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�� 6DPPDQIDWWQLQJ

Uppsatsen handlar om påföljder för unga lagöverträdare och hur man går till
väga vid påföljdsbestämningen. Framförallt behandlas överlämnande till
vård inom socialtjänsten och vad ett sådant överlämnande innebär för den
unge. Vårdens syfte och de olika vårdformerna avhandlas i uppsatsens första
del. Det som bör uppmärksammas är att överlämnandepåföljden bygger på
behandlingstanken vilket leder till att domstolen inte har några möjligheter
att påverka utformningen av påföljden. Det är istället socialnämnden som
beslutar om åtgärdernas art och omfattning. Det har ifrågasatts om detta är
förenligt med det resterande straffsystemet som till stora delar bygger på
straffvärdetänkandet d v s att  brottets straffvärde och art samt den tilltalades
tidigare brottslighet skall styra påföljdsbestämningen. Möjligheten att döma
ungdomar till vård inom socialtjänsten grundas på tanken att man skall
undvika att överlämna dessa lagöverträdare till kriminalvården. Anledningen
till denna särbehandling är att ungdomar anses vara mer socialt utsatta och i
särskilt behov av stöd och hjälp. Trots detta döms ett antal ungdomar varje
år till fängelsestraff och uppsatsen innehåller en kortfattad beskrivning av
deras situation. Vidare införs nya regler till årsskiftet som innebär att
överlämnande till vård inom socialtjänsten stramas upp och delvis anpassas
till straffsystemets grundläggande principer: förutsebarhet, proportionalitet
och konsekvens. Det är dock tveksamt om lagstiftaren lyckats sammanjämka
de två systemen på ett bra sätt. Dessutom skall en ny ungdomspåföljd
införas, sluten ungdomsvård. Intentionen är att färre ungdomar mellan 15-17
år skall ådömas fängelse. Unga lagöverträdare som döms till sluten
ungdomsvård skall placeras på särskilda ungdomshem vilket innebär att de
kommer att vistas tillsammans med ungdomar som överlämnats till vård
inom socialtjänsten. Jag tror det finns risker förknippade med denna lösning.
Bland annat kan ungdomarna komma att uppleva systemet som orättvist
eftersom vissa kommer att ha tidsbestämda straff (de som är dömda till
sluten ungdomsvård) medan andra kommer att vara omhändertagna på
obestämd tid.
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�� )|UNRUWQLQJDU

BN Barnavårdsnämnden
BrB Brottsbalken
BRÅ Brottsförebyggande rådet
BvL Barnavårdslagen
GLVU Lag (1980:621) om särskilda bestämmelser om vård av unga
HVB-hem Hem för vård eller boende
Lst Länsstyrelsen
LVU Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga
LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga

lagöverträdare
KvaL Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt
SiS Statens institutionsstyrelse
SoF Socialtjänstförordning (1981:620)
SoL Socialtjänstlag (1980:620)
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�� ,QOHGQLQJ

I stort sett varje dag kan man läsa om unga människor som begår brott.
Brottsligheten kryper allt lägre ner i åldrarna och allmänheten förfasas.
Ungdomar som begår brott är något som både berör och upprör. Forskare
över hela världen har undersökt och diskuterat vilka faktorer som leder till
att unga blir kriminella. Man har bland annat påtalat skolans, hemmets och
umgängets betydelse. Man söker efter orsaker som kan förklara varför det
går snett för vissa. Något som också avhandlas flitigt är hur och om man
skall straffa unga lagöverträdare. En del menar att ungdomar skall förskonas
från straff medan andra anser att det är viktigt att samhället reagerar. I
Sverige handlar debatten framförallt om huruvida det är straffvärdeprincipen
eller behandlingstanken som skall läggas till grund för påföljdsbestämningen
då ungdomar åtalas för brott. Uppsatsen beskriver de olika synsätten samt
vissa av de påföljder som ungdomar kan ådömas.  Det som framförallt
intresserat mig är påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten, den
nya påföljden sluten ungdomsvård samt fängelsestraff.

