram
brottsmål vad gällerikonfliktråd för medlingski Norgestartade ungaman

l Sverige harFinland.ifinnsverksamhetliknande ävenochlagövertrödare
HudiksvallochSolnaibland startatkommuner därvissa

frånpolisenUngdomssektion ochSocialförvaltningensförlikningsverksamhet.
Hudiksvall.ibesökt arbetetochhar varitpolisdistriktMärsta
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Hudiksvall.frånErfarenheter
socialtjänstenochpolisenväcktes närförlikningsverksamhetentillidénSjälva

skadegörelsebrottochskadegörelseomfattandeproblemetinför1988 stod
för dennaMålsägamaår.12-18åldersgruppeniungdomarbegågna av föreningar.ochföretagprivatpersoner,kommunen,brottslighet t.ex.var ursäktbeochmålsägaren ävenmed omkonfronterasfickungdomarAlla

ungdomenfickdagheminbrottvidinnebarpraktikenivilket t.ex
beslutagemensamtattdaghemsföreståndaren. Nästa stegmed varkonfronteras

skadan hanekonomiskadentillrättaställaskulleungdomenvilket sättom kommunenmålsägarenlösa närenkeltnågorlunda varDetta attorsakat. var företaget.elleri kommunenarbetadå ungdomenkundeförföretageller ett
Vadlösa.svårareproblemet att manprivatpersonergälldeMedan detnär var

kontaktpersonutsågformellt varsocialtjänsten somdå gjorde enattvar denocholika arbetenordnauppgiftungdomsutredare. Hans attpolisens var
målsägaren.gick till ersättaerhöll attungdomenersättning som

justförlikningeni är attviktigasteframhåller detHudiksvalll attman
konfrontation ärellerDettaursäkt. mötebrottsoffretskall beungdomen om

inteProblemetstånd. är attfå tillså lättalltiderfarenhetsmässigt inte att
ochuppgörelseönskarbrottsoffret intenekar engärningsmannen attutan mer

upplevaoffretkanDelsflera. ensjälvfalletkantill dettaträff. Orsakerna vara
harskadan,återställakangärningsmannenförförtroendeinget atträdsla, har

handskall tamyndighetenrättssvårdandeden somdetinställning äratten
ärendet etc.om

Hudiksvall.iResultat
ungdomsärenden365handlagt varavtotaltHudiksvallipolisen1988 harSedan

intemedlingärendenDefall.dessa250i sommedling har tillämpas av
för denMedan detvåld.lindrigareochbedrägerifallgällttillämpas har av polisenmedkollafyraEndastskadegörelse.ochstöldergälltandra gruppen

återfallit i brott.hitills250 hardetryckningföre av

Lagstiftning.
bereds§lLULlagöverträdarebestämmelsersärskildamedl Lag ungaom

förlikningvidåtalsunderlåtelse ochdenåklagarenförmöjlighet att ungege
vidmedlingför-likningtillkanhänsyninnebära tasdettakan att

fårpåtalari RB 20:7 hänsynallmänna reglernaåtalsprövningen.De även att
endastpåföljdenförutsättningåtalsprövningen underförlikningtill vid atttas

bli böter.kan antagas
brottmål denför förlikning iförutsättning ärl lagen attsägs även ettatt en

villDetfrån både och gärningsmannen; sägabrottsoffretfrivilligt attsker
förlikning.åtalsprövning ochstår mellanför gärningsmannenvalfriheten

förslag.Sammanfattning och
blandkarriärer i kommunenkriminalitetsbromsai ytterligareSom ledett att

nödvändigtochförlikriingsverksarnhet riktigtsigungdomar ettter somen
tidigarepåbyggnad detdå ytterligareskallDenna verksamhetsteg. avenvara

nedan.skissåklagaren sefrån polisen ochbedrivts socialtjänsten,arbetet som
föreslagnaviktig roll i denaAlla aktörer kommer hadessa en

något heltdet inteDet viktigtforlikningsverksamhet. ärpoängteraär attatt
befintligtill redankomplementskall tillskapas ettnytt utan snararesom

verksamhet.
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Förlikningen innebär konfrontation gärningsmannen offret och bermöteren
ursäkt och återställande skadan. Ett medde primära problemenom av av

