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Socialstyrelsen

Remissyttrande avseende Socialstyrelsens utkast till handbok om
barn och unga som begår brott
Utifrån de utgångspunkter som Åklagarmyndigheten har att beakta lämnas
fiiljande kommentarer avseende utkastet till handbok.
Del 1. Samhällets ansvar
Lästips, s. 22

ftir barn och unga som begår brott

Åklagarmyndighetens rättspromemoria (RättsPM 2013 :7) Unga lagöver-

trädare och barnkonventionen, har nyligen upphävts. Hänvisningen till aktuell
promemoria bör således tas bort. Åklagarmyndighetens handbok om Brott mot
barn innehåller däremot ett avsnitt om Bamkonventionen och barns rättigheter

Del2. Rättsprocessen ftir barn och unga
Hur går en domstolsJörhandling till, s. 48
I tredje stycket anges att åklagaren kan redovisa vad som framkommer i ett
yttrande enligt 1l $ LUL från socialnämnden. Åklagarmyndigheten vill påpeka
att det normalt sett är rätten som läser upp relevanta delar ur socialnämndens
yttrande. Den offentlige fiirsvararen och åklagaren ges därefter ofta möjlighet
att ställa frågor

till

den unge gällande dennes personliga ftirhållanden.

Medling med anledning av brott, not 246 och 250
Det bör noteras att även Åklagarmyndighetens rättspromemoria (RättsPM
2013:8) Medling vid ungdomsbrott - åklagarens roll nyligen har upphävts.
Även den hänvisningen bör därftir tas bort.

Del3. Socialnämndens ansvar och uppgifter
Göra enframställan om bevistqlqn, s. 75
I andra stycket anges att frågan om hur en framställan om bevistalan ska gå till
och vad en framställan ska innehålla kan vara aktuell att ta upp med åklagare
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inom ramen for lokal samverkan enligt 39 $ LUL. Åklagarmyndigheten ställer
sig tveksam till denna rekommendation då frågan om bevistalan är sällan
fiirekommande och därmed inte en generell fråga som lämpar sig ftir lokal
samverkan. I stället finns ett behov av central vägledning från Socialstyrelsen.
Risken finns annars att tillämpningen inte blir enhetlig i hela landet och att
onödig tid måste läggas på att "uppfinna hjulet" på flera håll.

Ovrigt
Det har kommit

till Åklagarmyndighetens kännedom

att vissa socialnämnder

ibland kräver ett drogtest av den unge innan en ungdomstjänst kan påbörjas, i
syfte att säkerställa att den unge är drogfri vid placering på en arbetsplats. Ett
sådant drogtest genomftirs med den unges samtycke. Om den unge döms till
ungdomstjänst och sedan inte samtycker till att genomfiira drogtestet uppstår
svårigheter att verkställa påftljden och frågor om återrapportering och
eventuellt undanröjande. Åklagarmyndigheten vill mot denna bakgrund väcka
frågan om Socialstyrelsen bör ge vägledning om hur socialnämnderna bör
hantera detta.

Detta yttrande har beslutats av vice överåklagaren Peter Lundkvist efter
fiiredragning av kammaråklagaren Sara Engelmark.
På Åklagarmyndighetens

Peter Lundkvist
S

Kopia

till

Biblioteket