���� 6\IWH�RFK�PHWRG

Syftet med denna uppsats är att redogöra för de påföljder som i praktiken
uppfattas som mest ingripande för unga, framförallt överlämnande till vård
inom socialtjänsten. Jag har tittat närmare på vad denna påföljd innebär och
vad som händer då någon överlämnas till vård. Vidare har jag intresserat
mig för huruvida överlämnandepåföljden lever upp till de straffrättsprinciper
vi har i Sverige. 1989 infördes nya bestämmelser för påföljdsval och
straffmätning vilket innebär att brottets straffvärde skall läggas till grund för
domstolens val av påföljd. Överlämnande till vård inom socialtjänsten
omfattas dock inte av dessa bestämmelser utan det är behandlingsaspekter
som avgör åtgärdernas art och omfattning. Jag har mot bakgrund av detta
undersökt om överlämnande till vård inom socialtjänsten fortfarande bör
användas som en straffrättslig påföljd eller om det skall utmönstras ur
straffsystemet.

Dessutom beskrivs sluten ungdomsvård, en ny påföljd för lagöverträdare i
åldern 15-17 år, som kommer att införas till årsskiftet. Tanken är att färre
ungdomar skall ådömas fängelse och istället dömas till sluten ungdomsvård.
Uppsatsen innehåller en redogörelse för vad påföljden kommer att innebära
för den unge samt på vilket sätt påföljden skiljer sig från överlämnande till
vård och fängelsestraffet. Samtidigt behandlas kortfattat ungdomsfängelset
som avskaffades 1980. Syftet med detta är att utröna om den nya
ungdomspåföljden är en nyskapelse eller om det är en tidigare beprövad
påföljd med ett ”finare namn”.  Lagstiftarens intention med sluten
ungdomsvård är att färre ungdomar skall ådömas fängelse. Man anser att
ungdomar skall hållas utanför kriminalvården men trots detta döms ett antal
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unga människor till fängelse varje år. Vad har kriminalvården att ”erbjuda”
de unga lagöverträdarna och vilka särregleringar finns?

Jag har i detta arbete använt mig av den traditionella juridiska metoden i
form av litteraturstudier. Förarbeten och doktrin har utgjort den största
källan för inhämtande av information. Inte bara juridisk litteratur har
använts utan även sociologisk. Vidare har internet varit till nytta, framförallt
vid sökning av utländskt material.

���� $YJUlQVQLQJDU�RFK�GLVSRVLWLRQ

Uppsatsen behandlar enbart straffmyndiga ungdomar, främst unga i åldern
15-17 år men delvis berörs även 18-20 åringar. Vidare beskrivs endast vissa
av påföljderna för unga lagöverträdare vilket innebär att böter, villkorlig
dom samt skyddstillsyn ej avhandlats. Den komparativa studien är mycket
kortfattad och berör bara två länder, Danmark och England. Intentionen var
att även Nederländernas påföljdssystem för unga lagöverträdare skulle
beröras men på grund av bristfälligt material lät detta sig inte göras.

Arbetet inleds med en kortfattad beskrivning av preventionsteorierna och
straffvärdeprincipen. Därefter följer ett kapitel om överlämnande till vård
inom socialtjänsten. Vårdens syfte och de olika vårdformerna beskrivs samt
de lagregler som aktualiseras. Det efterföljande kapitlet handlar om
fängelsestraff för ungdomar. Ungdomsfängelset som avskaffades 1980
jämförs med den situation som gäller idag. Till årsskiftet träder nya regler
ikraft för unga lagöverträdare, proposition 1997/98:96. De nya regler som
skall införas beträffande sluten ungdomsvård och uppstramningen av
överlämnandepåföljden analyseras. Uppsatsen innehåller även ett kapitel
som behandlar påföljdssystemen för unga lagöverträdare i två närliggande
länder, Danmark och England.
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�� 3UHYHQWLRQVWHRULHU�RFK
VWUDIIYlUGH

När man utdömer straff innebär detta ett allvarligt ingrepp i en annan
människas liv, som kan komma att få stor betydelse och allvarliga följder.
Det är därför viktigt att straff utdöms rättvist och på goda grunder. Olika
teorier har utvecklats som förespråkar olika sorters ställningstagande och
utgångspunkter då man fastställer straff. Jag gör inte anspråk på att ge en
uttömmande redovisning av teorierna, utan vill endast kortfattat förklara
begreppen eftersom de återkommer senare i uppsatsen.