förlikningen få brottsoffretär sådan.att till Erfarenheternapositivatt vara en
visar tydligt den huvudaktöratt dvs sammanförär gärningsmanperson som

måsteoch offret besitta samhällelig trovärdighet för kunna fullföljaatten
sina arbetsuppgifter.
Det troligt detär i vissa fall gårinte låtaatt återställagärningsmannenatt
skadan eller utföra arbete hos brottsoffret varför finnas till-annat det bör
gång till andra arbeten. Syftet då gärningsmannenär skallatt annatgenom
arbete fåkunna ersättning och genom återställa exvis självrisken vidskada
bilstöld. Problemet i dessa fall dåblir och skall tillhur ersättningenvem
gärningsmannen betalas Ett lösa pådetta fondut. sätt byggaäratt att upp en

vilka medel gärningsmannennär återställandet.tas har utförtur
Förlikningsmannen dåhar här uppgift finna alternativa arbeten.atten

Utöver de idag finns tvåmed socialsekreterare tvåresurser som samt
ungdomsutredare vid polisen åklagarmyndigheten krävs sksamt en
förlikningsman har till uppgiftsom att:

-ombesörja förlikningen mellan brottsoffret och
gärningsmannen.

-organisera arbeten för de ungdomar omöjligtsom
direkt återställakan skadan offret iställetutan

återbetalaarbete skadan.annatgenom
-följa överenskommelsen hålls.attupp
-skriva till ansvarig påutredare polisen.rapport

Särskilt bör poängteras det hindret fåvid förlikningenatt stora är att en
från offret låtaacceptans gärningsmannenatt göra för sig ochrätt

erfarenhet visar det krävs vissatt personlig livserfarenhet.läggningen samt
Utöver denna särskilda tjänst bör frånreferensgrupp med representanteren
socialtjänsten, polisen åklagarenoch bildas. Denna skall följa ocharbetet även

de justeringargöra kan visa sig nödvändiga, utvärdera.som samt
Sammanfattande skiss rutiner för utredning ungdomsbrott.av av

v ..
Kontakt med socialsekreterare Kontakt med socialsekreterare
eller polis då brott uppdagas. eller polis då brott uppdagas.

Ungdom och föräldrar kallas Ungdom och föräldrarna kallas till
polisen. till polisen.

Polisen förhör ungdomen. Polisen förhör ungdomen.
Riräldrarna socialsekreteraresamt Föräldrarna socialsekreteraresamtsitter med vittne. sittersom med vittne.som
Vid klotter eller liknande skadegörel- Vid klotter eller liknande skadegörel-

allmännyttig egendom erbjudsse allmännytti egendom erbjudsse gungdomen ställa tillatt rätta. ungdomen ställa tillan rätta.
Polis och socialtjänst utreder för Polis och socialtjänst utreder förvar varsig och sänder utredningarnagemensamt sig och sänder utredningarnagemensamttill åklagaren. Om ungdomen del- till åklagaren. Om ungdomen del-
tagit i klotterborttagning meddelas tagit i klotterborttagning meddelasdetta. detta.
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tillgreppskadegörelse,Vid avannan
bedömsstöldochfortskaffningsmedel

förlikning skall ske.om
förlik-medkontaktförlikning,Om tas

med-föräldrarnaoch ungdom,ningsman
finns.möjlighetdennadelas att

ochföräldrarfrånsamtyckeOm
förlikningsmannenkontaktarungdom

förlikningfåsyftebtottsoffret i an en
stånd.till

tillFörlikningsmannen rapportavger
bifogar dennapolisenutredaren som

till åklag.sändsutredningenmed som

Åklagaren nuställningÅklagaren tar omställning nutar om ej.elleråtal skall väckasej.väckasellerskallåtal

utvärdering.ochDokumentation
utvärderaochdokumenteraförsöksprojektet är attdel iviktigEn

modellenvärdetbedöma somkunnadärigenomför avverksamheten att
kontinuerligadenDessutom ärkommuner.för andraförebild

underjusteringargällervadvärdeutvärderingenochdokumentationen av
projekttiden.

