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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
Det råder i Sverige en politisk samstämmighet om att unga lagöverträdare ska särbehandlas 

inom rättsväsendet. Inom straffrätten exkluderas lagöverträdare i åldern upp till 15 år, där ett 

absolut strafförbud råder. De straffrättsliga påföljderna kan först utdömas när den unge har 

fyllt 15 år, dock med betydande inskränkningar. Unga lagöverträdare särbehandlas upp till 21 

års ålder, då fullt straffansvar inträder. Då en ung människa ska dömas för ett brott är 

utgångspunkten att den unge i så stor utsträckning som möjligt ska bli föremål för sociala 

åtgärder och i så lång utsträckning som möjligt hållas utanför kriminalvård.1 

     Påföljden som styr de specifika och anpassade straffen för unga lagöverträdare benämns 

som: Om överlämnande till särskild vård för unga och stadgas i BrB 32 kap.2 Påföljden 

ersatte 1 januari 2007 överlämnande till vård inom socialtjänsten och innehåller tre straff: 

ungdomsvård, ungdomstjänst samt sluten ungdomsvård. Lagändringarna utgörs främst av att 

krav har uppställts på att den unge ska ha ett särskilt vårdbehov, för att påföljden 

ungdomsvård ska kunna utdömas, vilket inte tidigare var ett krav. Vidare har ungdomstjänst 

blivit en fristående påföljd medan sluten ungdomsvård har lämnats utan åtgärd.3 

     De s.k. överlämnandepåföljderna har varit utsatta för stark kritik med anledning av att 

kravet på de straffrättsliga principerna om proportionalitet, konsekvens och förutsebarhet inte 

ansetts varit uppfyllda. Lagstiftarens intention med den nya påföljden är därför att stärka och 

tillgodose att dessa principer i större utsträckning efterlevs.4 

     Barn och ungdomar som med anledning av kriminalitet kommer i kontakt med 

socialtjänsten är i huvudsak lagöverträdare i åldern upp till 18 år. Därefter övertar 

kriminalvården ansvaret allt mer för den unge5. Då det åligger SN och socialtjänsten att 

verkställa ungdomsvård och ungdomstjänst, är det av intresse att undersöka detta förfarande. 

Uppsatsen har som utgångspunkt att belysa hur påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst 

verkställs inom socialtjänsten. Då lagstiftarens intentioner med den omarbetade 

överlämnandepåföljden är att förstärka de straffrättsliga kraven på proportionalitet, 

konsekvens och förutsebarhet, är det också av intresse att analysera och diskutera hur detta 

efterlevs. 

                                                 
1 SOSFS 1997:15. 
2 Thunved Anders, Clevensköld Lars, Thunved Birgit. Samhället och de unga lagöverträdarna . 2007. s. 151. 
3 A.a. s. 162. 
4 Prop 2005/06:165. s. 40. 
5 SOU 2004:122. s. 197. 
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1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv redogöra för hur den 

straffrättsliga påföljden Om överlämnande till särskild vård för unga (BrB 32 kap) verkställs 

inom socialtjänsten. Avsikten är också att diskutera och analysera huruvida påföljden 

verkställs på ett sätt som står i samklang med lagstiftarens intentioner, samt hur den enskilde 

socialsekreteraren kan bidra med att rättsäkerheten uppfylls och förstärks. 

1.2.1. Frågeställningar 
• Hur ska den lagstiftning som beskrivs i BrB 32 kap (Om överlämnande till särskild 

vård för unga) tolkas? 

• Uppfylls kravet på rättsäkerhet när ovan beskriven påföljd planeras och verkställs? 

• Hur kan socialsekreteraren bidra med att kravet på rättsäkerheten efterlevs och 

förstärks vid överlämnande till särskild vård för unga? 

1.3. Avgränsning 
Uppsatsen belyser den straffrättsliga påföljden överlämnade till särskild vård för unga. 

Påföljden är avsedd för lagöverträdare i åldern 15-21 år. Vissa skillnader återfinns i 

förfarandet och i lagstiftningen, beroende på om den unge är över eller under 18 år. Reglerna 

skiljer sig åt gällande reglerna om ungdomstjänst och personutredning. Mot denna bakgrund 

är uppsatsen inriktad på lagöverträdare i åldern 15-18, vilket innebär att åldersgruppen 18-21 

år exkluderas. 

     Påföljden innefattar alla former av s.k. överlämnandepåföljder för unga, d.v.s. 

ungdomsvård, ungdomstjänst samt LSU. Uppsatsen är inriktad på att beskriva ungdomsvård 

och ungdomstjänst, då dessa direkt verkställs av socialtjänsten. LSU verkställs av SiS och 

exkluderas därför, dock förekommer vissa kopplingar till detta i inledningen till kap 3. Vidare 

kommer uppsatsen att vara inriktad på de delar av påföljden som kräver samtycke. Dock ges 

en beskrivning av förfarandet vid tvingande vård med stöd av LVU. 

     Uppsatsen är utarbetat med utgångspunkt av det handläggningsförfarande som gäller innan 

och under pågående verkställighet. Författarna har därför valt att exkludera frågan gällande 

vad som sker om den unge missköter sig, vid frivilligt ungdomskontrakt eller vid 

ungdomstjänst. 
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1.4. Disposition 
Uppsatsen är disponerad enligt följande: 

Kapitel 2 beskriver den metod och de tekniker som uppsatsen är utarbetad efter. Kapitlet 

omfattar tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden samt hur kvalitativa intervjuer 

tillämpats. 

Kapitel 3 omfattar uppsatsens beskrivande del och innefattar tre delar. Den första delen 

belyser ungdomsbrottslighet i Sverige samt grunden till straffrättslig särbehandling för unga 

lagöverträdare. Den andra delen handlar om de grundläggande, social- och straffrättsliga 

rättsäkerhetsprinciperna. Kapitlet avslutas med en ingående beskrivning av gällande rätt för 

påföljden överlämnande till särskild vård för unga.  

Kapitel 4 beskriver de centrala delar som framkommit av intervjuerna. 

Kapitel 5 sammanför uppsatsens deskriptiva del (kapitel 3) och de genomförda intervjuerna 

(kapitel 4). Kapitlet utgör därför uppsatsens analys. Utgångspunkten är att utifrån gällande rätt 

och presenterade rättsäkerhetsprinciper anknyta till de kvalitativa intervjuerna. 

Kapitel 6 utgör uppsatsens avlutande del och omfattar en diskussion som utgår från 

socialtjänstens och den enskilde socialsekreterarens ansvar för rättsäkerhet i samband med 

verkställighet av överlämnande till särskild vård för unga. Vidare presenteras förslag på 

fördjupad och vidare forskning. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 
Uppsatsen har en rättsdogmatisk ansats vilken är sammankopplad med kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna har genomförts med tre socialsekreterare på socialförvaltningen i Östersund. 

Socialsekreterarna handlägger LVU-ärenden, planerar och genomför personutredningar och 

upprättar yttranden samt verkställer ungdomsvård och ungdomstjänst. Den kvalitativa 

intervjun ansågs vara lämplig och adekvat då uppsatsens syfte är att utifrån ett 

rättsäkerhetsperspektiv redogöra för hur den straffrättsliga påföljden Om överlämnande till 

särskild vård för unga (BrB 32 kap) verkställs inom socialtjänsten. Mot denna bakgrund är 

intervjuer med handläggare som ansvarar för påföljden en viktig utgångspunkt för uppsatsen, 

detta för att få en inblick i rättsäkerhetsfrågor i det praktiska arbetet med unga lagöverträdare 

inom socialtjänsten. 

2.2. Rättsdogmatisk ansats 
Uppsatsen är utarbetad efter en rättsdogmatisk ansats, där främst lagtext, förarbeten samt 

rättsvetenskaplig och kriminologisk litteratur nyttjats. Redogörelsen har också genomförts i 

enlighet med gällande praxis och rättsfall från HD, HovR, RegR. Den vägledande praxisen 

sammanförs med framställningen av gällande rätt. Den rättsdogmatiska ansatsen utgår ifrån 

en analys av förarbeten, lagtext, doktriner (litteratur) samt praxis. Den rättsvetenskapliga 

delen av uppsatsen utgår från metodboken Att skriva juridik6. 

2.2.1 Val av källor och författarnas förkunskap 
Den rättsliga utvecklingen sker i huvudsak via gällande lagstiftningsprocess samt tolkning av 

lag. Lagen, förarbeten, praxis och doktriner utgör källan till den rättsliga tolkningen. I denna 

kontext utgör forskningen om lagen och dess tillämplighet grunden till den forskning som kan 

kopplas till uppsatsen. Förarbetena ger en vägledning vid tolkningen av lagen såtillvida att 

lagens intentioner kommer till utryck. Vidare ges också detaljerade beskrivningar av hur 

lagstiftaren anser att lagen ska tillämpas utifrån olika stadgar.7 De förarbeten som utgör 

tidigare forskning och som också till stor del nyttjats i uppsatsen utgörs framförallt av 

följande propositioner och betänkanden: 

     Prop 1997/98:96. Vissa reformer av påföljdssystemet beskriver den påföljdsreform som 

trädde i kraft 1 januari 1999. Propositionen utgör bl.a. grunden till LSU och förslag på att 

                                                 
6 Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik. Att skriva juridik - regler och råd. 2006. 
7 Hydén Håkan. Rättsregler- en introduktion till juridiken. 2007. s. 116. 
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påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten skulle innehålla starkare inslag av de 

straffrättsliga principerna; proportionalitet, konsekvens och förutsebarhet.  

     Prop. 2005/06:165. Ingripanden mot unga lagöverträdare är den proposition som utgör 

grunden för den lagstiftning som idag gäller för påföljden överlämnande till särskild vård för 

unga. Propositionen föregicks av ungdomsutredningens SOU 2004:122 och benämns: 

Ingripanden mot unga lagöverträdare. Betänkandet innehåller djupgående beskrivningar och 

forskningsresultat gällande handläggning, straff och straffprocesser för unga lagöverträdare 

inom polisväsendet, åklagarväsendet samt socialtjänsten. 

     Innebörden av rättspraxis och prejudikat är att denna rättskälla underlättar lagtolkningen 

och tillämpningen av lagen. Av de vägledande domarna i överinstanserna underlättas 

tolkningen vid domslut och i det praktiska arbetet vid förvaltningsmyndigheter8.  

     Betydande och omfattande forskning gällande unga lagöverträdare återfinns i den 

kriminologiska och rättsvetenskapliga doktrinen. Av doktrinerna yttras diskussioner och 

uttalanden som underlättar tolkningen av lagen, vilket kan aktualiseras i samband med att 

lagen kan betraktas som svårtolkad.9 

2.2.1 Sökprocess 
Vid inhämtandet av förarbeten och rättspraxis har uteslutande databasen Rättsbanken använts. 

Litteraturen har tillhandahållits av Mittuniversitetets bibliotek och länsbiblioteket. De sökord 

som använts har varit: unga lagöverträdare, ungdomstjänst, ungdomsvård, överlämnande till 

vård, socialtjänstlagen, socialtjänst, ändamålsprincip, ungdom samt ungdomar och 

socialtjänst. Vid urval av källor har rättskällorna rangordnats efter propositioner, betänkanden 

och domstolspraxis. Nedan illustreras antal träffar som erhölls vid respektive sökord: 

 
Sökord Total antal 

träffar 
Träffar: 

Propositioner 
Träffar: 

Betänkande 
Träffar: 

Domstolspraxis 
Socialtjänst 4342 622 264 1108 

Unga 
lagöverträdare 

911 180 57 187 

Ungdomstjänst 207 20 2 122 
Ungdomsvård 996 172 39 403 

Ungdom 9927 1150 433 1337 
Ungdomar och 

socialtjänst 
2254 444 163 179 

Ändamålsprincip 2 - 2 - 
Överlämnande 

till vård 
1304 408 129 225 

                                                 
8 Hydén. s. 116 f. 
9 A.a. s. 120. 
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2.3. Kvalitativa intervjuer 
Med begreppet kvalitet menas att någonting beskrivs utifrån dess karaktär eller egenskaper, 

hos detta eller denne. Den kvalitativa forskningen handlar om att finna ett fenomens karaktär 

eller egenskaper.10 Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att erhålla information som nås 

genom intervjupersonens egenskaper och/eller erfarenheter. Utifrån den inhämtade 

informationen genomförs sedan en tolkning som utgår från det resultatet som framkommit av 

intervjun.11 Utgångspunkten med kvalitativa intervjuer är att således att erhålla nya 

beskrivningar och infallsvinklar i form av ord, kvalitativa perspektiv och aspekter som 

intervjupersonen frambringar.12 Anledningen till att författarna valde att genomföra intervjuer 

var för att erhålla infallsvinklar av hur det praktiska arbetet i samband med överlämnade till 

särskild vård för unga genomförs. 

     Den intervjumodell som tillämpats utgår från en semi-strukturerad intervjuguide. 

Intervjuguiden är en färdigställd intervjumall med frågor. Den semi-strukturerade intervjun 

omfattar olika teman med delfrågor som är anpassade till ämnet. Frågorna skapar möjligheter 

till en ändrad ordningsföljd och möjlighet till att förändra frågorna om det behövs för att 

komplettera svaren.13 Intervjun är uppdelad i fyra teman, där det första temat omfattas av 

inledande och generella frågor. Den andra delen består av frågor gällande personutredningar 

och tredje delen handlar om rutiner vid ungdomstjänst. Slutligen, handlar den sista delen om 

verkställighet av ungdomsvård.14 

     I samband med intervjun nyttjades en bandspelare, med syftet att i efterhand kunna 

kontrollera det som framkommit under intervjuerna samtidigt som det är fördelaktigt att 

dokumentera materialet utifall frågor senare skulle uppkomma av det som framkommit i 

intervjuerna. Då uppsatsen är skriven av två författare var intervjun uppdelad: en var ledare 

vid intervjun och den andre antecknade det som framkom. Intervjuerna varade i ungefär 30 

minuter vardera. När intervjuerna var klara gjorde vi en transkribering (sammanställning) av 

resultatet. Inledningsvis sammanställdes resultatet utförligt och därefter kategoriserades 

svaren i olika teman som utgick från de olika moment och påföljder som socialtjänstens 

bedriver utifrån BrB 32 kap. De teman som utarbetades utgörs av: personutredning, 

ungdomsvård, ungdomstjänst samt övrigt. Dessa fyra teman sammanfattade svaren utifrån 

frågorna och innehöll de svar som ansågs vara mest relevant. I analysdelen (kapitel 5) 

                                                 
10 Widerberg Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. 2002. s. 15. 
11 Kvale Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. 1997. s. 35. 
12 Kvale. s. 36. 
13 A.a. s. 117. 
14 Se bilaga för intervjufrågor samt valda teman. 
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sammankopplades de fyra kategorierna (kapitel 4) med uppsatsens deskriptiva del (kap 3). 

Innebörden var att författarna, via de citerade kommentarerna och kategorierna (som 

framkommit av intervjuerna) analyserade hur intervjuerna kunde sammanföras med gällande 

rätt och rättsäkerhet.    