���� $OOPlQSUHYHQWLRQ

Med allmänprevention avses den brottspreventiva effekt som straffsystemet
har på allmänheten, både personer som begått brott och de som inte har gjort
det. Genom att straffbelägga en handling hoppas lagstiftaren kunna begränsa
dess förekomst. Allmänprevention kan för det första åstadkommas genom
avskräckning. Tanken är att människor skall undvika att begå brott på grund
av rädsla för följderna. Tidigare har man ofta utgått från att stränga straff
leder till färre brott. Denna ”teori” har dock kommit på skam och idag dras
liknande slutsatser med stor försiktighet. Dödsstraffet i USA brukar
användas som exempel i detta fall. Trots sina stränga straffskalor har
rättssystemet i USA inte fått bukt med brottsligheten, avskräckningstaktiken
har misslyckats.1 För det andra kan allmänprevention åstadkommas genom
moralbildning. Straffet visar att en handling är förbjuden och utifrån detta
utvecklas sociala normer. På detta sätt kan statsmakterna påverka
medborgarnas rättsmedvetande. På lång sikt innebär resonemanget att
straffsystemet har en moralbildande och moralförstärkande effekt. Det finns
emellertid flera faktorer som påverkar oss i dylika moralfrågor och som
därmed kan få oss att avstå från brottslig verksamhet. T ex omgivningens
och familjens attityder kan spela en viktig roll för om en person begår brott
eller ej. Detta innebär att det är svårt att mäta vilken effekt allmänprevention
har i samhället och därför finns det begränsat empiriskt material kring
allmänpreventionens verkan och hur stor den brottsavhållande effekten är.2

Det allmänpreventiva tänkandet har inte undgått kritik. Framförallt påpekar
kritikerna att teorin kan leda till att en människa straffas för att avskräcka
andra människor, och alltså inte ”för sin egen skull”. Detta utgör då ett
ställföreträdande lidande som inte kan accepteras. Som motargument kan
emellertid anföras att om proportionalitetsprincipen uppfylls bestäms
lidandets omfattning av gärningsmannens handlande och det är brottet som

                                                
1Detta har dock diskuterats och forskare har kommit fram till delvis olika resultat, SOU
1986:15 s.30ff
2 BRÅ-rapport 1977:7 s. 162
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avgör straffets stränghet. Det har även påståtts att allmänpreventionen kan
präglas av omänsklighet. Det är helt och hållet brottet som betonas och
gärningsmannens person hamnar i skymundan.3

���� ,QGLYLGXDOSUHYHQWLRQ

Med individualprevention menas det enskilda straffets preventiva effekt på
den dömde. Straffets funktion skall vara att avhålla den som drabbas av
sanktionen från att begå nya brott. Individualpreventionen riktar sig således
endast till brottslingen och inte till allmänheten som fallet är vid
allmänprevention. De individualpreventiva tankegångarna återkommer även
senare i texten eftersom överlämnande till vård inom socialtjänsten bygger
på denna teori. Jag kommer därför inte att ta upp alla problem och
infallsvinklar i detta kapitel, utan återkomma till dem senare.

Individualprevention kan delas upp i tre olika inriktningar: vård, individuell
avskräckning och inkapacitering. Vårdtanken, eller behandlingstanken som
den även kallats, har haft mycket stort inflytande på det svenska
straffsystemet. Brottsbalken som infördes 1965 byggde till stora delar på det
individualpreventiva tänkandet. I ett påföljdssystem som bygger på
behandlingstanken är det individens behov av vård som skall avgöra
påföljden. Det är inte domstolen som avgör påföljdens längd eller innehåll
utan detta överlåts på andra ”experter”. Det är mot bland annat detta som
kritik riktas. Får individualpreventionen stort inflytande i ett straffsystem
kan detta leda till brister i rättssäkerheten. Snarlika brott kan leda till olika
straff beroende på vilket vårdbehov den dömde anses ha. Eftersom
vårdbehovet är av avgörande betydelse innebär detta att tidsobestämda straff
ofta införs. Det går inte vid domstillfället att avgöra hur lång tid det tar att
rehabilitera den dömde utan denna fråga lämnas öppen. Eftersom betoningen
ligger på vårdbehovet och inte på det brott som begåtts, kan följden bli att
relationen mellan gärning och straff försvagas.4