ochprojektidenhelaunderfortlöpandeskallDokumentationen vara
registeruppföljning.ochintervjuermed hjälputvärderingen kommer ske av
värde kommerfrågan återfall brottslighetiEftersom är stortavnyom

uppfäljmngstiden försöksperioden.längre änvara

Projekttidens längd.
intevi dettreåriga. falll detta ärProjekt denna vanligen trorärtypav

verskamheten kunnatvå år effekterskallnödvändigt redan efterutan av
skallverksamhetenföravläsas bedömning pemranentas.göraatt omen

år avlämnasförsöksperioden ettSjälvfallet efter hälftenskall det första :enav
fullfölja arbetetanledningfinnsbilda detskall underlag attrapport som om

månader implementera3-5projekttiden Tidsplaneringen det attär tarut. att
i fullkandeninnanverksamhetenutbildning informationoch anses vara

månader minimitid förår 12Bedömningenaktivitet. den ärär att ett en
redan efterinnebärDettaför utvärdering.verksamheten kunna attgöraatt en

för bedömnimgmånader tillräckligt underlag15-17 skall det finnas göraatt en
verksamheten.av
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Ekonomisk kalkyl.

År
Lön, förlikningsman inkl omkostnader. 360 000krsoc.
Resor 10 000kr
Utbildning och material
av medaktörcr i kommunen 000kr40
Dokumentation utvärderingoch 50 000kr
Ovriga omkostnader 10 000kr

Summa 470 000kr

År 2:
Lön 370 000kr
Resor 000kr10
Utbildning 000kr10
Dokumentation och utvärdering 50 000kr
Övriga omkostnader 5 000kr

Sumrm 000kr445
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Damm DamurabevoaasI-ovwo
900905

MÄRSTAPULISDISTRIKTPOLISENSUNGDOMSENHETI

består tvâ 30 000Märsta Sigtunapolisditrikt komnuner, kommunmed caav
invånare 35 invånare. diarie-Upplands Väsby 000 I distriktetod1 med ca

såsomfördes 0001989 mellan anmälningar. 300’.uppk1arades7 8 Caunder och
tillungdoaabrott. De antalet ettmisstänkta 200, vilket betyder attcavar

fåtal ochbegått många endast.flestabrott de ett enstaka brott.eller

frånHösten 1982 bildade modellpolisen i Märsta ungdomsenhet efteren
Västerås, förhållanden.till lokala En lcrininalinspektör haranpassad
därefter handlagt Sigtuna på.ungdomäärendm i kanon och varit placerad
centralorten, polisstation.Märsta Motsvarande lcindnalinspektörhar en
varit placerad arbetsgruppen,vid Upplands Väsby polisstation.

SIGTUNAKODMUN

Till början hade socialförvaltningen Sigtunautsetti särskilda tjänste-en
män att närvara polisens förhörvid med Senare dock blivitungdomar, -dethar
så att aktuell närvarit:handläggareungdoms Sodiailffirvalumingen strävar
dock efter att kunna särskilda mgdocasselceterare.utse

VÄSBYUPPLANDS KUMMUN

Eâ sätt har socialförvaltningen i Upplands Väsby utsett socialselate-samma
terare att handlägga ärendendessa i samarbete. med .Socialförvalt-polisen.
ningen har bildatäven ungdomssektion.senare en

I båda kommunerna strävar polis socialförvaltning-och ungdomarnaefter att
i största möjliga mån skall göra rått För sig.

VÄSBYUPPLANDS KOMMUN

Upplands Väsby startades hösten 1.986 ett Hållprojekt kallas Väsby Helt.somKonmunen och bostadsföretaget Våsbyhem tillsatte medelså att tjänstemanenkunde anställas för information mot skadegörelse Ävenskolor: polisen deltogi
i detta arbete. Ungdomar orsakat skada För kommunen .bostadsföretagellersomFármåddes att delta i arbete att förstamed i hand klotter i -kbxnmunen.saneraArbetet bedrevs Hållledningunder VäsbyHelüs anställde.av

SIGTUNAKOMMUN

Hösten 1989 införde Sigtuna Skolförvaltningkommuns rutiner för ungdomarhurskall ersätta skador de orsakat kommunens Arbeteegendom. för ungdomarna harberetts inom skola, Fritid och parkfdrvaltning.
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fått göra rätthar ungdomarSigtunahembostadföretagetÄven hos
arbete.egetFör sig genom

skadegörelsebrottminskningbetydandebåda harkommunerna avI en
noterats.