2.3.1. Etiska överväganden 
Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter.15 Etiska 

hänsynstaganden innebär exempelvis att garantera intervjupersonen anonymitet och att den 

informationen som framkommer i uppsatsen inte får uppfattas som kränkande. Vid 

tveksamhet om informationen kan man begära intervjupersonernas synpunkter. Vid intervjuer 

gäller principen att ju mer omfattande och personlig den är, desto fler etiska hänsynstaganden 

måste intervjuaren beakta. 16  

 

 

                                                 
15 Widerberg. s. 12. 
16 A.a. s. 142. 
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3. Ungdomsbrottslighet – Rättsäkerhet - Gällande rätt 

3.1. Ungdomsbrottslighet i Sverige 
Tonåren är den tid då gränser testas och ett identitetssökande sker. Detta medför att många 

ungdomar gör sig skyldiga till lagöverträdelser. Ungdomskriminaliteten utmärks ofta av 

gängbrottslighet och är ofta oplanerad och impulsiv. Gängtillhörigheten skapar ofta en 

identitet och brott kan därför bli ett sätt att umgås.17 Sociologiska och psykologiska teorier ger 

ingen tydlig bild av varför en ungdom blir kriminell.18 Dock visar forskning på faktorer som 

ökar risken att begå brott. Dessa faktorer utgår uteslutande från personens bakgrund och hur 

problematisk den är. Dessa riskfaktorer kan skilja sig åt och ju mer belastade dessa är desto 

högre blir graden av brottslighet.19 

     Sedan början av 1900-talet har unga lagöverträdare varit en prioriterad målgrupp för 

sociala insatser av den orsaken att risken för återfall i kriminalitet för denna målgrupp är 

stor.20 Ungdomsbrottsligheten har mot denna bakgrund stått i centrum för samhällsdebatten 

och media har en avgörande roll i hur brottsligheten uppfattas. Ungdomsbrottsligheten kan 

därför missuppfattas vilket kan resultera i ett legitimitetsproblem. Då legitimiteten av åtgärder 

vid brott och straff påverkas av hur samhällsutvecklingen ter sig.21 

     Kännetecknade för ungdomsbrottsligheten är inbrott av olika slag och skadegörelse. De två 

vanligaste huvudbrotten är dock misshandel och olika former av tillgrepsbrott. Under 1990-

talet har våldsbrotten hos ungdomar ökat, men kan dock bero på en ändring av karaktären på 

våldet och en samtida ökning av anmälningsbenägenhet. De flesta lagföringar för brott sker 

vid 15 års ålder.22 Skillnaden mellan könen är att pojkar oftare lagförs i domstol medan 

flickor oftare meddelas åtalsunderlåtelse alternativt strafföreläggande. Generellt sett begår 

flickor mer snatterier jämfört med pojkar som oftare lagförs för grövre stölder och 

misshandel. Gällande övriga brott kan ingen signifikant skillnad skönjas mellan könen.23 

3.1.1. Överrepresentation av ungdomar i brottsligheten? 
Den totala registrerade ungdomsbrottsligheten har inte ökat de senaste 15-20 åren.24 Det finns 

dock inget entydigt svar på hur brottsstatistiken ska tolkas. Unga människor med 

                                                 
17 Ekbom Thomas, Engström Gunnar, Göransson Birgitta. Människan Brottet Följderna. 2006. s. 64. 
18 Estrada Felipe, Flyghed Janne. Den svenska ungdomsbrottsligheten. 2001. s. 89. 
19 Ekbom. s. 65. 
20 BRÅ. Vård för unga lagöverträdare- socialtjänstens insatser Rapport 2005:13. s. 11. 
21 Estrada. s. 25. 
22 Ekbom. 2006. s. 65. 
23 BRÅ. Ungdomar och brott 1995-2005. Rapport 2006:7. s. 7. 
24 BRÅ Påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Rapport 2000:7. s. 11. 
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invandrarbakgrund har en viss överrepresentation i brott jämfört med svenska ungdomar.25 

Den etniska boendesegregationen kan utgöra att ”medbrottslingsinteraktioner” ökar mellan 

individer med samma med samma etniska ursprung. Förekomst av diskriminering och 

stigmatisering av unga invandrare i samhället påverkar strukturen på brottsligheten. Den 

ökade segregationen av vissa etniska grupper i samhället tros även resultera i en mer etnisk 

relaterad brottslighet.26 

     Utifrån den officiella statistiken finns det en minskning av personer i 15-17-årsåldern som 

misstänks för brott och en konstant nivå för samma målgrupp som misstänks för brott mot 

person, d.v.s. våldsbrott27. Sammanfattningsvis kan sägas att våldsbrotten ligger på en 

konstant nivå, medan stöld- och skadegörelsebrotten har minskat. Det finns studier som pekar 

på att antalet laglydiga ungdomar ökar över tid och det finns heller inga entydiga 

forskningsresultat som tyder på att de ungdomar som begår brott skulle bli mer brottsbenägna 

över tid.28 

3.1.2. Bakgrund till straffrättslig och socialrättslig särbehandling av unga 
lagöverträdare 
Till rättssamhällets grundläggande uppgifter hör att motverka och bekämpa brottslighet. Då 

yngre människor är kraftigt överrepresenterade i den totala brottsstatistiken har lagstiftaren 

ansett att behovet av att kunna straffa yngre människor föreligger.  

     Vid 18 års ålder inträder myndighetsåldern. Innebörden är att den unge dessförinnan 

betraktas som ett barn. Straffbarhetsåldern inträder då ett barn fyller 15 år, vilket innebär att 

totalt strafförbud råder innan den unge fyllt 15 år. Barn och vuxna behandlas olika i många 

situationer. De som är under 18 år och begår brott ska i så stor utsträckning bli föremål för 

åtgärder inom socialtjänsten.29 Det som i denna kontext skiljer straffrätten från socialrätten 

kommer till uttryck i aktualitetsprincipen. Innebörden är att inget ingripande från sociala 

myndigheter får ske enbart beroende av något som inträffat tidigare. Ett beslut om en åtgärd 

skall alltid fattas och grundas på förhållandena vid aktuell tidpunkt.30 Enligt SoL ansvarar SN 

för att unga får växa upp under ordnade förhållanden. Då SoL är en s.k. ramlag och styrs efter 

mål och medel, åligger det kommunerna att efter tilldelade resurser arbeta på bästa möjliga 

sätt med unga lagöverträdare.31 En av straffrättens utgångspunkter är att avskräcka och 

                                                 
25 BRÅ. Rapport 2006:7 s. 8. 
26 Estrada. 2006. s. 213. 
27 BRÅ. Rapport 2006:7. s. 36. 
28 A.a. s. 7. 
29 Nordlöf Kerstin. Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt. 2005. s. 15. 
30 A.a. s. 21. 
31 A.a. s. 83. 
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förhindra straffbelagda beteenden. Detta sker genom att den som begår en handling som är 

belagd med straff ska straffas. Denna grundläggande rättsprincip innebär att alla skall 

behandlas lika inför lagen. Dock gör lagstiftaren under vissa omständigheter inskränkningar, 

exempelvis om gärningsmannen är ung eller psykiskt sjuk. Straffrätten blir därför begränsad 

för vissa personer som betraktas som barn och som är under 18 år.32 Grunden till denna 

särbehandling av unga motiveras med att unga anses besitta en mindre utvecklad 

ansvarsförmåga, som framförallt kan härledas till psykologisk utveckling och brist på 

erfarenhet hos den unge.33 

     FN:s barnkonvention om skyddet mot tortyr, förbud mot dödsstraff samt straffprocess och 

kriminalvård gällande barn framgår i artikel 37 och 40. Konventionsstaterna skall därmed 

säkerhetsställa att inget barn far illa i samband med en lagföringsprocess. Utgångspunkten i 

den svenska lagstiftningen samt i barnkonventionen är att minimera de skadliga effekterna 

som kan uppkomma då en ung människa ska straffas.34 

     Barnperspektivet är ett mångtydligt begrepp. Barnkommittén belyser att barnperspektivet 

ska utgå från att beakta alternativa beslut utifrån barnets synvinkel. Mot denna bakgrund skall 

hänsyn tas till hur barn uppfattar och upplever sin situation och nya förändringar. Att i ett 

beslutsfattande ha ett barnperspektiv innebär att handläggaren noga analyserar de följder som 

beslutet innebär för barnet. Barnperspektivet skiljer sig ofta från vuxenperspektiv och vid en 

konflikt mellan dessa parter så måste barnets intresse prioriteras.35 

3.1.3. Kortfattat om straffrättsliga påföljder för unga lagöverträdare 
De påföljder som återfinns i det svenska påföljdssystemet gällande unga lagöverträdare är 

dagsböter, villkorlig dom, fängelse, skyddstillsyn samt specifika påföljder, som endast är 

avsedda för ungdomar. Dessa utgörs av ungdomsvård, sluten ungdomsvård och 

ungdomstjänst. För ungdomar som tidigare inte är lagförda är dagsböter den vanligast 

förekommande påföljden. Majoriteten av de ungdomar som döms till överlämnande till 

särskild ungdomsvård har oftast tidigare varit lagförda.36 

     Brott som leder till åtal och strafförelägganden för ungdomar ökar medan andelen 

misstänkta brott som leder till åtalsunderlåtelse minskar. En förklaring till det kan vara att de 
                                                 
32 Nordlöf. s. 159. 
33 Jareborg Nils, Zila Josef. Straffrättens påföljdslära. 2001. s. 150. 
34 Hammarberg Thomas. Mänskliga rättigheter – konventionen om barnets rättigheter. 2006. s. 31. I artikel 40:4 
framgår att olika åtgärder som exempelvis. vård, ledning, och föreskrifter om rådgivning, övervakning, vård i 
fosterhem, program för allmän utbildning och yrkesutbildning och andra alternativ till anstaltsvård skall finnas 
tillgängliga för att säkerställa att barn behandlas på ett sätt som är lämpligt för deras välfärd. Ingripandet ska vara 
rimligt både med hänsyn till deras personliga förhållanden och till brottet. 
35 Harju Anne. Barn och knapp ekonomi. 2005 s. 16.  
36 BRÅ. Rapport 2000:7. s. 25. 
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nyligen implementerade reformerna har fått effekt samt att rättsväsendet generellt sett 

prioriterar ungdomsbrottslighet.37  

     Utgångspunkten är att barn som har begått brott i första hand ska bli föremål för åtgärder 

inom socialtjänsten. Vården eller åtgärden skall syfta till att motverka att den unge utvecklas 

ogynnsamt.  

     Böter är som nämnts den vanligaste påföljden för unga lagöverträdare. Böter förekommer 

som dagsböter, penningböter och normerande böter. För att kunna döma en människa som är 

under 18 år till fängelse krävs synnerliga skäl och för personer som är 18-21 år krävs särskilda 

skäl. Påföljden fängelse skall om den utdöms till den som är under 18 år som huvudregel 

omvandlas till sluten ungdomsvård.38 

3.2. Rättsäkerhet 
Begreppet rättsäkerhet är inte ett entydigt begrepp. Socst har beskrivet begreppet som ett 

medel för att på ett effektivt sätt upprätthålla rättsordningen med syfte att ge den enskilde 

frihet och skydd mot andra medborgare eller från samhället.39 

     Då en person under 18 år döms till överlämnande till särskild vård för unga, aktualiseras 

en rad straffrättsliga och socialrättsliga rättsäkerhetsprinciper. Principerna utgår till stor del 

från RF och Europakonventionen. Mot denna bakgrund är det därför viktigt att särskilt belysa 

de grundläggande bestämmelserna i RF och Europakonventionen. Vidare är redogörelsen 

också ämnad att ge en grundläggande förståelse för de straffrättsliga och socialrättsliga 

rättsäkerhetsprinciperna.  

3.2.1. RF och Europakonventionen 
Rättsystemet och all verksamhet som förekommer i samhället kan grovt indelas i två delar, 

offentlig och privat verksamhet. Benämningen för detta är ofta offentlig rätt och civilrätt. Den 

offentliga rätten omfattar regler om staten och de olika kommunernas rättsförhållande till den 

enskilde, men även förhållandet mellan stat och kommun. Civilrätten reglerar förhållandet 

mellan enskilda.40 

     RF är en av Sveriges fyra grundlagar och är den viktigaste av dem. I enlighet med 

uppsatsens frågeställning är de två inledande kapitlen i RF av särskild vikt att belysa. RF:s 

inledande kapitel handlar statsskickets grunder, där det tydligt framgår att Sverige är 

uppbyggt runt demokratiska värden, med fri åsiktsbildning och allmän rösträtt som 

                                                 
37 BRÅ. Rapport 2000:7. s 32 f. 
38 Thunved Anders, Clevensköld Lars, Thunved Birgit. Samhället och de unga lagöverträdarna . 2007. s. 159 ff. 
39 SOU 2004:3 s.44. 
40 Hydén Håkan. s. 25 ff; Warnling-Nerep. En introduktion till förvaltningsrätten. 2006. s. 17. 
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utgångspunkt. Kapitlet beskriver att den offentliga makten utövas under lagarna, vilket 

benämns som legalitetsprincipen, vilket mer ingående kommer att belysas under punkt 

3.2.1.1. Vidare stadgas också att alla människor har lika värde och att domstolar och 

myndigheter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen.41  

     De grundläggande bestämmelserna om skyddet för den enskilde delas in i absoluta och 

relativa bestämmelser och återfinns i RF:s andra kapitel. De absoluta bestämmelserna kan ej 

frångås, medan de relativa kan inskränkas med stöd av lag. Absoluta rättigheter omfattas av 

exempelvis skydd för dödstraff och tortyr. De relativa omfattas av rättigheter som kan 

inskränkas under vissa förutsättningar, exempelvis då en människa begår eller misstänks för 

ett brott. Till de relativa rättigheterna hör bl.a. skyddet mot frihetsberövande, kroppsvisitation 

och hemlig avlyssning.42  

     De relativa fri- och rättigheter kan som framgått begränsas genom lag, dock är 

förutsättningen att ett ingrepp i dessa rättigheter endast får omfatta och genomföras med syfte 

att tillgodose ett specifikt syfte, exempelvis ett frihetsstraff som påföljd för en viss 

straffbelagd gärning. Detta syfte måste också vara godtagbart ur en demokratisk synvinkel 

och aldrig företas utöver vad som anses vara nödvändigt.43 

     Sedan Sveriges EU-medlemskap (1995) inkorporerades Europakonventionen i svensk 

nationell lagstiftning. Syftet med konventionen är framförallt att stärka de medborgerliga fri- 

och rättigheterna som avses i RF.44 Europakonventionen är allmänt utformad och syftar till ett 

förstärkt skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande medborgerliga 

friheterna. Enligt Europakonventionen får ingen människa ställas till ansvar för en gärning 

som vid den tidpunkt då gärningen begicks inte utgjorde ett brott enligt nationell lagstiftning. 