Individuell avskräckning innebär att straffet skall ha en avskräckande effekt
på den som drabbas. Meningen är att den som utsätts för en obehaglig
påföljd skall väga in denna erfarenhet om han någon gång överväger att begå
samma brott en gång till. Det är dock svårt att mäta vilken betydelse ett
straff har eftersom det många gånger är flera faktorer som tillsammans
verkar avskräckande, t ex att ställas till svars inför domstol och
omgivningens reaktion.5

Inkapacitering innebär att man rent fysiskt förhindrar en person att begå
brott genom någon form av frihetsberövande. Den allvarligaste kritiken som
kan riktas mot inkapaciteringstanken är att den håller låg moralisk status.
                                                
3 BRÅ-rapport 1977:7 s. 170ff
4 A.a, s. 178ff
5 A.a, s. 187
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Det är den förväntade brottsligheten som ligger till grund för
inkapaciteringen vilket innebär att den dömde straffas för brott som han
ännu inte begått. Förutsägelser om individuella återfallsrisker har dessutom
visat sig vara tämligen osäkra. Man straffar alltså en person för vad man
antar att han kommer att göra i framtiden. Motargumentet är att om någon
har gjort sig skyldig till brottslig verksamhet har samhället rätt att reagera.
Man blir tvungen att göra en avvägning mellan å ena sidan allmänhetens rätt
till ett säkert samhälle och å andra sidan intresset av rättssäkerhet för den
enskilde.6

���� 6WUDIIYlUGH

1989 infördes nya regler för påföljdsval och straffmätning i Sverige. I
samband med detta upphävdes BrB 1:7 som ålade domstolen att beakta
preventionssynpunkter. BrB 1:7 stadgade att ”Vid val av påföljd skall rätten,
med iakttagande av vad som kräves för att upprätthålla allmän laglydnad,
fästa särskilt avseende vid att påföljden skall vara ägnad att främja den
dömdes anpassning i samhället”. Bestämmelsen, som förutsatte att
domstolen gjorde en prognos i det enskilda fallet, hade utsatts för
omfattande kritik. Kritikerna menade att det var omöjligt att förutse vilka
effekter en påföljd skulle få i det enskilda fallet och således kunde kravet i
lagtexten inte uppfyllas. Lagstiftaren höll med om att bestämmelsen gav
föga vägledning för domstolarna och det innebar stora problem att väga
allmänpreventiva och individualpreventiva skäl mot varandra på det sätt
som förutsattes.7 Fängelsestraffkommittén menade att varken allmän- eller
individualprevention skulle läggas till grund för påföljdsvalet. 8  Förslaget
innebar att utgångspunkten för påföljdsbestämningen skulle vara hur
”klandervärt ett förfarande bedöms vara eller med andra ord hur högt
straffvärde det eller de brott har som skall föranleda en påföljd”.9 Det
tidigare stadgandet i BrB 1:7 innebar att domstolen skulle ”förutspå” vilken
påföljd som var bäst, något som är i stort sett omöjligt. Straffvärdetänkandet
innebär istället att man blickar bakåt och låter brottet bli det avgörande.

Målet med reformen var framförallt enhetlighet och förutsebarhet. Vidare
menade lagstiftaren att ett straffsystem måste tillgodose rättssäkerhet och
proportionalitet. Det betonades flera gånger i propositionen att reformen inte
skulle leda till strängare straff och längre anstaltstider. Istället skulle de nya
förslagen ses som en anpassning till praxis.10

Även om preventionsteorierna inte längre skulle ligga till grund för
påföljdsbestämningen innebar detta inte att de helt skulle glömmas bort.
Lagstiftaren menade att det var fortfarande viktigt att man tog hänsyn till

                                                
6 SOU 1986:15 s. 38, BRÅ 1977:7 s. 188ff
7 Prop 1987/88:120 s. 37
8 SOU 1986:13-15
9 Prop 1987/88:120 s. 33
10 A.a, s. 31
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individualpreventiva hänsyn vid utformningen av påföljden. Erbjuds den
dömde stöd och hjälp underlättar detta en senare återanpassning till
samhället. Behandlingstanken skall fortfarande ha betydelse på
verkställighetsnivån.11 Vidare spelar allmänpreventionen fortfarande en roll
genom att straffsystemet fungerar moralbildande och moralförstärkande för
allmänheten.

