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Socialstyrelsen

Förslag till Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som
gäller unga lagöverträdare
Er beteckning dnr 24748/2019
Enligt Kriminalvårdens mening är det positivt att de allmänna råden föreslås tydliggöra
socialtjänstens ansvar för att ge stöd - i form av ett omedelbart omhändertagande enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller genom andra åtgärder - när ett
barn riskerar att häktas eller har häktats. Ett sådant tydliggörande kan enligt Kriminalvården
bidra till att socialtjänsten i större utsträckning ordnar betryggande övervakning av barn som är
misstänkta för brott och att antalet häktningar av barn därmed minskar Gfr 24 kap. 4 § brottsbalken).
Kriminalvården vill dock framhålla att det är av yttersta vikt att eventuella åtgärder, som kan
medföra att häktning av ett barn undviks, vidtas omedelbart. I socialtjänstlagen (2001 :453)
uppställs visserligen krav på skyndsamhet när det gäller handläggningen av ärenden som rör
barn Gfr 11 kap. 1 och 2 §§). Kriminalvården anser emellertid att det finns goda skäl för att även
i de nu föreslagna allmänna råden tydliggöra socialtjänstens skyldighet i detta avseende.
Förslagsvis kan texten under rubriken "Överväga åtgärd vid häktning" (s. 2) utformas i enlighet
med följande.
I de fall socialnämnden får information från åklagare eller polis om att ett barn riskerar att häktas,
bör den skyndsamt överväga om det som ett alternativ till häktning finns förutsättningar för ett
omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga.

Kriminalvården noterar vidare, när det gäller de allmänna råden om verkställighet av
ungdomstjänst (s. 3), att barnet och dess vårdnadshavare eller den unge enligt förslaget bör
informeras om vad ungdomstjänst innebär och om vikten av att följa de krav som följer av en
dom på ungdomstjänst. Enligt Kriminalvården framstår det som lämpligt att i detta
sammanhang även lämna information om konsekvenserna av att barnet eller den unge inte
fullgör de skyldigheter som följer av domen. Socialstyrelsen bör därför överväga att under
rubriken "Informera om ungdomstjänst" även införa en strecksats med sådant innehåll.
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Kriminalvården har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga övriga synpunkter
på förslaget.
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Detta yttrande har beslutats av kriminalvårds direktören Hanna Jarl efter föredragning av
verksjuristen Henrik Holmström. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit
chefen fö ~ för verksjuridik Per Henrik Hedbrant.

anna Jarl