Det straff som bestäms får inte heller vara strängare än vad som var tillämpligt då brottet 

begicks. Vidare har var och en rätt till sin frihet och sin personliga frihet. För att någon ska få 

berövas friheten fastställs bl.a. att detta får ske då någon är lagligen berövad friheten efter 

fällande dom av behörig domstol. Vidare får också ett frihetsberövande ske då någon är 

lagligen frihetsberövad och denne är alkoholmissbrukare eller då en ungdom är berövad 

friheten för att undergå skyddsuppfostran.45 

                                                 
41 RF 1:2 och 9; A.a. s. 89. 
42 RF 2:4-9, Bring, Diesen. 2005. Förundersökning. s. 48. 
43 RF 2:12. 
44 Prop. 1993/94:117. s. 39. 
45 Europakonventionen. Artikel 5 och Artikel 7. 
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3.2.1.1. Legalitetsprincipen 

Med den utgångspunkten att den offentliga makten utövas under lagarna46 kommer grunden 

till legalitetsprincipen till uttryck. Principen utgör en grundregel för all offentlig verksamhet, 

då all offentlig makt ska utövas med lagstöd. Detta kommer till uttryck genom att en enskild 

medborgare ska kunna läsa sig till vad som gäller vid en specifik situation, där denne har att 

göra med myndighetsutövning. Förvaltningsmyndigheterna är därför skyldiga att följa den 

stadgade rättsordningen. Dock nämns inget i RF 1:1 om vad innehållet i lagen ska vara och 

hur detta ska skydda medborgarna.47 

     Inom straffrätten och socialrätten är legalitetsprincipen en synnerligen viktig utgångspunkt, 

då ett straff eller en socialrättsligt tvingande insats inte får verkställas utan stöd av lag. Vidare 

är också ett centralt fundament att ingen gärning ska betraktas som brott om det inte finns stöd 

i lag.48 För förvaltningsmyndigheter och domstolar tillämpas förbud mot retroaktiv och analog 

strafflagstillämpning. Innebörden är att en handling som för tillfället för gärningen inte är 

belagt med straff inte kan bestraffas. Med förbud mot analog lagstiftning menas att 

tillämpningen av lagen är bunden till den skrivna lagen. Den extensiva tolkningsmöjlighet 

som förarbetena medger kan aldrig ha rättsligt företräde framför den skrivna lagen, då den 

utgör den högsta av rättskällorna.49 

3.2.1.3. Förutsebarhetsprincipen 

Principen om förutsebarhet är nära kopplat till legalitetsprincipen och är därmed 

grundlagsreglerad. Innebörden är att myndighetsbeslut i förhand ska gå att förutse vad de 

kommer att innebära för den enskilde. Den enskilde ska på förhand, med rimlig säkerhet 

medges en möjlighet att förutse vilka regler som kommer att tillämpas vid myndighetsbeslut 

samt hur dessa ska tolkas.50 Kravet på förutsebarhet är av stor betydelse inom social- och 

straffrätten, då krav ställs på att ett straff eller en insats ska vara utformat på ett sätt så att den 

enskilde på förhand vet vad denne har att underkasta sig.51 

3.2.1.3. Objektivitetsprincipen 

Denna rättsäkerhetsprincip är som nämnts ovan grundlagsreglerad och utgår från ett synsätt 

som innebär att alla ska behandlas lika. Innebörden är att domstolar, förvaltningsmyndigheter 

                                                 
46 RF 1:1.st. 3. 
47 Staaf Annika, Zanderin Lars. Förvaltningsrätt – en introduktion för professionsutbildningar. 2007. s. 50. 
48 RF 2:10 st 2 och 8:3. 
49 Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Suzanne. (2004). Straffansvar. s. 22 f. 
50 Vahlne Westerhäll Lotta. Rättsäkerhetsfrågor inom socialrätten. 2002. s. 207. 
51 Prop 1997/98:96. s. 149. 
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och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin verksamhet skall 

beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.52 

     Myndigheterna och domstolarna ska därför inte låta sig styras av t.ex. samhällsposition, 

ålder, etnicitet eller kön hos den som är part i något ärende. Principen aktualiseras tydligt i 

social-, och straffrättsliga ärenden.53 För att en social-, eller straffrättslig åtgärd ska få vidtas 

krävs att detta har föregåtts av en objektiv handläggning av ärendet. Detta säkerställs av de 

förfaranderegler och processuella regler som återfinns FL, FPL och RB. 54 

3.2.2. Social-, och straffrättsliga rättsäkerhetsprinciper 

3.2.2.1. Behovs- och ändamålsprincipen 

Principerna har också sin grund i RF 55 och exemplifieras tydligt i förarbeten som gäller de 

brottsbekämpande myndigheterna. Med behovsprincipen menas att en myndighet ges 

möjlighet att använda en tvingande åtgärd eller insats bara när det finns ett påtagligt behov av 

åtgärden, i detta fall ett domstolsbeslut gällande överlämnande till särskild vård för unga. 

Vidare skall vid principens tillämpning mindre ingripande åtgärder anses vara otillräckliga, 

vilket medför att mer kraftfulla åtgärder måste vidtas. 

     Ändamålsprincipens innebörd är att ett straff, straffprocessuellt tvångsmedel eller 

tvingande socialrättslig åtgärd skall vara bundet till det ändamål som avses med lagen.56 

3.2.2.2. Proportionalitetsprincipen 

Som framgått under punkt 2.2.1 medges statsmaktens förvaltningsmyndigheter att under vissa 

angivna förutsättningar kan frångå och inskränka på människors grundläggande fri- och 

rättigheter. Vid ett ingripande måste principen om proportionalitet särskilt beaktas. 

Proportionalitetsprincipen återfinns på flera ställen i lagtexten, bl.a. i PL, BrB, RB, SoL och 

LVU. Utgångspunkten är att den integritetskränkning som den enskilde utsätts för inte får 

vara mer ingripande än vad som är absolut nödvändigt och därmed måste stå i rimlig 

proportion till saken. Principen blir aktuell och förutsätter att ett s.k. nödvändighetsrekvisit 

föreligger. Nödvändighetsrekvisit återfinns i regler som styr socialt arbete, polisens arbete 

men även inom hälso- och sjukvården.57 

                                                 
52 RF 1:9. 
53 Warnling-Nerep Wiweka. Introduktion till förvaltningsrätten. 2006. s. 17, 
54 Nordlöf. s. 84.f.  
55 RF 2:12. 
56 SOU 2005:38. s. 139. 
57 Staaf, Zanderin. s. 53. 
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Inom socialrätten utgör samtycke en grundläggande utgångspunkt för SN, främst i samband 

med planeringen och genomförandet av insatser. De socialrättsliga tvångsåtgärderna, som i 

detta fall utgörs av regleringarna i LVU och LVM ska därmed tillämpas med stor restriktivitet 

och ska mot denna bakgrund utgå och även stå i samklang med proportionalitetsprincipen.58  

     Inom straffrätten synes principen vara synnerligen vägledande då rätten ska bestämma 

påföljd för den som ska dömas. Innebörden är att det ska finnas en balans mellan den dömdes 

gärning och den reaktion som därav följer. Straffet som döms ut ska ses som tillräckligt 

ingripande och beaktas med hänsyn till brottets art, straffvärde och tidigare lagföringar. 

Principen tillämpas genom straffet och därmed blir konsekvensen strängare, både till dess 

utformning och längd, beroende på hur grovt brottet är.59 

3.2.2.3. Aktualitetsprincipen 

Principen grundar sig på att ett vårdbehov föreligger hos den som åtgärden syftar till att 

hjälpa. Aktualitetsprincipen är en utpräglad socialrättslig princip som kraftigt skiljer sig från 

de straffrättsliga utgångspunkterna. Enligt straffrättsliga principer får ett straff endast utdömas 

för något som har hänt, medan det enligt socialrättsliga principer krävs ett ingripande inte får 

ske på grund av något som har hänt i det förflutna. Enligt aktualitetsprincipen måste ett 

ingripande grunda sig på de förhållanden som råder då beslutet fattades.60 

3.2.2.4. Skyndsamhetsprincipen 

Skyndsamhetsprincipen tillämpas i den offentliga verksamheten och då särskilt i samband 

med sociala utredningar och brottsutredningar som innefattar unga människor. Gällande unga 

lagöverträdare finns tydliga regleringar gällande kravet på skyndsamhet vilket kommer till 

uttryck genom att principen än mer skall beaktas. I syfte att tillgodose att denna princip 

efterlevs, föreskrivs ofta tidsfrister för hur långt ett ärende får ta, vilket blir än mer tydligt då 

yngre lagöverträdare blir föremål för en lagförningsprocess.61 Detta kan exemplifieras med 

det straffprocessuella förfarandet förundersökning. En förundersökning mot den som inte har 

fyllt 18 år skall som huvudregel bedrivas med särskild skyndsamhet och beslut i åtalsfrågan 

fattas så snart det kan ske och senast inom sex veckor från dagen den unge delgavs 

brottsmisstanke. I denna kontext får åklagaren innan rätten prövar målet inhämta ett yttrande 

från SN. Detta ger utryck för skyndsamhetsprincipen, då socialsekreteraren inom angiven 

                                                 
58 Nordlöf. s. 84. 
59 A.a. s. 225. 
60 A.a. s. 21.  
61 A.a.. s. 258. 
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tidsram ska genomföra en personutredning enligt lag (1992:2041) om särskild 

personutredning i brottmål.62 En mer ingående beskrivning av yttrande och personutredningar 

följer under punkt 3.3.1.1. Allmänna skyndsamhetskrav återfinns i FL, där det bl.a. framgår 

att ärenden där enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan 

att rättssäkerheten eftersätts.63  

3.2.2.5. Kommunikationsprincipen 

Kommunikationsprincipen är en betydande rättsäkerhetsgaranti vid myndighetsutövning och 

gäller som huvudregel, men kan begränsas med stöd av SekrL.64 Begreppet omfattar partinsyn 

och kommunikation och innebär att den enskilde vid myndighetsutövningen har rätt att ta del 

av de handlingar som berör denne. Bestämmelserna återfinns i FL65 och stadgar att 

förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att kommunicera det som gäller den enskilde. I 

praktiken tillämpas detta genom att en kopia på det som tillförts ärendet översänds till den 

som det berör. Utgångspunkten är att den som berörs av beslutet ska ha tillgång till tillräcklig 

information innan ärendet avgörs.66 

 

 

                                                 
62 LUL 4 §, 10-12 §§. 
63 FL 7 §. 
64 Ett exempel på denna begränsning är förundersökningssekretess, vilket aktualiseras då en förundersökning 
genomförs. Anledningen till att principen i detta fall får begränsas med stöd av SekrL, är att det annars kan 
försvåra utredningen. Dock skall i enlighet med kommunikationsprincipen, den misstänkte delges 
förundersökningsprotokollet då förundersökningen är avslutad och allmän åklagare har väckt åtal. Se vidare. 
Bring, Diesen. Förundersökning. 2005. s.  
65 FL 16-17 §§. 
66 Warnling-Nerep Wiweka. 2006. s. 56 ff. 
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3.3. Gällande rätt 
Betydande ändringar gällande reglerna om ingripande mot av unga lagöverträdare har de 

senaste åren genomförts. Ungdomsvård har ersatt påföljden överlämnande till vård inom 

socialtjänsten medan ungdomstjänst numera har blivit en fristående påföljd för unga som är 

under 21 år. Innebörden är att det skapats ett nytt fristående påföljdsalternativ för unga, som 

inte är i behov av det stöd som ungdomsvård förutsätter.67 

     Påföljden överlämnande till särskild vård för unga regleras i BrB 32 kap. Nedan kommer 

en beskrivning av gällande rätt (de lege lata) om påföljden att genomföras. Framställningen är 

huvudsakligen inriktad på att beskriva lagens innehåll och hur denna ska tolkas. BrB 32 kap 

innehåller tre påföljder: ungdomsvård, ungdomstjänst samt sluten ungdomsvård. Kapitlet 

beskriver ungdomsvård och ungdomstjänst, dock ges inledningsvis kopplingen till sluten 

ungdomsvård, med syftet att öka förståelsen för dessa s.k. överlämnandepåföljder. 

3.3.1. BrB 32 kap. Om överlämnande till särskild vård för unga 
Nuvarande lydelse för påföljden överlämnande till särskild vård för unga trädde i kraft 1 

januari 2007 och ersatte påföljden överlämnade till vård inom socialtjänsten, som tidigare 

stadgades i BrB 31 kap. Betydande ändringar i den nya lagen har skett såtillvida att det ska 

föreligga ett särskilt vårdbehov hos den unge, för att påföljden ska bli aktuell.68 Vidare har 

ungdomstjänst blivit en fristående påföljd, medan påföljden sluten ungdomsvård av 

lagstiftaren har lämnats utan ändring. Dessa tre påföljder är speciella då de är avsedda för 

unga lagöverträdare i åldern 15-18 år,69 och att alla är att betrakta som s.k. 

överlämnandepåföljder. Innebörden är att straffet ska verkställas via en annan samhällsaktör 

än kriminalvården, d.v.s. socialtjänsten.70 

     Den som är under 21 år och som har begått ett brott får dömas till ungdomsvård om han 

eller hon har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 

eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och sådan vård eller 

åtgärd kan beredas den unge. Vården och åtgärderna skall syfta till att motverka att den unge 

utvecklas ogynnsamt. Ungdomsvård får utdömas endast om socialtjänstens planerade 

åtgärder, i förekommande fall i förening med ungdomstjänst eller böter, kan anses tillräckligt 

                                                 
67 Norström Carl, Thunved Anders. Nya sociallagarna – med kommentarer och författningar som de lyder den 1 
januari 2008. (2008). s. 117. 
68 Prop 2005/06:165 s. 54 f. Enligt propositionen framgår att rekvisitet särskilt behov av vård bedöms utifrån den 
övergripande definitionen som framgår av SoL. Vid bedömningen beaktas den unges totala livssituation samt 
vilken typ av vården den unge är i behov av, för att gynna den sociala anpassningen. Indikationer såsom att den 
unge begått ett brott och eventuell tidigare brottslighet kan utgöra tecken på att den unge har ett behov av vård. 
69 Sluten ungdomsvård kan ej utdömas om den unge har fyllt 18 år. Då ska påföljden fängelse istället väljas.  
70 Thunved Anders, Clevensköld Lars, Thunved Birgit. Samhället och de unga lagöverträdarna . 2007. s. 162 f. 
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ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare 

brottslighet.71 Lagstiftaren har i sammanhanget gett större utrymme för de straffrättsliga 

principerna avseende proportionalitet och konsekvens. Då en överlämnandepåföljd 

(ungdomsvård i förening med ungdomstjänst) inte anses tillräckligt ingripande i förhållande 

till brottet skall en annan påföljd väljas, exempelvis sluten ungdomsvård eller skyddstillsyn.72 

Lagstiftaren har särskiljt påföljden såtillvida att de beaktar om samtycke till vård föreligger 

hos den unge. Vid samtycke upprättas med stöd av SoL ett s.k. ungdomskontrakt medan den 

tvingande vården omfattar en vårdplan med stöd av regleringarna i LVU . Detta belyses mer 

ingående under punkt 3.3.1.2 och 3.3.1.3. 

3.3.1.1 Personutredning och yttrande 

Innan åklagaren väcker åtal mot den unge får denne inhämta ett yttrande enligt 1 § lagen 

(1991:204) om särskild personutredning i brottmål m.m. gällande den som inte har fyllt 18 

år.73 Yttrandet skall inhämtas då den unge är skäligen misstänkt för ett brott, vilket innebär att 

detta förfarande kan ske relativt sent i förundersökningsprocessen.74 Lagstiftaren anser att 

flertalet fördelar föreligger om en personutredning genomförs parallellt med 

förundersökningen. Bl.a. framhävs att den totala handläggningstiden förkortas och att kravet 

på skyndsamma handläggningar i större utsträckning efterlevs.75 Om förundersökningen 

gäller ett brott på vilket fängelse kan följa, skall om möjligt åklagaren inhämta ett yttrande 

senast i samband med att den unge delges brottsmisstanke och beslut i åtalsfrågan fattas. 