Numera är det alltså ett brotts straffvärde som skall läggas till grund för
påföljdsval och straffmätning. Innan dessa bestämmelser infördes i Sverige
fanns det inte några samlade regler för påföljdsbestämningen. Reformen
innebär att BrB:s 29 kapitel reglerar straffmätning och påföljdseftergift och
30 kapitlet val av påföljd. Utgångspunkten för straffmätningen bör vara
vilket straffvärde ett brott har. Domstolen skall bedöma vilken skada, fara
eller kränkning som brottet inneburit, vilka motiv gärningsmannen hade och
om några försvårande eller förmildrande omständigheter förelåg.12 Det är
alltså endast de omständigheter som förelåg vid brottstillfället som kan ligga
till grund för bestämningen av straffvärdet. Emellertid finns det faktorer som
kan beaktas vid straffmätningen, t ex återfall och billighetshänsyn.13 Återfall
kan resultera i ett strängare straff och billighetshänsyn i ett lindrigare straff.
För ungdomar är BrB 29:7 av betydelse. Bestämmelse innebär att om någon
begått brott innan han fyllt 21 år, skall hans ungdom särskilt beaktas vid
straffmätningen. Vidare får ingen under 21 år dömas till livstids fängelse. I
BrB 30:5 finns också en bestämmelse riktad till de unga lagöverträdarna.
Begår någon brott innan han fyllt 18 år får fängelse utdömas endast om
synnerliga skäl föreligger. Är den unge mellan 18-21 år gammal är
bestämmelserna inte lika restriktiva men det krävs att särskilda skäl
föreligger.

Man skiljer mellan abstrakt och konkret straffvärde. Det abstrakta
straffvärdet uttrycks i straffskalorna för de olika brotten, medan det konkreta
straffvärdet avser lagöverträdarens brott i det enskilda fallet och uttrycks i
påföljdsbestämningen.

Frågan är hur denna reform kunde genomföras för i stort sett hela
påföljdssystemet men inte omfatta överlämnandepåföljderna (för denna
uppsats är endast överlämnande till vård inom socialtjänsten, BrB 31:1,
relevant). I propositionen tog man tydligt avstånd från att
individualpreventiva tankar lades till grund för påföljdsbestämningen. Man
påpekade dessutom att det inte fanns någon rimlig möjlighet för domstolen
att förutse om en längre anstaltsvistelse kunde innebära en framgångsrik
behandling.14 ”Vård- eller behandlingsaspekter bör inte användas som

                                                
11 A.a, s. 38
12 A.a, s. 43
13 Billighetshänsyn innebär att domstolen tar hänsyn till förmildrande omständigheter, t ex
att gärningsmannen har försökt gottgöra offret eller drabbats av avskedande p g a brottet.
Lagstiftaren ansåg att det skulle vara orättfärdigt att inte beakta dylika omständigheter. A.a,
s. 47ff, BrB 29:5
14 A.a, s. 33



12

självständiga grunder för påföljdsbestämningen i det enskilda fallet”.15

Fängelsestraffkommittén anförde att överlämnandepåföljderna inte
överensstämde med deras förslag d v s att påföljden skulle motiveras av
brottet som sådant. Överlämnande till vård byggde på ett
individualpreventivt tänkande och borde därför avskaffas som straffrättslig
påföljd och istället läggas utanför påföljdssystemet enligt kommittén.
Ändringen skulle dock inte innebära några större förändringar utan främst
vara av teoretisk innebörd (istället för påföljd skulle det vara ett
förordnande).16 Lagstiftaren förkastade emellertid förslaget och menade att
överlämnande till vård borde finnas kvar som straffrättslig påföljd.
Argumentet var att överlämnandepåföljderna länge hade förekommit och
vunnit förankring i rättssystemet. De föreslagna förändringarna (om
straffvärde, straffmätning mm) skulle kunna genomföras även om dessa
påföljder bibehölls.17

                                                
15 A.a, s. 37
16 SOU 1986:14 s. 117ff
17 Prop 1987/88:120 s. 63ff
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�� gYHUOlPQDQGH�WLOO�YnUG�LQRP
VRFLDOWMlQVWHQ