HANDLÄGGNINKZSRUTINERNAPRESENTATIONAVSUMMARISC

elleruppdagats aruuâlts.att brottefterupprättasAnmälanl.

år,18 ellerkänd och underårdär gärningsmannenArnâlningar2.
till ungdoms-detta, överlämnaqfisgifter-aattrantadet-firms

utredaren.

med social-brottet överenskounerochutrederUngdousutrodaren3.
tid förhör.Försekreteraren om

Förälder kallas förhör. Vidår, till12-18 dennesochDena. unge,
föräldern förhörs-socialsekreteraren ochnärvaraförhöret som

vittnen.

till-socialsekreteraren social utredningEfter .förhöret gir5. en
polismannen:förälder, utanden och dennesmed unge mensammans

avslutar eller fortshandläggningen,Socialselcreterarennärvaro.
socialförvaltningen.sätter inomsenare

överlämnas förundersökningen6. unge-är straffmyndig tillOm den
åklagare. bifogar tjänsteskrivelse.Socialsekreteraren därvid en

vttrandetiomanvända år normaltDen ersätter det tidigare oftäz;
åtalsunderlâtelseåklagarentillräckligt för att bedöma skallom

ellerske ej.

HANDLKGGNINGSRUTINFÖRDELAR då‘MEDDENNA jämfört med tidigare ärenden-utredningsrotel skildahandlades vid respetive handläggare och social-av
i efterhand.förvaltningen underrättades

Specialiseringen inneburithar att handläggare-vid socialförvaltning
polis lagtoch arbete och i arbetsuppgifterna änner mer engagemang

dåvad tidigare varit fallet, ärenden enskilde handläggarendessa hos den
bland lågkommit dem med prioritet.

Sammanlagt kortare handläggningsrutiner eftersom socialförvaltning och
polis startar handläggningen samtidigt åklagareoch kan avsluta ärendet
när det komer tillmyndigheten.

ÄvenGenom rutin erfarenhetoch skapas myndigheter emellan.en gemensamsyn
Föräldrar, anställda inom skola påverkasoch andra, att dela denna syn.

NACKDELAR
På fågrund att vid polis ochav socialfárvaltningpersoner
handlägger frågordessa blir sårbart,förfarandet vid sjukdomt exoch överbelastning.
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på så mångaDet tungrptztblir grund att skall för-med vidav vara
långhörstülñállena. Förfarandet framförhållning.kräver

Då någon frihetsberövats, eller vid tillfällen då måsteandra förhör
hållas omedelbart, Fungerar regel intei rutinerna.

PEDAGUGIK

Såväl ungdomsutredare socialsekreterare strävat efter attsom ungdomar
skall mötts klaraav och klar moral.en gemensam Vid föt-syn, numerläggs myckethören därför enêngi--på fåatt den att erkänna .vadungeellerhan han gjort, att förståsant varför så.inte. skall göra.manstâiifötnviacüåaamigâöttâår-âániñânutsâtüüngAtt till kunna avståndatt ta
från klandervirda-hand1inga.r.

Leif Lundqvist Ritva Krokback
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biståndet.samarbetsformeri UDStyrnings-och
grundskolan.U.förKursplaner

effektivitet.kvalitet ochförErsättning
förresurstilldelningssystemUtformning nyttettav- högskoleutbildning.U.grundläggande

tortyrskadaderehabiliteringstödtillStatligt4. av
fl. S.flyktingar m.

psykofar-beroendeframkallandeBensodiazepiner-
maka.

småskaliglivsmedelsproduk-Livsmedelshygienoch
tion. Jo.

lönediskriminering.ochLöneskillnader
arbetsmarknaden.Ku.ochOm kvinnor män

Om kvinnorlönediskriminering.Löneskillnaderoch
Ku.arbetsmarknaden.Bilagedel.ochmän

Postlag.K.9.
datalag.Ju.l0. En ny

Socialförsäkringsregister.S.l
Vårdhögskolor12.