Vidare ska åklagaren då denne begär ett yttrande ange inom vilken tidsram yttrandet ska vara 

upprättad samt ge nämnden anvisningar om hur yttrandet kan begränsas. I de fall där SN 

överstiger den tid som åklagaren har angett kan åklagaren medge att yttrandet lämnas senare. 

Yttrandet skall dock vara upprättat senast i samband med huvudförhandlingen.76 

     Det övergripande syftet med yttrandet är att öka förutsebarheten för en kommande påföljd. 

Innebörden är att den misstänkte på förhand ska få en uppfattning om vad en eventuell påföljd 

kommer att innehålla, samt att planeringen och åtgärder med stöd av SoL kan komma igång 

fort. Yttrandet ska mot denna bakgrund innehålla en redogörelse för vad SN avser att vidta för 
                                                 
71 BrB 32:1; Se vidare NJA 2001 s. 225, där frågan uppkom om tillräclkiga skäl förelåg att döma till LSU eller 
om någon annan påföljd kunde anses som tillräckligt ingripande med anledning av brottets straffvärde. 
Överlämnande till sociala insatser ansågs inte vara tillräckligt ingripande varför skyddstillsyn utdömdes. 
72 Prop 2005/06:165. s. 54. 
73 LUL 10 §.  
74 SOU 2004:122. s. 303. Då den unge delgivits brottsmisstanke, skall åtal vara väckt inom sex veckor. 
Innebörden är att en stadgad tidsfrist föreligger, vilket innebär att ett yttrande på åklagarens begäran skall 
upprättas inom denna tid.  
75 SOU 1999:108. s. 36. 
76 LUL 11-13 §§. 
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åtgärder för den unge. Av yttrandet ska särskilt framgå hur länge och i vilken omfattning 

åtgärderna planerats. Syftet är att domstolen ska få en uppfattning om den unges specifika 

vårdbehov och därmed anpassa domen. Av redogörelsen skall också framgå om åtgärderna 

kan vidtas med stöd av SoL eller om tvingande åtgärder med stöd av LVU krävs. 

     Vid tvingande åtgärder med stöd av LVU, skall det av vårdplanen framgå om den unges 

vårdbehov kan tillgodoses i hemmet eller om en placering i familjehem eller på institution är 

nödvändig. Då nämnden har föreslagit en placering, bör det av yttrandet framgå vilken 

institution eller familjehem som den unge ska placeras på, samt hur länge detta beräknas att 

pågå. Vårdplanen ska vara så konkret utarbetad som möjligt. Dock gäller principen att endast 

redovisa de planerade åtgärderna, vilket styrs av den unges aktuella vårdbehov, vilket innebär 

att det faktiska innehållet i verkställigheten senare kan ändras.  

     Då samtycke till vård föreligger och åtgärder med stöd av SoL planeras, bör det av 

yttrandet framgå vilka konkreta åtgärder som nämnden har planerat och även omfattningen av 

dessa.77 

     Avslutningsvis behöver inte ett yttrande inhämtas om det aktuella brottet är att anse som 

ringa eller om det är uppenbart att det finns förutsättningar för åklagaren att meddela 

åtalsunderlåtelse. Yttrande behöver inte heller upprättas om det är uppenbart att påföljden i 

samband med lagföring kommer att stanna vid böter.78 

3.3.1.2 Samtycke och upprättande av ungdomskontrakt med stöd av SoL 

Utgångspunkten i arbetet med barn och unga människor är att de insatser som ges, ska i så 

lång utsträckning som möjligt genomföras via samtycke hos den unge och dess 

vårdnadshavare. SN ska bl.a. verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga 

förhållanden och att detta sker i nära samarbete med hemmen. Vidare ska SN särskilt beakta 

barn och ungdomar som visat tecken på en ogynnsam utveckling och att dessa ungdomar får 

det skydd och stöd som de behöver. 79 

     I de fall där den unge blir dömd till överlämnande till särskild vård för unga och 

åtgärderna ska vidtas med stöd av SoL, skall rätten meddela föreskrift om att den unge skall 

följa det ungdomskontrakt som upprättas av SN. Innehållet i kontraktet skall framgå av 

domen.80 Kontraktet benämns som ungdomskontrakt och syftar till att det ska bli klart och 

tydligt för den unge vad som åligger honom eller henne. Kontraktet upprättas i samråd med 

                                                 
77 SOU 2004:122. s. 301. 
78 Prop 1994/95:12. s. 97. 
79 SOU 2004:122. s. 295., SoL 5:1 
80 BrB 32:1 
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den unge, dess vårdnadshavare och socialtjänsten. Av kontraktet ska tydligt framgå vilka 

åtgärder SN avser att vidta. I samband med huvudförhandlingen bör rätten gå igenom det på 

förhand upprättade kontraktet och försäkra sig om att den unge samtycker till de planerade 

åtgärderna. Då domen meddelas och rätten har utdömt överlämnande till särskild vård för 

unga skall föreskrift bifogas till domen om att den unge ska följa kontraktet. I sammanhanget 

är det av vikt att belysa att det är via domen och inte kontraktet som den dömdes skyldigheter 

fastställs. Rätten kan inte ålägga SN motsvarande skyldighet, utan nämnden agerar utifrån 

gällande de sociala vårdlagarna som stadgas i SoL.81 

3.3.1.3. Tvingande åtgärder och vårdplan med stöd av LVU 

I de fall rätten utdömt överlämnande till särskild vård för unga och den unge och dess 

vårdnadshavare inte samtycker till den planerade vården, får åtgärder vidtas med stöd av 

LVU. Om åtgärderna vidtas med stöd av LVU skall vårdplanen som upprättas av SN, bifogas 

i domen. Viktigt i sammanhanget är att domstolen inte kan föreskriva att den unge ska 

underkasta sig vårdplanen, som på förhand är upprättat av SN. Det skall dock framgå i 

domens motivering och val av påföljd att den unge sannolikt kommer att bli föremål för 

tvingande åtgärder med stöd av LVU 3§. LVU-ärenden beslutas efter SN:s framställan och 

efter en rättslig prövning i förvaltningsdomstol.82 

3.3.1.4. Föreskrift om att avhjälpa skada 

Av BrB 32:1 st 5 stadgas också att om skada på egendom har uppkommit genom brottet och 

det bedöms vara ägnat att främja den unges anpassning i samhället får rätten, i samband med 

att den dömer till ungdomsvård, även föreskriva att den unge på tid och sätt biträda den 

skadelidande med visst arbete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa skadan eller som 

annars är i belysning av brottets och skadans art framstår som lämpligt. Sådan föreskrift får 

meddelas endast med den skadelidandes samtycke83.  

     Syftet är att förebygga fortsatt brottslighet och visa hänsyn till brottsoffret. Den 

civilrättsliga skadeståndsprocessen blir i denna kontext tydlig. Då många unga människor har 

begränsade ekonomiska resurser och därmed kan få svårigheter att betala skadestånd har 

lagstiftaren därför funnit det angeläget att möjliggöra för unga lagöverträdare att ersätta den 

                                                 
81 Thunved, Clevensköld, Thunved. 2007. s. 166 
82 A.a. s. 167. Med förvaltningsdomstol menas LR, KR samt RegR. LVU 3 § innebär att vård ska beslutas om 
den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroende 
framkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Se vidare RÅ 2003 ref 
33, för innebörden av begreppet annat socialt nedbrytande beteende. 
83 BrB 32:1 
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drabbade på annat sätt. Detta kan exempelvis ske genom att den unge reparerar den skada som 

uppkommit genom brottet eller på annat sätt ersätta den drabbade. Föreskriften meddelas efter 

samtycke av den drabbade och gäller för brotten skadegörelse eller åverkan.84  

3.3.2. Ungdomstjänst 

Tidigare bestämmelser gällande ungdomstjänst var att det endast kunde utdömas i form av en 

föreskrift och tilläggspåföljd i samband med att den unge överlämnande till vård inom 

socialtjänsten. Syftet var då att förstärka rättsäkerhetsprinciperna gällande proportionalitet 

och konsekvens. Ungdomstjänst är numera en fristående påföljd som inte uppställer krav på 

att det ska föreligga ett vårdbehov hos den unge.85 

     Med påföljden menas att den som är under 21 år och som begått brott får dömas till 

ungdomstjänst om den unge samtycker till det och påföljden är lämplig med hänsyn till hans 

eller hennes person och övriga omständigheter. Den som döms till ungdomstjänst skall 

åläggas att utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad verksamhet i lägst 20 

timmar och högst 150 timmar. Den som är över 18 år får dömas till ungdomstjänst endast om 

det finns särskilda skäl för det. Ungdomstjänst får utdömas om det kan anses tillräckligt 

ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den unges tidigare brottslighet och 

det inte finns skäl att döma till ungdomsvård.86 För att exemplifiera när ungdomstjänst ska 

utdömas och anses vara en tillräckligt ingripande påföljd framkom följande i NJA 2007 s. 

636: 

Allmän åklagare väckte åtal mot C.A född 1 mars 1990 för rån alternativt grov misshandel. Av 
gärningsbeskrivningen framkom att C. A gemensamt och i samförstånd med två andra misshandlat K.J.Å 
genom att de slagit och knäat målsägande, så att denne ramlat till marken. Därefter har misshandeln 
fortgått med slag och sparkar vilket medfört att målsägande tillfogats smärta, tandskador, näsbensfraktur 
samt hjärnskakning. Enligt åklagaren var misshandeln att bedöma som grov då gärningsmannen utövat 
särskild hänsynslöshet samt brukat våld mot en person som låg ner. TR:s bedömning utgick från att C.A 
erkände gärningen. Av socialtjänstens yttrande framkom att C.A inte förekom i belastningsregistret och 
att han levde under socialt ordnade förhållanden, med föräldrar som utgjorde ett bra stöd. Vidare ställde 
sig C.A villig till att utföra oavlönat arbete i form av ungdomstjänst. TR ansåg att synnerliga skäl för att 
döma till fängelse och därmed sluten ungdomsvård inte förelåg, med beaktande av att C.A vid brottets 
tillfälle endast var 16 år. Då något särskilt vårdbehov inte heller ansågs föreligga dömde TR C.A till 150 
timmars ungdomstjänst i förening med samtalskontakt. Åklagaren överklagade domen och anförde att C.A 
istället skulle dömas till skyddstillsyn alternativt villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. HovR 
delade TR:s uppfattning och fastställde domen. Prövningstillstånd meddelades. HD konstaterade i likhet 
med TR och HovR att förutsättningar att döma C.A till ungdomsvård saknades. HD ansåg därför att 
ungdomstjänst med individuella samtal är en lämplig påföljd för den tilltalade. Med anledning av C.A:s 
låga ålder vid tidpunkten för gärningen bör därför 150 timmars ungdomstjänst anses var en tillräckligt 
ingripande påföljd. Av det slutgiltiga domslutet bestämdes påföljden till 110 timmars ungdomstjänst efter 
beaktande av den sk ungdomsrabatten, vilket inte gjorde det möjligt att använda hela straffskalan gällande 
ungdomstjänst, på maximalt 150 timmar.87 

                                                 
84 Thunved, Clevensköld, Thunved. s. 169 f. 
85 Prop 2005/06:165. s. 64. 
86 BrB 32:2. 
87 NJA 2007. s. 636. 



 23 

 
Då ungdomstjänst inte förutsätter ett vårdbehov hos den unge blir effekten av detta bl.a. att 

påföljden kan ersätta andra påföljder, såsom fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom och böter. 

Lagstiftaren har i utformandet av påföljden framhävt att straff i form av utförande av ett 

oavlönat arbete fyller flera funktioner. Oavlönat arbete är dels en kännbar reaktion på ett brott 

men fyller också ett pedagogiskt värde för den unge. Det faktum att den dömde får kontakt 

med arbetslivet ses därför som ett positivt inslag i den unges utveckling. Vidare ges den unge 

också en möjlighet att komma i kontakt med andra människor som denne i normala fall inte 

skulle ha kommit i kontakt med.88 Ansvaret för att verkställa ungdomstjänst ligger på 

kommunen och därmed socialtjänsten och är idag en obligatorisk uppgift.89 Med anledning av 

att påföljden idag är fristående har det i SoL infogats bestämmelser som stadgar att 

kommunen ska sörja för att påföljden ungdomstjänst kan verkställas så snart det kan ske. SN 

ska bestämma det närmare innehållet i form av en arbetsplan och även utse en handledare för 

den unge.90 SN ges i sammanhanget stort utrymme för utformandet av ungdomstjänst.  

     Domstolen behöver inte då de meddelar domen ha kännedom om vad påföljden kommer 

att innebära, då det inte ställs krav på att en arbetsplats ska vara anordnad innan domen 

meddelas. Anledningen till detta är bl.a. att det på förhand är svårt att avgöra hur många 

timmar som kommer att dömas ut.91 

3.3.2.1 Möjlighet att kombinera ungdomsvård med böter eller ungdomstjänst  

Om det behövs med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller art eller den unges tidigare 

brottslighet får rätten förena ungdomsvård med ungdomstjänst eller dagsböter.92 

Syftet är att efterleva kravet på proportionalitet utan att döma till ett frihetsberövande straff. 

Behovet kan uppkomma då ett brott har begåtts som innebär att ungdomsvård som enda 

åtgärd inte står i proportion till straffvärdet på det aktuella brottet. Detta kan också 

aktualiseras om de unge återfaller i brottslighet. I valet mellan ungdomstjänst och böter ska i 

första hand ungdomstjänst användas, dels med anledning av att unga människor har 

begränsade ekonomiska resurser för att betala böter. Böter ska i första hand användas om den 

unge inte samtycker till ungdomstjänst eller på annat sätt inte bedöms som lämplig att utföra 

                                                 
88 Prop 2005/06:165. s. 64. 
89 A. prop. s. 66. 
90 SoL 5:1 b. 
91 Thunved, Clevensköld, Thunved. 2007. s. 171. 
92 BrB 32:3. 
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oavlönat arbeta.93 För att illustrera när och hur en överlämnandepåföljd kan kombineras 

framgick av RH 2006:52 följande: 

TR dömde den då 17 årige S.H för grov stöld till överlämnande till vård socialtjänsten. Då straffvärdet för 
aktuellt brott var högt ansåg TR att en tilläggssanktion också skulle utdömas. Då samtycke från S.H om 
ungdomstjänst saknades utdömdes också dagsböter. Domen överklagades av S.H då denna yrkade att 
gärningen skulle betraktas som stöld, samt att påföljden skulle omfatta endast överlämnande till vård inom 
socialtjänsten, och i andra hand överlämnande till vård i förening med ungdomstjänst. HovR bedömde 
gärningen som grov stöld. Mot denna bakgrund skulle också ett tilläggsstraff utdömas. Då samtycke i 
HovR kunde erhållas blev frågan om ungdomstjänst kunde bli aktuellt. Trots samtycke i HovR kunde inte 
ungdomstjänst utdömas som tilläggspåföljd, med anledning av förbudet mot reformatio in pejus, dvs att 
en ändring till nackdel för den som klagat inte kan utdömas. Då det endast är S.H som överklagat tilläts 
inte HovR döma till annan brottspåföljd som är att anse som svårare än det som TR fastställde. HovR 
fastställde därför TR:s dom, då ungdomstjänst är att betrakta som strängare straff än böter.94 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 SOU 2004:122. s. 375 ff. 
94 RH 2006:52. 
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4. Genomförda intervjuer 
Nedan följer en presentation av de centrala delarna av de genomförda intervjuerna. Kapitlet 

belyser endast de delar som är relevanta för att besvara uppsatsens syfte. Vald metod benämns 

som meningskategorisering eller innehållsanalys. Innebörden är att intervjuerna kodas och 

sedan delas in i kategorier. Vidare innebär det också att långa intervjuer kortas ner och att de 

viktigaste delarna illustreras.95 Nedan presenteras resultatet av intervjuerna i sammanfattad 

form. 