I Sverige finns möjligheten att döma ungdomar till vård inom socialtjänsten
istället för att överlämna dem till kriminalvården. Tanken bakom detta är att
barn och ungdomar som begår kriminella handlingar ofta är socialt utsatta
och har ett särskilt behov av stöd och hjälp. Lagstiftaren menar att
ingripanden mot unga människor måste anpassas till den unges brist på
mognad, begränsade erfarenheter och särskilda förhållanden.18

���� +LVWRULN

Behandlingstanken har gamla traditioner i vårt land. Redan 1902 antogs en
lag om tvångsuppfostran och avsikten var�att brottslingar skulle uppfostras
istället för att straffas. Påföljden var avsedd för lagöverträdare i åldern 15-18
år, som hade dömts till böter eller fängelse i högst sex månader.
Tvångsuppfostran ersatte det tidigare ådömda straffet och den normala
”behandlingstiden” var ungefär två år. Omhändertagande för
skyddsuppfostran var den mest ingripande åtgärden som innebar behandling
av vårdande och uppfostrande karaktär och krävde inte föräldrarnas
samtycke. Ett beslut om omhändertagande var inte överklagbart.  Åtgärden
uppfattades inte som ett ingrepp i den unges integritet vilket innebar att
processuella regler som garanterade rättssäkerheten ansågs onödiga.19

Principen om att unga lagöverträdare som behövde anstaltsvård skulle
omhändertas av de sociala myndigheterna fastslogs genom lag 1952. Lagen
om samhällets vård av barn och unga (BvL) trädde ikraft 1961 och gjorde
det möjligt för domstolarna att överlämna den unge till barnavårdsnämnden
(BN).20 Den då gällande barnavårdslagen hade ett antal olika åtgärder att
tillgripa, bland annat förebyggande åtgärder i form av råd och stöd,
förmaning och varning, föreskrifter rörande den unges levnadsförhållanden
samt övervakning. En mera ingripande åtgärd var omhändertagande för
samhällsvård som innebar att den unge skildes från sin dittillsvarande
miljö.21 Det var i  detta skede den behandlingsinriktade grundsynen kom att
ersätta uppfostringsteorin.22 BN:s möjligheter att tillgripa tvångsåtgärder
innebar att man kunde överföra unga lagöverträdare från kriminalvården till
socialvården. Rättssäkerheten hade förbättrats och beslut om vård skulle
prövas av LR:n om man saknade vårdnadshavarens samtycke. Genom
socialtjänstreformen 1982 ändrades förhållandena avsevärt eftersom SoL till

                                                
18 Prop 1997/98:96 s. 142-143
19 Nordlöf, s. 121
20A.a, s. 31-32, 131
21 Berg m fl, s. 299
22 Nordlöf, s.134
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skillnad från BvL bygger på frivillighet och samförstånd mellan den
enskilde och socialtjänsten.23

���� %U%�����

I BrB 31:1.1 regleras de fall då det kan bli aktuellt att överlämna någon till
vård inom socialtjänsten. Den tilltalade måste vara under 21 år för att ett
överlämnande skall kunna aktualiseras. Ytterligare förutsättningar som
måste vara uppfyllda är att den unge har begått en brottslig gärning och att
han eller hon kan bli föremål för vård eller annan åtgärd enligt
socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU). En processuell förutsättning för överlämnande är att
socialnämnden har avgett yttrande enligt 28§ LUL. Det är domstolen som
har att bedöma om förutsättningarna enligt BrB 31:1.1 är uppfyllda och man
är inte bunden av socialnämndens uppfattning. Att domstolen skall pröva
frågan innebär inte att man har att ta ställning till vilken åtgärd som skall
vidtas enligt SoL eller LVU, utan endast avgöra huruvida överlämnande till
vård inom socialtjänsten är lämpligt eller om någon annan påföljd bör
väljas.

I och med att domstolen överlämnat den unge till vård inom socialtjänsten
övergår ansvaret på socialtjänsten som har att se till att nödvändiga åtgärder
vidtas. Domstolens förordande är definitivt, dock finns ett undantag i BrB
38:2. Där föreskrivs att om det efter ett överlämnande visar sig att vården ej
kan genomföras med den dömdes samtycke eller att i lag angivna
förutsättningar för vård brister, kan åklagare hos domstolen ansöka om att
förordnandet undanröjs och annan påföljd utdömas. Exempel på situationer
där påföljdsfrågan prövas på nytt är då ett medgivande av den unge återtas
eller i fall då socialnämnden fått avslag på en LVU-ansökan i länsrätt eller
högre instans. Omprövning är inte tillåten om socialnämnden efter
domstolens avgörande frångår vårdformen som angetts i yttrandet och
istället väljer någon annan form av vård.24 Det är socialnämnden som har att
besluta vilken behandling som kan anses vara bäst vid den aktuella
tidpunkten.25