U.utveckling huvudmannaskap.kvalitet- --Ökad järnvägen.K.konkurrens13.
våragrundlagar.Ju.EG och14.

internationellomfördelningförSvenskareglerl5. av
oljekris.N.olja vid en

ekonomi-ekonomiochpolitikför16.Nya villkor —
förslag.Fi.kommissionens

ekonomi-ekonomiochpolitikvillkor för16.Nya -
förslag.Bilagor. Fi.kommissionens

Ägandet television allmänhetenstjänst.och iradiol7. av
Ku.

Delaktighet.M.Tolerans18.Acceptans
ochmiljöarbetet.M.19.Kommunerna

prisstabiliteten.Fi.Riksbankenoch20.
.Ökat personval.Ju.21

statsråds värt Fi.arbeteVad22. ärett
krona.U.23.Kunskapens

partiell Ku.Utlänningslagen24. översyn.en-
åtgärderför jordbrukare.Jo.25.Sociala

säkerhetsfrågor.Ju.vissaHandläggningen26. av
M.Miljöbalk. Del l och27.

Bankstödsnämnden.Fi.28.
företagsbeskattningen.reformering29.Fortsatt av

Del Fi.
socialtjänsten.biståndinomtill30.Rätten

påalkoholområdetoch inomroll31.Kommunernas
missbrukarvården.S.

anställningsskyddslag.A.32.Ny
Åtgärder jordbruk ochSverigesför förbereda33. att

för EG.Jo.livsmedelsindustri
K.34.Förarprövare.

Del ochB. Ju.ungdomsbrott. A35.Reaktionmot
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förteckningSystematisk

Justitiedepartementet Jordbruksdepartementet
[10]datalag. småskaligEn och livsmedelsproduktion.Livsmedelshygienny

våragrundlagar.[14]EG och [6]
Ökat [21]personval. åtgärderför jordbrukare.[25]Sociala

Åtgärdersäkerhetsfrågor.vissa [26]Handläggningen för förberedaSverigesjordbruk ochav att
ungdomsbrott.Del ochB. [35]Reaktion A för EG.[33]livsmedelsindustrimot

Utrikesdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet
samarbetsformerbiståndet.[l]och iStyrnings- [32]anställningsskyddslag.Ny

Socialdepartementet Kulturdepartementet
Statligtstödtill rehabilitering tortyrskadade lönediskriminering.Löneskillnaderochav
flyktingar fl. [4] och arbetsmarknaden.[7]Omkvinnor mänm.

psykofarmaka.Bensodiazepiner beroendeframkallande och lönediskriminering.Om kvinnorLöneskillnader-
15] arbetsmarknaden.Bilagedel.[8]ochmän

ÄgandetSocialförsäkringsregister. tjänst.radioochtelevisioni allmänhetensav
biståndinom socialtjänsten.Rättentill [30] 1171

alkoholområdetKommunernasroll och inom partiell [24]Utlänningslagen översyn.en-missbrukarvården.[31]
Näringsdepartementet

Kommunikationsdepartementet olja vidför internationellomfördelningSvenskaregler av
Postlag.[9] oljekris.[15]enÖkad på [13]konkurrens järnvägen.

Miljö- naturresursdepartementetochFörarprövare.[34]
ToleransDelaktighet.[18]AcceptansFinansdepartementet miljöarbetet.[19]ochKommunerna

[27]Miljöbalk. Del l ochNya villkor för ekonomiochpolitik ekonomi-
förslag.[16]kommisionens

Nya villkor för politik ekonomi-ekonomioch -
kommisionensförslag.Bilagor. [16]
Riksbankenochprisstabiliteten.[20]

statsrådsVad arbetevärt [22]ärett
Bankstödsnämnden.[28]

företagsbeskattningen.Fortsattreformeringav
Del [29]

Utbildningsdepartementet
för [2]Kursplaner grundskolan.

kvalitet effektivitet.Ersättningför och
resurstilldelningssystemförUtformning ett nyttav-

grundläggandehögskoleutbildning.[3]
Vårdhögskolor

kvalitet- utveckling huvudmannaskap.[12]--
Kunskapenskrona.[23]