4.1. Personutredningen 

4.1.1. Särskilt vårdbehov och de sociala faktorernas betydelse 
Gällande personutredningen framkom att det i regel ofta är tidigare aktuella ungdomar det 

handlar om. Detta medför att ett yttrande ofta bygger på den kunskapen som socialtjänsten har 

sedan tidigare. De ungdomar som är kriminella och har begått ett brott brukar ofta ha en 

diagnos som exempelvis ADHD, Asberger eller Tourettes syndrom. Det är alltså vanligt med 

neuropsykiatriska funktionshinder hos de ungdomar som är aktuella. Personutredningar 

genomförs i huvudsak på pojkar medan det för flickor inte är lika vanligt förekommande.  

     För att ett särskilt vårdbehov skall föreligga krävs det att det begångna brottet ska vara av 

grov art, men då brukar ett LVU föreslås i yttrandet. Ett särskilt vårdbehov behöver inte 

förutsätta att ett brott har begåtts utan det kan också handla om en den unge lever i en 

destruktiv miljö. Utifrån ett genusperspektiv så skiljer sig det särskilda behovet av vård 

mellan flickor och pojkar, då flickor är mer självdestruktiva och har lättare för att bli 

utnyttjade. För pojkar handlar det till största delen om dåligt umgänge och som en respondent 

uttryckte det: ”Grabbar med särskilt vårdbehov är oftast förövare som kan ställa till det”.  

     Vid personutredningar är det den sociala kontexten som påverkar bedömningen. Tunga 

faktorer i sammanhanget är om den unge missbrukar alkohol eller narkotika och/eller om 

familjesituation är trasslig och komplex. Handläggarna påpekade att det är viktigt att man ser 

bortom brottet och i stället ställer sig frågan om varför man själv tror att den unge har begått 

brottet. Viktigt är också att beakta hur man i framtiden ska försöka få den unge att avhålla sig 

från brottslighet. Detta sker förslagsvis genom att man försöker att bryta ett mönster, men det 

huvudsakliga är ”att man måste få den unge att inse att man har brutit en regel som samhället 

har bestämt”. 

                                                 
95 Kvale. s. 171. 
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4.1.2. Straffvärde och beaktande av proportionalitet 
Straffvärdet av det brott som begåtts beaktas inte direkt av socialtjänsten och de anser inte 

heller att de ska ta ställning till detta, utan att det ska avgöras av domstol. Som nämndes ovan 

framgår dock att proportionalitetsprincipen beaktas om brottet är grovt, då större skäl att 

föreslå LVU brukar föreligga. ”Det vi framförallt tänker på är vad ungdomen behöver och är 

i behov av. Vi utreder om det finns ett behov av socialtjänst och vad vården i så fall ska 

innehålla. Vår uppgift är att förklara situationen runt omkring och inte att utreda brottet”. En 

viktig fråga att ta hänsyn till och det som direktiven från åklagarmyndigheten handlar om, är 

att ta reda på om den unge är lämplig och samtycker till att utföra ungdomstjänst. 

4.1.3. Skyndsamhet och samverkan med andra myndigheter 
En personutredning kräver en skyndsam handläggning och därmed en fungerande samverkan 

med polis- och åklagarmyndighet. En respondent menade att samarbetet fungerar dåligt med 

anledning av att det ofta är brådskande, då utredningarna ska genomföras och åklagaren ofta 

inkommer sent med begäran om yttrande. Två av respondenterna menade att det fungerar bra 

och att de har haft möten med åklagare och gått igenom personutredningens frågor och hur ett 

yttrande ska upprättas. En viktig fråga att ta hänsyn till och det som åklagarens direktiv 

handlar om, är att ta reda på om den unge är lämplig att utföra ungdomstjänst. Vid tidsbrist 

kan även muntliga yttranden lämnas. En respondent sade: ”Det är i alla fall bättre nu än 

innan och att det är tydligare vad ett yttrande ska innehålla”. 

     Vid personutredningar där personen är under 18 år brukar vårdnadshavaren vara med. En 

respondent ansåg ”att föräldrar generellt sett är mån om att vara delaktiga”. Det underlättar 

och är bra om föräldrar är med när påföljderna blir beskrivna, vilket ökar deras förståelse för 

vad som kommer att hända med deras barn. En av respondenterna uppgav i sammanhanget 

”att det också är viktigt att då den unge blir dömd till böter ska föräldrarna bli medveten om 

att de inte ska betala det, utan det ska barnet göra”. 

4.1.4. Yttrandets betydelse för domstolen vid val av påföljd 
I de flesta fall följs personutredningen av TR. En av respondenterna berättade att i ett fall blev 

det inte så för en kollega som i sitt yttrande enbart hade föreslagit en föreskrift om förstärkt 

kontaktmannaskap. TR ansåg i fallet att föreskriften inte var ett tillräckligt ingripande straff.  

     En av socialsekreterarna berättade om ett fall där en person under 18 år blev dömd till grov 

våldtäkt och straffet bestämdes till 120 timmars ungdomstjänst. Ingen vård blev utdömd, 

vilket en av socialsekreterarna ansåg vara allvarligt. Ett så pass grovt brott begånget av en ung 
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människa bör givetvis innehålla straff, men även vård. I fallet var brottet så pass grovt att den 

andra gärningsmannen som var 19 år dömdes till två års fängelse. 

     Respondenterna påpekade att det kan vara ett problem med yttrandena, då det inte finns 

några föreskrifter från socialstyrelsen. Problemet utgörs av att rättsäkerheten kan åsidosättas 

om inte alla skriver likvärdiga yttranden. En respondent uttryckte under intervjun följande: 

”Vi vet att det har varit vissa problem i andra kommuner om hur man ska skriva yttranden. 

Det är viktigt att man skriver likvärdiga yttranden annars kan det lätt bli fel”. 

4.2. Ungdomsvård 

4.2.1 Rutiner vid ungdomsvård och innehåll i ungdomskontraktet 
Gällande ungdomsvården framkom att detta förfarande sätts igång av socialtjänsten då 

domstolen har meddelat domen och dömt den unge till ungdomsvård. Socialsekreterarna 

pekade på att utformningen av vården med stöd av SoL i stor utsträckning är individuellt 

anpassad. De berättar samstämmigt att stora möjligheter ges till att ”skräddarsy” insatserna 

efter den unges specifika vårdbehov. De vanligaste insatserna utgörs av ART, Stoppet samt 

förstärkt kontaktmannaskap. Vidare kan även s.k. stödsamtal ges till den unge. Inom ramen 

för dessa stödsamtal kan socialtjänsten ta hjälp av externa kontakter, med speciella kunskaper. 

”Det kan även vara terapeutiska kontakter för råd och stödsamtal. Alltså, att det är någon 

utifrån som får uppdraget. Men det ska vara behovsanpassat”. Dessa terapeutiska kontakter 

syftar till att den unge ska få råd och stöd. Det viktigaste är dock som respondenterna 

påpekade att den unges vårdbehov ska stå i centrum och att alla insatser ska vara 

individanpassade. 

     Samtliga respondenter visar på en god medvetenhet om deras skyldighet att verkställa den 

utdömda ungdomsvården. ”Vi har en skyldighet att rapportera till åklagaren om det inte 

fungerar. Då kan det bli en ny rättslig process. Det är jätteviktigt att vi agerar och att det inte 

glöms bort”. Vidare framkom att socialsekreterarna poängterade att det är viktigt för den unge 

att ta ansvar för det han eller hon har gjort. Det framkom i samband med denna diskussion att 

ungdomar i stor utsträckning kan känna ansvar för det som de har gjort. 

4.2.2. Socialtjänsten som straffande institution 
Att socialtjänsten i detta fall verkställer ett straff var en fråga som överskuggade intervjun, då 

uppsatsen handlar om en straffrättslig påföljd. Under intervjuernas gång väcktes frågan hur 

ungdomar som blivit dömd till ungdomsvård respektive ungdomstjänst uppfattade 

socialtjänsten som en straffande institution.  
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Kännetecknande för de ungdomar som döms till ungdomsvård, är att ungdomarna inte 

betraktar socialtjänsten som en straffande institution. Ungdomar skiljer på polis/åklagare och 

socialtjänst. Däremot upplever socialsekreterarna att den unges vårdnadshavare ofta ser 

socialtjänsten som en straffande myndighet. Detta kan enligt en av respondenterna bero på att 

föräldrarna på visst sätt känner sig straffade. 

     En av respondenterna beskrev att de unga idag inte upplever socialtjänsten som lika 

straffande som förut. ”Jag tror att det har blivit bättre. Innan tyckte jag att det var lite 

sämre”. Samtliga respondenter påpekar att det är mycket viktigt att vara medveten om att 

planeringen (ungdomskontraktet) följs, såväl för socialsekreteraren som för den unge. Det är 

även viktigt att ge positiv ”feedback” till den unge när planeringen fungerar och positiva 

framsteg sker. Problematiken kan ofta uppstå då den dömde lever i ett aktivt missbruk, vilket 

kan medföra att socialtjänsten uppfattas som mer straffande. 

4.3. Ungdomstjänst 

4.3.1. Verkställighet av ungdomstjänst 
Inom Östersunds socialförvaltning är det sedan oktober 2007 en utsedd 

ungdomstjänstsamordnare som enbart jobbar med utförande av ungdomstjänst och ej skriver 

yttranden. När det har varit en personutredning och därefter domstolsförhandling sker 

verkställigheten av ungdomstjänst. Det brukar vara ytterst sällan som en överklagan sker, 

vilket beror på att den unge måste ge sitt samtycke för att verkställigheten av ungdomstjänsten 

skall kunna påbörjas. När en ungdomstjänst ska verkställas blir den unge samt dennes 

föräldrar kallade till ett möte för att lägga upp en planering kring hur påföljden skall läggas 

upp. Utifrån det får man bilda sig en uppfattning om den unges situation och hur det ser ut 

med jobb eller skola. 

     Det är viktigt att i samband med planeringen komma överens om var och när 

ungdomstjänsten skall utföras. En respondent hävdade att ”det är viktigt att komma ihåg att 

ungdomstjänst inte är socialvård utan ett straff. Vi har en målsättning att komma igång 

snabbt med verkställigheten och att vi inte skall ha några moralpredikningar. Ett straff är 

något som man utför och som man sedan lägger bakom sig”.  

     När en dom blir ungdomstjänst och den dömde samtidigt ska genomgå något program som 

socialtjänsten anordnar brukar man planera in programmet innan ungdomstjänsten. Möjlighet 

finns docka att lägga in programmen på ungdomstjänstens timmar. När sedan en placering 

skall ske är det ofta vid frivilliga organisationer såsom Röda korset och Pingstkyrkan. 

Ungdomstjänst skall vara i samverkan med frivilliga organisationer och inte upplevas som en 



 29 

”praoplats”. Avgörande för ungdomstjänstens verkställighet är vad ungdomen har för schema 

i skolan. Ungdomen kan inte avvika från skolan för att utföra ungdomstjänst. Straffet skall 

utföras på fritiden, men eftersom det är svårt att lägga ungdomstjänst på kvällar och helger 

kan det ibland vara svårt att få en kontinuitet. I samband med skollov kan ungdomstjänsten 

schemaläggas dagtid, men utgångspunkten är att den skall utföras ett par tillfällen i veckan. 

     Ungdomstjänst ska innehålla struktur, kontinuitet och en klar period som sträcker sig från 

början till slut. 

     Ungdomstjänst inleds med en planering vilket brukar efterföljas av att den dömde och 

samordnaren träffar arbetsledaren på den plats där ungdomstjänsten skall utföras. De flesta 

ska inom en ganska snar framtid bli myndiga. Då den unge och ungdomstjänstsamordnaren 

kommer i kontakt med ”arbetsplatsen” upprättas ett skriftligt kontrakt, där det tydligt framgår 

vad som händer om man bryter avtalet. En respondent sade att ”ungdomarna tycker det är 

häftigt att själva skriva under kontraktet för att de känner sig vuxna då. De växer i sig själva 

och inser att det är dem själva det handlar om”. Ungdomarna upplever ofta att ungdomstjänst 

är som att gå till ett jobb och man säger även till andra att man gör det och inte att man utför 

ungdomstjänst. Samma respondent berättade även att ”det kan kännas bättre för den unge att 

betrakta ungdomstjänsten som en arbetsplats med en arbetsledare. Kupan är ett ställe, där de 

genomgående träffar snälla människor och vissa blir kvar efter och hjälper till frivilligt och 

det är ju bra”. 

4.3.2 Andra moment i ungdomstjänsten 
Det finns möjlighet för de ungdomar som har blivit dömda till ungdomstjänst men inte har ett 

vårdbehov att ändå träffas för samtal. En respondent menar ”att samtalen kan hjälpa till att få 

ungdomar att avstå från brott i framtiden”. Ungdomstjänsten resulterar ofta i att ungdomarna 

under tiden reflekterar vilket leder till att den unge utvecklas under tiden. Samtal hos 

socialtjänsten ger mycket för den dömde, medan ungdomstjänst blir mer påtagligt och det är 

något som är på riktigt. En respondent menar ”att för grabbar blir ungdomstjänst något som 

är handfast och det är verkligheten. Ungdomarna vet och känner att de ska göra rätt för sig 

medan föräldrarna ser det enbart som ett straff”. 
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4.4. Övrigt 

4.4.1 Avsaknad av riktlinjer och föreskrifter från socialstyrelsen 
Under intervjuns gång kom vi in på frågan om vilka rutiner som gäller vid personutredningar 

ungdomsvård och ungdomstjänst, och en av frågorna i samtliga teman var om det fanns 

föreskrifter och allmänna råd från Socst.  

     Samtliga respondenter tog upp att det saknas föreskrifter och riktlinjer från socialstyrelsen 

om hur samtliga dessa delar ska genomföras och hanteras. Vid frågan om det finns föreskrifter 

svarade en av respondenterna: ”Nej, och det är märkligt för det är en allvarlig sak eftersom 

det handlar om myndighetsutövning och rättssäkerhet ”. Vidare ansåg socialsekreteraren att 

det är viktigt att föreskrifter finns, då den som utsätts för myndighetsutövningen ska kunna 

överklaga om denne känner sig felaktigt behandlad. Då det inte finns några riktlinjer att gå 

efter kan det också bli svårare för JO att påtala fel och brister i handläggningen. 

Respondenterna påpekade att risken att alla inte behandlas lika ökar om det inte finns styrande 

föreskrifter. En av de intervjuade nämnde att trots att det saknas föreskrifter från Socst 

fungerar det ändå bra. En av anledningarna trodde respondenten var att mycket av arbetet 

utgår från SoL, vilket är en ramlag som styr hur arbetet sker. 