För att överlämna någon till vård inom socialtjänsten krävs det att den unge
är i behov av vård. Det är framförallt vårdbehovet som styr socialtjänstens
insatser (art och längd) och inte det begångna brottets straffvärde. Detta
överensstämmer inte med påföljdssystemet i övrigt där det är brottets
straffvärde eller art som styr.

Antalet överlämnanden till socialtjänsten har stigit de senaste åren. 1996
dömdes 2 174 personer till överlämnande till vård inom socialtjänsten vilket
                                                
23 A.a, s.142
24 Detta kommer att förändras vid årsskiftet (990101) då nya regler träder ikraft.
25 SOU 1993:35, del A, s. 150-151
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kan jämföras med 764 överlämnande 1987. På mindre än tio år har siffran
nästan tredubblats. En kraftig ökning skedde mellan 1994 och 1995 då
antalet överlämnanden steg från 1 644 till 2 336.26 En orsak till ökningen har
sagts vara att rättsväsendet tar hårdare tag mot unga lagöverträdare. Enligt
en undersökning åtalas alltfler ungdomar samtidigt som färre meddelas
åtalsunderlåtelse. Anledningen till detta skulle enligt undersökningen inte
bero på att ungdomar begår allvarligare brott idag utan tecken på en delvis
ändrad inställning från rättssystemets sida. Bland annat visar åklagare
numera större ovilja att meddela åtalsunderlåtelse vid återfall i brott än
tidigare.27 (Emellertid ökade även antalet åtalsunderlåtelser mellan 1994 och
1995 från 13 501 till 14 090). Av dem som överlämnades till vård 1996 var
1 991 mellan 15-17 år medan 183 var 18-20 år.28 Det syns alltså tydligt i
statistiken att påföljden huvudsakligen används för ungdomar under 18 år.
Knappt hälften av ungdomarna (48%) som överlämnades till vård inom
socialtjänsten 1996 var inte tidigare lagförda för brott, medan 38% hade
lagförts en eller två gånger tidigare.29 1996 kombinerades överlämnandet
med dagsböter i 985 av fallen.30

Enligt BrB 31:1.2 kan den unge ådömas dagsböter (jämte överlämnande till
vård) om brottslighetens straffvärde eller art eller den tilltalades tidigare
brottslighet påkallar det. Antalet dagsböter får vara högst tvåhundra och kan
utdömas vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte. Möjligheten att
utdöma böter ger domstolen en chans att göra reaktionen mot brottslingen
mer kännbar. När domstolen tar ställning till ett eventuellt bötesstraff måste
hänsyn tas till de planerade vårdåtgärderna. Ju mer ingripande dessa är,
desto mindre är anledningen att utdöma böter. Skall den unge tas in på
institution är det inte lämpligt att utdöma böter. Dessutom bör domstolen ta
hänsyn till den unges förmåga att betala böterna, liksom förekomsten av
skadestånd på grund av brottet. Skulle domstolen undanröja påföljden
överlämnande till vård inom socialtjänsten enligt BrB 38:2 berörs inte
eventuella böter som ådömts enligt BrB 31:1.2. Detta innebär att om
domstolen dömer den unge till fängelse istället kommer brottet att följas av
två straff, både fängelse och böter. Denna kombination hade inte varit
möjlig om den unge dömts till fängelse från början. Har böter utdömts enligt
BrB 31:1.2 kan detta emellertid leda till att det nya straffet blir lindrigare (t
ex lägre böter eller fängelsestraff) än som annars hade blivit fallet.31

Domstolen kan dessutom föreskriva att den unge i samband med
överlämnande till vård inom socialtjänsten skall biträda den skadelidande
med visst arbete som syftar till att avhjälpa eller begränsa skada som
uppkommit på målsägandes egendom, BrB 31:1.3. Åtgärden skall vara
ägnad att främja den unges anpassning i samhället. En förutsättning för