     Vidare berättade intervjupersonerna att de visste om att Socst diskuterar frågan om hur 

unga lagöverträdare och arbetet runt dessa ska fungera inom socialtjänsten. Frågan har 

framförallt väckts, då föreskrifterna om medling diskuterades. 
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5. Analys 
Nedan kommer en analys av kapitel tre och kapitel fyra att genomföras. Utgångspunkten är att 

utifrån genomförda intervjuer belysa framförallt hur rättsäkerheten kring påföljden 

överlämnande till särskild vård efterlevs. Vidare analyseras huruvida påföljden uppfyller 

lagstiftarens intentioner. Inledningsvis ges en kort återkoppling till ungdomsbrottsligheten och 

socialtjänstens brottsförebyggande arbete. 

5.1. Ungdomsbrottsligheten och socialtjänstens 
brottsförebyggande insatser 
Samhällets normer ändras i takt med den samhälleliga utvecklingen, vilket bidrar till att 

lagstiftningen påverkas. Åtgärder som skall förebygga brott kan variera och vad som anses 

som brottsligt är inte något absolut, utan en uppfattning som förändras och ibland inskrivs i 

lag. De människor som begår brott delar generellt sett inte samma värderingar som 

huvuddelen av populationen. Unga lagöverträdare står ofta i konflikt med hela det rådande 

normsystemet. Ofta handlar det inte enbart om det begångna brottet utan även relationen till 

familj, skola, fritid samt alkohol- och narkotikavanor.96 

     Utifrån ett genusperspektiv finns studier som visar att den brottslighet som representeras 

av flickor oftast följer det traditionella könsrollsmönstret, där de ofta är passiva i samband 

med brottet. Kärleksrelationer till pojkar är ofta en anledning till att de hamnar i situationer 

och miljöer där brott begås. Det är sällan flickor som tar initiativ till brott, om man bortser 

från snatterier som domineras av flickor. Sociala åtgärder som riktas mot flickor baseras ofta 

på andra grunder än kriminalitet, vilket även har framgått av intervjuerna. Det sexuella 

beteendet hos flickor är en stark och avgörande orsak till att de sociala myndigheterna 

ingriper. Flickor är mer självdestruktiva i sitt asociala beteende jämfört med pojkar som 

brukar rikta sin asocialitet mot omgivningen och inte mot sig själv.97  

     Av SoL framgår att socialtjänsten ansvarar för att barn och ungdomar växer upp i trygga 

förhållanden. Hur detta praktiskt tillämpas skiljer sig mellan kommunerna. En åtgärd ska 

alltid utformas i samspråk med den unge och hänsyn skall därför tas till dennes intressen. 

Åtgärden ska verkställas utifrån en helhetssyn och hänsynstagandet till flexibilitet, kontinuitet 

och begäran av närhet.98 

     Grundläggande för straffrätten är att alla skall behandlas lika inför lagen. När det inte finns 

någon större enlighet mellan kommuner och hur arbetet skall verkställas för unga 
                                                 
96 Sarnecki Jerzy. Ungdomsbrottsligheten. (1981). s. 21 ff. 
97 A. a. s. 88 f. 
98 SOU 2004:122. s. 198. 
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lagöverträdare kan socialtjänstens arbete skilja sig beroende vilken kommen som den unge 

kommer ifrån. Ytterligare problematik kan uppkomma när socialtjänsten ska ge vård och 

samtidigt verkställa ett straff. Avslutningsvis krävs för att bekämpa ungdomsbrottsligheten att 

hela samhället är engagerat och att samarbetet mellan olika verksamhetsområden fungerar 

väl.99 

5.2. Beaktande av rättsäkerhet 

5.2.1. Grundläggande fri och rättigheter 
Nedan genomförs en analys av hur de grundläggande rättsäkerhetsgarantierna efterlevs då 

påföljden överlämnande till särskild vård för unga verkställs och yttrande upprättas. 

Utgångspunkterna är: legalitet, objektivitet och förutsebarhet.  

5.2.1.1. Legalitet 

Som utgångspunkt i all offentlig verksamhet tillika myndighetsutövning gäller att det för ett 

ingripande måste finnas lagstöd för den insats som myndigheten avser vidta. Detta ställs i 

sammanhanget på sin spets, då det handlar om ett straff som ska verkställas. Innan straffet 

verkställs ska lagföringen föregås av en utredning, där socialtjänsten är delaktig då de 

upprättar yttranden samt närvarar vid förhör med den unge vilket är att betrakta som 

myndighetsutövning.100 

     För att straffet överlämnande till särskild vård ska kunna utdömas återfinns i gällande rätt 

en tydlig reglering som innebär att straffet endast kan utdömas om ett särskilt vårdbehov 

föreligger hos den unge. Förutsättningen för att kunna tillämpa denna regel och utdöma 

straffet är att utredningen baseras på en objektiv utredning (analys av objektivitetsprincipen 

följer under punkt 5.2.1.2.).101 Som respondenterna uppgav är det särskilda vårdbehovet ett 

begrepp som skiljer sig åt beroende på individen. Av förarbetena förtydligas de rekvisit som 

gäller för att ett särskilt vårdbehov hos den unge ska föreligga. Kopplingen till SoL är i 

sammanhanget tydlig, då det framgår att vid bedömningen av det särskilda vårdbehovet ska 

utgå från den övergripande definitionen i SoL. Vid bedömningen ska den unges totala 

livssituation beaktas och fokus ska ligga på vilken typ av vård den unge är i behov av. 

Indikationer såsom grov brottslighet, kriminell livsstil och/eller tidigare lagföringar kan 

utgöra tecken på att den unge har ett särskilt vårdbehov.102 

                                                 
99 SOU 2004:122. s. 201 ff. 
100 LUL 5-7 §§; 10 §.  
101 Nordlöf s. 83. 
102 Prop 2005/06:165 s. 54 f. 
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Inom straffrätten är myndighetsutövningen starkt bunden till legalitetsprincipen och där 

principerna nullum crimen sine lege (inget brott utan stöd av lag) och nulla poena sine lege 

(inget straff utan stöd av lag) är bindande. Legalitetsprincipen ger en garanti mot 

godtycklighet i dels straffutmätningen men även vid beaktandet av begreppet särskilt 

vårdbehov. Då SoL till sin karaktär är av en ramlag medger detta precis som 

socialsekreterarna påpekade att tolkningen av begreppet särskilt vårdbehov styrs efter den 

unges individuella behov och därmed kan ses som ett begrepp som kan tolkas extensivt.103 

     Riksdagen har möjlighet att ge regeringen möjlighet att överlåta åt 

förvaltningsmyndigheter att meddela föreskrifter och allmänna råd. Syftet med dessa 

bindande föreskrifter och allmänna råd är att de ska underlätta lagtolkningen och ge 

anvisningar i hur myndighetsutövningen ska tillämpas.104 Av intervjuerna och under 

uppsatsens gång har det framkommit att föreskrifter och allmänna råd för både 

personutredningar och verkställighet av ungdomsvård saknas. De allmänna råden ska utgöra 

rekommendationer för hur någon (i detta fall en socialsekreterare) ska handla i vissa ärenden. 

Dock medges alternativa handlingssätt. De allmänna råden är viktiga då de ska ge vägledning 

huruvida myndigheten (socialtjänsten) ska agera vid avgöranden (exempelvis vid ett 

yttrande).105 

5.2.1.2. Objektivitet 

Alla förvaltningsärenden som innefattar ärenden där en enskild är part skall vara objektiv, 

saklig och beakta allas likhet inför lagen. Myndigheterna ska inte låta sig styras av vem 

personen är utan ska på ett objektivt sätt med stöd av lag fatta beslut eller ge förslag på 

åtgärd.106 

     Vid bedömningen av det särskilda vårdbehovet hos den unge påpekade respondenterna att 

detta styrs av en rad olika faktorer och är kontextbundet. Då en bristande precisering i 

ramlagstexter (SoL) allmänt sett anses föreligga ökar möjligheten för individuella 

bedömningar av begreppet särskilt vårdbehov. Den individuella bedömningen från 

socialsekreteraren parat med bristande precisering i lagtexten ökar risken för att 

rättstillämpningen ej blir enhetlig. Därtill kommer att vid avsaknad av klara och tydliga 

riktlinjer (föreskrifter och allmänna råd, se ovan) ökar risken att den enskilde kan missgynnas, 

alternativt gynnas genom beslutet. I denna kontext är det också viktigt att beakta frågan om 

                                                 
103 Vahlne, Westerhäll. s. 210. 
104 Hydén. s. 101. 
105 Ibid. 
106 Warnling-Nerep. s. 17. 
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vem som handlägger ärendet, var i landet man bor (tillgång till resurser i den lokala 

kommunen) och slutligen vilken förmåga klienten har att själv påverka beslutsfattandet eller 

det förslag på påföljd som yttrandet syftar till.107 

     I samband med att socialtjänsten genomför personutredningar och upprättar yttranden 

ställs objektivitetsprincipen på sin spets. Problematiken som kan uppstå i denna kontext är 

som framgått ofta en fråga om mål och medel. En begränsning föreligger då myndigheternas 

(socialtjänsten) och kommunernas resurser inte alltid står i samklang med det vårdbehov den 

unga har. Innebörden kan vara att kravet på objektivitet riskerar att i viss mån åsidosättas och 

att rättstillämpningen därmed blir oenhetlig.108 

5.2.1.3. Förutsebarhet 

I likhet med förutsebarhetsprincipen gäller att myndighetsbeslut i förhand ska gå att förutse 

vad de kommer att innebära för den enskilde, i detta fall en ung lagöverträdare.109 Kravet på 

förutsebarhet är i sammanhanget av stor betydelse då krav ställs på att ett straff eller en insats 

ska vara utformat på ett sätt så att den enskilde på förhand vet vad denne har att underkasta 

sig.110 

     I syfte att öka den unges insikt i vad som kommer att hända är personutredningen ett sätt 

att öka förutsebarheten i förfarandet. I denna kontext är det viktigt att den unge får en bild av 

vad som kommer att hända, hur länge det kommer att pågå samt när det ska ske. Denna 

förståelse ökar den unges chanser att på bästa sätt kunna planera och handla efter rådande 

förhållanden. Förutsebarhetsprincipen anses vara en grundsats då den förebygger en 

olikformig tillämpning av lagen.  

     För att principen om förutsebarhet ska kunna tillämpas fullt ut måste vissa fundamentala 

villkor vara uppfyllda. Bl.a. krävs att det inom en viss rättslig fråga finns klara och tydliga 

svar på det aktuella ämnet. Innebörden är att det för att kunna tillämpa en viss rättslig regel 

krävs att det finns stadgat i någon form av regelverk, exempelvis genom lag, praxis eller via 

allmänna råd och föreskrifter. Som tidigare framgått saknas föreskrifter och allmänna råd för 

hur personutredningar och om hur ungdomsvård och ungdomstjänst ska verkställas.111 

                                                 
107 Vahlne Westerhäll. s. 208. 
108 Nordlöf. s. 84. 
109 Vahlne Westerhäll. s. 207. 
110 Prop 1997/98:96. s. 149. 
111 Vahlne Westehäll. .s. 210 f.  
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5.2.2. Straff- och socialrättsliga principer 

5.2.2.1. Proportionalitet och konsekvens 

Inom straffrätten är proportionalitetsprincipen vägledande då ett straff ska utdömas. 

Innebörden är att det ska finnas en balans mellan den dömdes gärning och den reaktion som 

därav följer. Straffet som dömts ut ska ses som tillräckligt ingripande och beaktas med hänsyn 

till brottets art, straffvärde och tidigare lagföringar. Principen tillämpas genom straffet och 

därmed blir konsekvensen strängare, både till dess utformning och längd, beroende på hur 

grovt brottet är.112Av intervjuerna framgick att socialsekreterarna inte direkt beaktade 

straffvärdet för det aktuella brott och att de inte heller anser att de ska ta ställning till detta, då 

det är domstolens uppgift. Dock framkom att större skäl för att i yttrandet föreslå vård med 

stöd av LVU föreligger om det begångna brottet är grovt, vårdbehov föreligger och samtycke 

till frivillig vård saknas hos den unge och dennes vårdnadshavare. I sammanhanget är ett 

samtycke en grundläggande utgångspunkt för att den av socialtjänsten planerade åtgärden, ska 

kunna verkställas och få avsedd effekt. Förutsättningen är dock alltid att den unges intressen 

ska stå i centrum, utan att kravet på att en proportionalitet får ge vika. Detta ger yttryck för att 

straffrätten har företräde framför socialrätten i samband med att straffet utdöms, medan den 

faktiska verkställigheten styrs av socialrättslig lagstiftning.113 

     I syfte att ytterligare efterleva kravet på proportionalitet kan överlämnadepåföljden vid 

behov förstärkas med ungdomstjänst. Ungdomstjänst kan även utdömas om den unge inte har 

ett särskilt vårdbehov. Av intervjuerna framkom att ungdomstjänsten även kan innehålla 

moment som innebär att den unges ges någon form av stödsamtal. En respondent menade att 

samtalen har en viss brottspreventiv effekt för den unge. Då ungdomstjänst ökar 

möjligheterna för domstolarna att efterleva kravet på proportionalitet, betraktas även 

ungdomstjänsten medföra positiva och pedagogiska effekter för den unge.114 

5.2.2.2. Skyndsamhet 

Som generell utgångspunkt i den offentliga verksamheten gäller att ärenden ska handläggas 

snabbt och enkelt. Socialtjänstens beaktande av skyndsamhet framkom av intervjuerna, då 

respondenterna pekade på vikten av att ungdomstjänsten sattes igång snabbt.115 Gällande unga 

lagöverträdare ställs kravet på skyndsamma handläggningar av ärenden på sin spets. 

Anledningen till att lagstiftaren särskilt har prioriterat att ungdomsmål ska handläggas särskilt 

                                                 
112 Nordlöf. s. 225. 
113 A.a. s. 84. 
114 A.a. s. 225; Prop 2005/06:165. s. 64. 
115 Warnling-Nerep. s. 49.  
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skyndsamt är med anledning av att samhällets reaktion på ett ungdomsbrott bör ske så snabbt 

som möjligt.116 

     Straffprocessen för unga lagöverträdare styrs till stor del av de regler som stadgas i LUL. 

Då en person är under 18 år och är skäligen misstänkt för ett brott för vilket fängelse kan följa, 

skall åklagarens beslut om åtal vara fattat senast inom sex veckor från den dag då den unge 

delgivits brottsmisstanke.117 En rad fördelar anses föreligga om personutredningen och 

förundersökningen bedrivs parallellt. Bl.a. förkortas den totala tiden för lagföring, vilket ökar 

möjligheten till att skyndsamhetskravet kan efterlevas. 118 

     Som samtliga respondenter framförde är därför en tydlig och väl fungerande samverkan 

mellan socialtjänst, polis- och åklagarmyndighet av stor vikt för att uppfylla kravet på 

skyndsamma och effektiva handläggningar. Socialtjänsten och SN har i sammanhanget en 

betydande roll, då de av åklagaren skall underrättas om att den unge är misstänkt för att brott 

på vilket fängelse kan följa. I samband med underlättelsen ska åklagaren begära ett yttrande 

från SN. Innebörden är precis som framkommit av intervjuerna att tiden för att upprätta ett 

yttrande ibland kan upplevas som snål. Vid de tillfällen som SN inte har hunnit upprätta ett 

yttrande får nämnden dock inkomma med yttrandet i efterhand och om inte tid till detta kan 

ges får även yttrandet avläggas muntligt i samband med huvudförhandling.119 

     Som framkom av intervjuerna är en av förutsättningarna för att kunna upprätta yttranden 

skyndsamt att det från åklagaren finns direktiv som styr vad yttrandet ska innehålla. Detta 

samstämmer med den reglering som återfinns i lag (1991:204) om särskild personutredning i 

brottmål m.m.120 

5.2.2.3. Kommunikation och aktualitet 

Att den enskilde kommuniceras de beslut och det som tillkommer i ärendet är av stor 

betydelse för att efterleva principen om förutsebarhet. I sammanhanget är också av stor vikt 

att beakta den kommunikation som råder mellan samverkande myndigheter, i detta fall 

socialtjänst (och SN), polis- och åklagarmyndighet.121 Av intervjuerna framkom vissa 

meningsskiljaktigheter gällande hur samarbetet fungerade mellan socialtjänst, polis- och 

åklagarmyndighet. Den respondent som uppgav att samarbetet fungerade mindre bra, 

grundade detta på att tiden för att genomföra personutredningar blev knapp, då åklagaren ofta 

                                                 
116 Nordlöf. s. 258. 
117 LUL 4 §. 
118 Prop 1999:108. s. 36. 
119 Nordlöf. s. 331. 
120 LUL 10 § 
121 Warnling-Nerep. s. 56 ff. 



 37 

inkommer med begären om yttrande vid ett sent tillfälle i förundersökningen. Övriga 

respondenter beskrev att samarbetet fungerade bra, framförallt med anledning av att 

socialtjänsten haft möten med åklagarmyndigheten gällande hur yttranden ska upprättas och 

även vad dessa ska innehålla. Som framgått ovan föreligger en rad fördelar om 

personutredningen bedrivs parallellt med förundersökningen, framförallt beaktas 

aktualitetsprincipen såtillvida att den unges livssituation beaktas mer ur ett aktuellt perspektiv. 

Aktualitetsprincipen utgår från att beakta den unges situation utifrån hur denna ter sig vid 

aktuell tidpunkten för personutredningen. Vid yttrandets upprättande är utgångspunkten att 

beakta de särskilda vårdbehoven, vilket medför att behovs- och ändamålsprincipen 

tillvaratas.122 Lagstiftaren framhåller också vikten av att samarbetet mellan myndigheter 

fungerar väl. I syftet att förbättra och effektivisera handläggningen av ungdomsmål bör en 

tydlig samverkan mellan myndigheter ske, främst mellan polis, åklagare och socialtjänst, men 

även domstolarna. I sammanhanget ses organisatoriska förändringar vara viktigare än 

utvecklingen av det materiella regelverket, dvs vad man får och skall göra.123 

5.3. Beaktande av gällande rätt 
De åtgärder som samhället har mot unga lagöverträdare, straffrättsliga såväl som 

socialrättsliga har sin grund i den kriminalpolitik och välfärdspolitik som utformas. 

Grundsynen är att barn skall hållas utanför kriminalvården och istället bli föremål för vård 

och behandling utifrån SoL, vilket omfattar vård inom den kommunala socialtjänsten. Detta 

beror på att barn och unga som begår brott ofta är socialt utsatta och har ett särskilt behov av 

stöd och hjälp.124 

5.3.1. Personutredning 
Som framgått ovan ska ungdomsmål skall handläggas med största möjliga skyndsamhet. 

Utifrån en begäran av åklagaren ska socialtjänsten lämna uppgifter om den misstänkte 

ungdomen. De uppgifterna ska ge information om de åtgärder som behöver vidtas för att 

främja ungdomens anpassning i samhället för att ta avstånd från brottslighet.125 

Socialtjänstens yttrande till rätten ska vara tydliga och konkreta. Ett yttrandes omfattning kan 

variera i omfattning beroende på dennes unges bakgrund och behov.126 Som framkommit av 

intervjuerna baseras yttrandet på en genomförd personutredning och utgör oftast grund för 

                                                 
122 Prop.1999:108. s. 36 f. 
123 Danielsson Stig. 2007. Förundersökning i brottmål. s. 97. 
124 Tärnfalk Michael. Barn och brott – en studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga 
lagöverträdare. (2007). s. 89. 
125 Prop. 2005/06:165. s. 184. 
126 BRÅ. Rapport 2002:19. s. 6. 



 38 

rättens val av påföljd. Innebörden är att rätten oftast följer de av SN föreslagna åtgärderna, 

trots att domstolarna inte är bundna till att göra det. Yttrandet ska bestå av presentation av de 

huvuddrag som målet avser, men även att domstolen ska få en uppfattning om den unges 

vårdbehov och de föreslagna insatserna. Vid beaktande av principen om förutsebarhet gäller 

att påföljden ska vara utformad så att den dömde innan kan ta del av vad den har att 

underkasta sig, dvs. hur påföljden ska verkställas och under hur lång tid den ska pågå.127 Vid 

planering och förslag på åtgärder för den unge är det av stor vikt att socialsekreteraren 

tillgodoser att de planerade åtgärderna står i proportion till det begångna brottet. Ju 

allvarligare ett brott är desto mer insatser och vårdbehov behöver den unge, vilket ger uttryck 

för proportionalitetsprincipen. Den vanligaste förekommande insatsen som brukar föreslås i 

yttrandena är samtalskontakt med socialtjänsten.128 Av intervjuerna framgick att de ungdomar 

som är aktuella, även varit det innan. Innebörden är informationen om den unge sedan tidigare 

finns att tillgå, dock måste aktualitetsprincipen beaktas vilket innebär att en ny 

personutredning måste genomföras. 

     Av intervjuerna framkom att föräldrar ofta är delaktiga i personutredningsprocessen. 

Forskning visar dock att det är mer förekommande att professionella socialarbetare får ta mer 

plats i yttrandena jämfört med föräldrarna. Föräldrarnas delaktighet brukar främst framkomma 

när krav på samtycke för en viss insats krävs. Av intresse att belysa är också att ett yttrande 

normalt sätt inte påverkas nämnvärt av vilken uppfattning föräldrarna har. Det viktiga i 

sammanhanget är att föräldrarna är närvarande och stödjer den unge.  

     De vanligaste problemen som brukar framkomma vid personutredningar brukar gälla skola 

eller sysselsättning. Ofta saknar den unge betyg och skolkar ofta. Vidare brukar den unge 

sakna någon meningsfull sysselsättning och missbrukar ofta alkohol och narkotika.129 

5.3.2. Ungdomsvård 
Ungdomsvård syftar till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. Påföljden framgår av 

BrB 32 kap 1 § där det stadgas att den ungdom som har ett särskilt vårdbehov eller annan 

åtgärd kan utifrån SoL eller LVU dömas till ungdomsvård. Ett särskilt vårdbehov skall framgå 

i yttrandet som skrivs innan domstolsförhandlingarna. Det skall vara en redogörelse för den 

vård eller de åtgärder som är aktuella samt att samtycke finns ifrån den unge. Om vården eller 

                                                 
127 SOU 2004:122. s. 300 
128 Prop 2005/06:165. s. 54 ff.  
129 Tärnfalk. s. 153 ff.  
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insatserna stöds av SoL upprättas ett ungdomskontrakt av SN. När vården och insatserna 

gäller LVU, så benämns det vårdplan.130 

     Utifrån intervjuerna framkom att då vården bedrivs med stöd av SoL och ungdomskontrakt 

upprättas är den i stor utsträckning individanpassad. Möjligheterna att planera vården och 

insatserna specifikt till den unge utifrån dennes behov och möjligheter är stora. De insatser 

som finns inom Östersunds kommun är ART, Stoppet och förstärkt kontaktmannaskap. När ett 

samtalsbehov finns hos den unge kan s.k. stödsamtal ges av externa kontakter vilket kan bidra 

med speciella kunskaper avsedda för den unges vårdbehov. Samtliga insatser syftar till att 

ungdomsvården skall vara individanpassat. 

     Antalet unga som döms till överlämnandepåföljd har de senaste 25 åren femdubblats. Det 

återfinns inte heller i denna kontext direktiv eller riktlinjer från Socst om vad vården eller 

insatserna skall innehålla. De insatser som ges återfinns därmed inte i lagföringsstatistiken 

eller av Socst nationella statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga.131 När 

kommunerna själva får ansvaret att utforma ungdomsvården blir detta påverkat av 

kommunens ekonomiska situation samt de insatser som finns tillgängliga. Innebörden är att 

mindre kommuner får färre alternativ till anpassade insatser inom ramen för ungdomsvård, 

medan större kommuner med god ekonomi kan erbjuda fler insatser. Enligt BRÅ återfinns i 

Sverige ca 150 olika typer av insatser, som tillämpas vid överlämnandepåföljd. Det höga 

antalet beror på att är att socialtjänsten alltid ska beakta enskilde individens behov.132 

5.3.3. Ungdomstjänst 
Till kommunens uppgift hör att sörja för att påföljden ungdomstjänst verkställs så snart det 

kan ske. SN skall bestämma det närmare innehållet i en utdömd ungdomstjänst i en arbetsplan 

och utse en handledare för den unge. SN skall kontrollera att arbetsplanen följs. Av 

intervjuerna framkom att detta efterlevs, då arbetsplaner upprättas, handledare utses för den 

unge och att ungdomstjänsten kommer igång fort.133 I syfte att öka effektiviteten och 

specialiseringen inom verkställandet av ungdomstjänst har Östersunds kommun en särskild 

ungdomstjänstsamordnare, som enbart ansvarar för verkställighet av ungdomstjänst. Då 

ungdomstjänst kan utdömas i kombination med ungdomsvård kan den planerade 

socialinsatsen verkställas parallellt med ungdomstjänst. Ungdomstjänst är ett straff för 

ungdomar som skall avtjänas och att individen på så sätt lär sig ta ansvar och konsekvenser av 

                                                 
130 Norström, Thunved. s. 287, 
131 BRÅ. Rapport 2005:13. s. 6. 
132 A. rapport. s. 7 ff. 
133 SoL 5:1b; Norström, Thunved. s. 108. 
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sina handlingar.134 Ungdomstjänst har framförallt utvecklats som fristående påföljd i syfte att 

stärka kravet på proportionalitet och kan därför även kombineras med böter beroende på 

brottets svårighetsgrad.135 

     Som respondenterna påpekade ska en ungdomstjänst ska vara strukturerad från start till 

slut och även karaktäriseras av kontinuitet. Den skall även vara anpassad till den unges 

individuella förhållanden. Utförandet skall ske på fritiden och ej dagtid då de flesta ungdomar 

går i skolan. Utöver ungdomstjänst så bör det finnas en annan särskilt anordnad verksamhet 

för att uppfylla en vägledande funktion samtidigt som en gränssättande funktion. Den särskild 

anordnande verksamheten ansvarar även kommunen för.136 Av intervjuerna framkom att 

möjligheter finns för samtal för de ungdomar som utför ungdomstjänst och som inte har ett 

särskilt vårdbehov. En respondent menade att samtalen kan ha en brottspreventiv effekt för 

den unge.  
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6. Diskussion 
Nedan följer en diskussion av de centrala delar som framkommit av uppsatsen. 

Framställningen utgår från uppsatsens deskriptiva, empiriska och analyserande del. Stor vikt 

läggs på rättsäkerhetsfrågor och då särskilt på spörsmål rörande socialtjänstens och 

socialsekreterarens ansvar för rättsäkerhet. 

6.1. Det särskilda vårdbehovet 
Kravet för att påföljden överlämnande till särskild vård för unga ska kunna utdömas är att den 

unge har ett särskilt vårdbehov. Enligt lagstiftaren utgår detta begrepp från den övergripande 

definitionen i SoL. Av intervjuerna har framkommit att begreppet särskilt vårdbehov skiljer 

sig åt beroende på den aktuella individen. I samband med att yttrandet upprättas ska 

socialsekreteraren beakta den unges totala livssituation samt utgå från den situation som för 

tillfället råder, vilket innebär att aktualitetsprincipen kommer till uttryck. 

     Av särskilt intresse att diskutera är om begreppet särskilt vårdbehov ska tolkas restriktivt 

eller extensivt. Då SoL inte anger några klara riktlinjer för vad ett särskilt vårdbehov är borde 

risken öka för en godtycklig och extensiv tolkning av begreppet. I socialrättslig lagstiftning är 

detta en förutsättning för att socialtjänsten överhuvudtaget ska kunna bidra med anpassade 

åtgärder för den unge. Då tillämpningen av SoL förutsätter samtycke från den unge borde 

detta inte utgöra några hinder för de insatser som SN avser att vidta gällande den unge.  

     I samband med att den unge döms till överlämnade till särskild vård för unga ”möts” 

socialrätten med straffrätten. Vid val av påföljd har den straffrättsliga lagstiftningen företräde, 

då kravet på proportionalitet särskilt måste beaktas. I de fall SN:s föreslagna åtgärder med 

stöd av SoL anses som tillräckligt ingripande kan påföljden aktualiseras.  

     Då ett straff innebär ett kraftigt ingrepp i den personliga integriteten bör dock det särskilda 

vårdbehovet ytterligare definieras. Författarna efterlyser därför en tydlig praxis samt en mer 

restriktiv tolkning av begreppet, vilket bör öka möjligheten för såväl domstol som socialtjänst 

att efterleva kravet på objektivitet och förutsebarhet. 

     I syfte att ytterligare öka möjligheterna att kravet på legalitet, objektivitet och 

förutsebarhet efterlevs, synes behovet av bindande föreskrifter från Socst vara uppenbart. 

Föreskrifterna bör förslagsvis innehålla tydliga anvisningar av vad som menas med begreppet 

särskilt vårdbehov. I sammanhanget bör också tydliga anvisningar framgå hur den enskilde 

hur den enskilde socialsekreteraren ska beakta proportionalitetsprincipen utifrån begreppet 

särskilt vårdbehov. Detta förutsätter vidare att socialsekreteraren är väl insatt i gällande 

straffrätt och straffsatser. 
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Sammanfattningsvis kan en viss diskrepans mellan socialrätten och straffrätten i denna 

kontext skönjas. Det särskilda vårdbehovet är enligt SoL ett begrepp som ger handläggaren 

utrymme för en extensiv tolkning av lagen, medan det inom straffrätten inte finns någon 

fastställd definition av begreppet. Straffen grundas mot denna bakgrund på en utredning som 

genomförts utifrån socialrättsliga principer, vilket ger uttryck för att unga lagöverträdare i så 

lång utsträckning som möjligt ska vara föremål för sociala insatser. 

6.2. Verkställighet av ungdomsvård och ungdomstjänst 
I samband med att domstolen utdömer ungdomsvård har straffrättsliga principer företräde 

framför de socialrättsliga. Då ungdomsvård verkställs är förutsättningarna dock motsatt och 

den socialrättsliga lagstiftningen styr arbetet, medan den straffrättsliga i denna kontext endast 

kan skönjas så till vida att ungdomsvården skall verkställas. Den straffrättsliga lagstiftningen 

kommer i samband med att straffet verkställs endast till uttryck då den unge missköter sig och 

ungdomskontraktet inte efterlevs. Detta medför att ungdomsvården i straffrättslig mening är 

tvingande till sin karaktär. 

     En fråga som uppkommit under uppsatsen är vad som händer om den unges särskilda 

vårdbehov upphör under verkställigheten. I dessa fall bör innehållet i ungdomsvården 

betraktas som att det inte fyller något reellt syfte, och bör därför kunna kritiseras utifrån 

straffrättsliga principer såsom konsekvens och proportionalitet. 

     En viktig faktor för verkställigheten av ungdomsvård och som kan kopplas till 

objektivitetsprincipen är kommunens ekonomi. I kommuner bör ett stort antal insatser kunna 

erbjudas, vilket bör leda till att insatserna bättre kan anpassas beroende på den unges 

individuella vårdbehov. Ur ett nationellt och straffrättsligt perspektiv bör detta ifrågasättas, 

främst med anledning av att lika vård ska kunna ges den unge oavsett var i landet straffet 

verkställs. 

     Då det gäller ungdomstjänst synes verkställigheten av denna påföljd motsvara lagstiftarens 

intentioner gällande kravet på proportionalitet, konsekvens, skyndsamhet och förutsebarhet. 

En av anledningarna torde vara att straffet är ett ”renodlat” straff i straffrättslig mening, vilket 

medför att diskrepansen mellan socialrätten och straffrätten inte blir lika tydlig. Som 

framkommit kan dock påföljden innehålla vissa inslag av socialvårdande insatser i form av 

samtal, vilket bör ses som ett positivt inslag och står i samklang med lagstiftarens intentioner. 

Av respondenterna framkom att socialtjänsten i Östersund har utsett en socialsekreterare som 

är ansvarig för ungdomstjänst, en s.k. ungdomstjänstsamordnare. Detta bör betraktas som 

positivt, då denne blir specialiserad på ämnet, vilket bör leda till att kravet på skyndsamhet 
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bättre efterlevs. Förslagsvis bör även detta sätt att arbeta även införas inom ramen för 

verkställigheten av ungdomsvård. 

6.3. Samarbete och samverkan mellan myndigheter 
Som framkommit av analysen är en väl fungerande samverkan mellan berörda myndigheter 

en viktig faktor för att kunna bedriva effektiva handläggningar av ungdomsmål. I denna 

kontext är samarbetet särskilt viktigt då åklagaren inkommer med en begäran om ett yttrande 

från SN. Som en av respondenterna påpekade är tiden för att kunna genomföra 

personutredningar och upprätta yttrande ofta knapp. Anledningen är att åklagarens begäran 

om yttrandet ofta inkommer sent under förundersökningen. I denna kontext bör det därför 

diskuteras hur detta ska kunna effektiviseras. Förslagsvis bör en reglering i LUL 

implementeras, som fastställer en tidsfrist för åklagaren, gällande när denne senast ska 

inkomma med begäran om yttrande.  

     Lagstiftaren framhåller att flertal positiva effekter följer då personutredningen sker 

parallellt med förundersökningen. Bl.a. leder det till att den totala handläggningstiden för 

ungdomsmål förkortas, vilket står i samklang med rättsäkerhetsprincipen om skyndsamhet. 

Tiden mellan gärning och straff blir därmed förkortad, vilket bör leda till brottspreventiva 

effekter för den unge, vilket ur ett straffrättsligt perspektiv bör detta betraktas som ett positivt 

inslag. 

     Avslutningsvis bör ett väl fungerande samarbete mellan socialtjänst, polis- och 

åklagarmyndighet leda till att ungdomar i ett tidigt skede ”fångas upp” av myndigheterna. 

Innebörden är att destruktiva levnadsmönster tidigt kan brytas, och icke tvingande åtgärder 

med stöd av socialrättslig lagstiftning tillämpas. 

6.4. Avsaknad av allmänna råd och föreskrifter från Socst 
Som framgått ovan saknas riktlinjer i form av allmänna råd och föreskrifter från Socst, 

gällande dels hur personutredningen mot unga lagöverträdare ska bedrivas samt hur 

ungdomsvård och ungdomstjänst skall verkställas inom socialtjänsten. Som en av 

respondenterna uttryckte föreligger det i denna kontext rättsäkerhetsbrister, såtillvida att JO 

får svårt att kritisera handläggningen av personutredningar mot unga, ungdomsvård och 

ungdomstjänst. I dagsläget återfinns inte någon kritik från JO som är riktad mot någon 

kommuns socialtjänst gällande dessa frågor. 

     Vidare medför avsaknad av föreskrifter och allmänna råd från Socst att kravet på objektiva 

och förutsebara handläggningar kan ifrågasättas. Socialsekreteraren har i dagsläget att utgå 
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ifrån en egen tolkning av den övergripande definitionen i SoL. Detta bör dock kompletteras 

med föreskrifter och allmänna råd i syfte att skapa en mer enhetlig tillämpning av lagen. 

     Mot denna bakgrund bör därför omgående föreskrifter och allmänna råd upprättas av 

Socst. I sammanhanget är det viktigt att samtliga involverade aktörer (socialtjänst, polis- och 

åklagarmyndighet samt domstolar) i straffprocessen för unga lagöverträdare samverkar och 

kommunicerar, med syftet att skapa förutsättningar för en rättssäker och effektiv 

handläggning av ungdomsmål. 

6.5. Reflektioner kring socialtjänsten rättssäkerhetsansvar 
Lagstiftarens intention med den omarbetade överlämnadepåföljden har varit att stärka de 

straffrättsliga inslagen gällande proportionalitet, konsekvens och förutsebarhet, vilket tydligt 

kan skönjas i BrB 32:1. Av lagrummet framgår att påföljden endast kan utdömas om de 

planerade åtgärderna står i rimlig proportion till brottet. Socialsekreterarens roll och ansvar 

för rättsäkerhet blir i denna kontext tydlig, och då framförallt i samband med att yttrandet 

upprättas. Då det ofta är ont om tid att genomföra personutredning och upprätta yttranden 

ställs stora krav på att socialsekreteraren är väl insatt i BrB 32 kap, och då särskilt innebörden 

av begreppet särskilt vårdbehov. Då domstolspraxis och riktlinjer från Socst saknas om hur 

begreppet ska tolkas samt hur dessa ärenden ska handläggas, borde risken öka för en oenhetlig 

lagtolkning och tillämpning av lagen.  

     Vid verkställigheten av ungdomstjänst och ungdomsvård är det av stor vikt att 

socialsekreteraren beaktar att den åtgärd och insats som ska genomföras sammanför 

socialrätten och straffrätten. Detta förfarande kan vid en första anblick betraktas som en 

juridiskt svårlöst fråga, då socialtjänsten både ska verka som straffande och samtidigt bidra 

med socialvårdande insatser. Då det gäller ett av domstol utdömt straff synes straffrätten i 

denna kontext ha visst företräde framför socialrätten. Socialsekreteraren måste därför vara väl 

medveten om att de planerade insatserna skall genomföras, med syfte att efterleva kravet på 

proportionalitet och konsekvens. 
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6.6. Avslutande synpunkter och slutsatser 
BrB 32 kap är utformat efter att kravet på rättsäkerhetsaspekter såsom proportionalitet ska 

vara vägledande i så väl domstolens val av påföljd som i socialtjänstens praktiska arbete. 

Utifrån intervjuerna och analysen har det framkommit att rättsäkerhetsfrågor utgör en viktig 

och betydande del i socialtjänsten arbete med unga lagöverträdare. Dock föreligger vissa 

brister i rättsäkerheten och följande slutsatser har framkommit och bör beaktas: 

• Lagstiftaren bör i samråd med domstolsväsendet, åklagarmyndighet och Socst 

tydligare definiera vad som menas med begreppet särskilt vård behov i straffrättslig 

mening. 

• Socst bör snarast upprätta föreskrifter och allmänna råd gällande hur 

personutredningar, ungdomsvård och ungdomstjänst ska genomföras, med syftet att 

öka förutsebarheten och objektiviteten i påföljden.  

• Ett väl fungerande samarbete och samverkan mellan socialtjänst, polis- och 

åklagarmyndighet är en förutsättning för att kravet på skyndsamhet ska kunna 

efterlevas. Detta är synnerligen viktigt då tiden mellan det att den unge begår brottet 

och straffet som därav följer ska vara så kort som möjligt. 

6.6.1. Förslag till fortsatt forskning 
Under uppsatsen har rad övriga frågor aktualiserats vilket medfört att behov föreligger av 

fortsatt forskning på området. Nedanstående frågeställningar och reflektioner utgör förslag på 

framtida forskningsuppslag: 

• Uppsatsen är utarbetad efter en kvalitativ metod. Författarna anser att ett behov 

föreligger av att genomföra denna studie i större omfattning, i form av en kvantitativ 

mätning. En komparation bör också genomföras hur överlämnande till särskild vård 

för unga genomförs i olika kommuner.  

• Hur väl fungerar ungdomsvården ur ett brottsförebyggande perspektiv, såväl på 

individnivå som på samhällsnivå?  

• Hur påverkar SekrL samverkan mellan socialtjänst, polis- och åklagarmyndighet?  

• Medling som ett inslag ungdomsvård. 

• En djupare analys av LVU-förfarandet i samband med överlämnande till särskild vård 

för unga. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuer 
Presentation av uppsatsen och syftet med studien/intervjuerna 
Inledande frågor 
-namn 
-ålder 
-utbildning 
-tjänstgöringsår 
 
Personutredningen 

• Kravet på skyndsamhet och hur påverkas detta av samverkan med andra myndigheter, 
polismyndighet och åklagarmyndighet? 

• Proportionalitet (Hur beaktas straffvärdet av aktuellt brott)? 
• De sociala faktorernas betydelse för yttrandet? 
• Vad är särskilt vårdbehov och skiljer det sig mellan könen? 
• Vårdnadshavarens medverkan. 
• Hur ofta följer rätten socialtjänstens yttrande? 
• Finns föreskrifter vid personutredning? 

 
Rutiner vid ungdomstjänst 

• Motsvarar verkställigheten lagens intention? 
• Ingår andra moment i verkställigheten och följs den unge upp efter genomförd 

ungdomstjänst? 
• Finns föreskrifter vid ungdomstjänst? 

 
Verkställighet av ungdomsvård 

• Rutiner vid ungdomskontrakt, vilken vård ges? (ART, Stoppet, kontaktperson etc.) 
• Den dömdes uppfattning av ungdomskontraktet, genomförs utvärderingar? Uppfattar 

den unge kontraktet som ett straff? 
• Hur uppfattas socialtjänsten som ”straffande” institution? 
• Rutiner vid vårdplan och LVU. 
• Finns föreskrifter vid ungdomsvård? 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



Bilaga 2. Lagtext. BrB 32 kap. Om överlämnande till särskild vård 
för unga 
BrB 32 kap 1 § Den som är under 21 år och som begått ett brott får dömas till ungdomsvård 
om han eller hon har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och sådan vård 
eller åtgärd kan beredas den unga. Vården och åtgärderna skall syfta till att motverka att den 
unge utvecklas ogynnsamt. Ungdomsvård får dömas ut endast om socialtjänstens planerade 
åtgärder, i förekommande fall i förening med ungdomstjänst eller böter, kan anses tillräckligt 
ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare 
brottslighet. Skall åtgärderna vidtas med stöd av socialtjänstlagen, skall rätten meddela 
föreskrift om att den unge skall följa det ungdomskontrakt som upprättas av socialnämnden. 
Innehållet i kontraktet skall framgå av domen.  
Skall åtgärderna vidtas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga skall 
den vårdplan som upprättas av socialnämnden fogas till domen.  
Om skada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms vara ägnat att främja 
den unges anpassning i samhället, får rätten, i samband med att den dömer till ungdomsvård, 
föreskriva att den unge på tid och sätt som anges i domen skall biträda den skadelidande med 
visst arbete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa skadan eller som annars är i belysning 
av brottets och skadans art framstår som lämpligt. Sådan föreskrift får meddelas endast med 
den skadelidandes samtycke. 
 
BrB 32 kap 2 § Den som är under 21 år och som begått brott får dömas till ungdomstjänst om 
den unge samtycker till det och påföljden är lämplig med hänsyn till hans eller hennes person 
och övriga omständigheter. Den som döms till ungdomstjänst skall åläggas att utföra oavlönat 
arbete och delta i annan särskilt anordnad verksamhet i lägst 20 timmar och högst 150 timmar. 
Den som är över 18 år får dömas till ungdomstjänst endast om det finns särskilda skäl för det. 
Rätten får döma till ungdomstjänst om påföljden kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn 
till brottslighetens straffvärde och den unges tidigare brottslighet och det inte finns skäl att 
döma till ungdomsvård. I valet mellan ungdomstjänst och böter skall ungdomstjänst väljas om 
den påföljden inte är allt för ingripande.  
 
BrB 32 kap 3 § Om det behövs med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller art eller den 
unges tidigare brottslighet får rätten förena ungdomsvård med 

1. ungdomstjänst enligt 2 § st 1 och 2, eller 
2. dagsböter, högst 200, oavsett om böter är föreskrivet för brottet eller inte 

I valet mellan ungdomstjänst och böter skall ungdomstjänst väljas om den påföljden inte är 
alltför ingripande.  
 
BrB 32 kap 4 § Om den dömde i väsentlig grad underlåter att göra vad som åligger honom 
eller henne enligt en föreskrift vid ungdomsvård om att han eller hon skall följa ett 
ungdomskontrakt eller enligt en dom på ungdomstjänst, får rätten på talan av åklagare 
undanröja annan påföljd än böter som dömts ut för brottet och bestämma ny påföljd för detta. 
Istället för att undanröja påföljden får dock rätten meddela den dömde en varning, om det är 
en tillräcklig åtgärd.  
Om av annat skäl än som anges i första stycket, den planerade vården eller de planerade 
åtgärderna enligt ett ungdomskontrakt eller en vårdplan inte kommer till stånd eller vården 
eller åtgärderna kommit att i väsentlig grad avvika från vad som planerats i kontraktet eller 
vårdplanen, får rätten på talan av åklagare undanröja annan påföljd än böter som dömts ut för 



brottet och bestämma ny påföljd för detta. Detsamma gäller om, av annat skäl än som anges i 
första stycket, en dom på ungdoms inte till väsentlig del kan fullgöras inom skälig tid. 
Om rätten beslutar om undanröjande enligt första eller andra stycket skall den, när den nya 
påföljden bestäms, ta skälig hänsyn till vad den dömde har undergått till följd av den 
undanröjda påföljden och till böter som dömts ut enligt 3 § första stycket 2. 
 
BrB 32 kap 5 § Har någon begått brott innan han eller hon fyllt 18 år och finner rätten med 
tillämpning av 30 kap. att påföljden bör bestämmas till fängelse, skall den istället bestämma 
påföljden till sluten ungdomsvård under viss tid. Detta gäller dock inte om det, med hänsyn 
till den tilltalades ålder vid lagföringen eller annan omständighet, finns särskilda skäl 
däremot. 
Rätten får bestämma tiden för sluten ungdomsvård till lägst 14 dagar och högst fyra år. 
Bestämmelser om verkställighet finns i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten 
ungdomsvård. 

 