                                                
26 BRÅ 1998:1, s. 103, tabell 3.3
27 Lindström, s.113ff
28 BRÅ 1998:1, s. 113, tabell 3.7
29 A.a, s. 153, tabell 3.16
30 A.a, s. 157, tabell 3.18
31 Berg m fl, s. 324
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meddelande av en sådan föreskrift är att den skadelidande har lämnat sitt
samtycke. Lagstiftaren menar att det är viktigt både ur preventionssynpunkt
och av hänsyn till brottsoffret att den som begår brott gör rätt för sig.
Ungdomar har ofta inte de ekonomiska förutsättningar som krävs för att
betala skadestånd till brottsoffret och då kan det vara ett bra alternativ om de
genom egna insatser kan reparera det som blivit skadat eller att på annat sätt
ställa till rätta efter brottet. Det kan dessutom vara ett brottsavhållande
moment att genom egna fysiska insatser göra rätt för sig. Vidare kan den
unge få insikt i vad ett brott verkligen innebär och hur det kan drabba
enskilda.32 Det är framförallt de egendomsskador som den unge orsakat som
han skall kunna ådömas att reparera. I förarbetena sägs dock att även annat
arbete för målsägandes räkning kan förekomma ”som i belysning av brottets
och skadans art framstår som lämpligt”.33 Även polisen har vissa
befogenheter att anmoda den som är mellan 15-17 år att avhjälpa eller
begränsa skada på egendom på grund av brott, LUL 13§. En förutsättning är
att den unge har erkänt eller att det är uppenbart att han begått brottet.

���� 6RFLDOWMlQVWODJHQ

Uppfattningen i svensk rätt är att unga lagöverträdare i så stor utsträckning
som möjligt skall vårdas inom socialtjänsten och inte inom kriminalvården.
Enligt 12§ SoL skall socialnämnden verka för att barn och ungdomar växer
upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden skall dessutom noggrant
följa de ungdomar som visat tecken på en ogynnsam utveckling. Vid ett
överlämnande till vård inom socialtjänsten är det socialtjänsten som har att
ta ställning till vilken vårdform som är den lämpligaste. En grundläggande
princip inom socialtjänsten är att vård och behandling om möjligt skall ske
under frivilliga former.  Åtgärder med stöd av SoL får således inte beslutas
mot den enskildes vilja. När den unge har fyllt 15 år skall hans samtycke till
behövlig vård alltid inhämtas. Ytterligare grundprinciper inom socialvården
är principerna om närhet, kontinuitet och flexibilitet.

Närhet: Denna princip innebär att vårdinsatser ska sättas in i närhet av
boendemiljön. Det är hemkommunens socialtjänst som lättast har att
bedöma vilka insatser som kan behövas. Blir vistelse på institution aktuellt
är huvudregeln att placeringen skall ske så nära den invanda miljön som
möjligt. Undantag görs dock bland annat då det gäller kriminella ungdomar
som behöver komma till en ny miljö för att bryta den brottsliga banan.

Kontinuitet: Kontinuitetsprincipen innebär att den enskilde bör få möjlighet
att hålla kontakt med samma socialsekreterare även när
behandlingsformerna växlar. Även vid institutionsplacering är kontinuiteten
viktig. Den enskilde ska om möjligt få vård vid samma institution under

                                                
32 Prop 1987/88:135 s. 25
33 A.a, s. 31ff
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hela behandlingstiden och vid upprepade placeringar bör samma institution
användas.

Flexibilitet: Principen innebär att socialtjänstens åtgärder ska vara anpassade
till den enskildes aktuella förutsättningar och behov. Tidigare har man
använt sig av ett ”upptrappningsförfarande” och tagit till allt strängare
åtgärder när andra inte hjälpt. Detta har nu förändrats och en bedömning ska
göras från fall till fall.34

���� /DJ�����������PHG�VlUVNLOGD�EHVWlPPHOVHU
RP�YnUG�DY�XQJD

������ %HVOXW�RP�YnUG

Vid överlämnande till vård inom socialtjänsten är SoL huvudlag. Insatser
inom socialtjänsten för barn och ungdomar skall som tidigare nämnts i första
hand ges i frivilliga former. Är detta inte möjligt kan LVU bli tillämplig, 1§
LVU. Lämnar den unge ej samtycke till vård har socialnämnden möjlighet
att ansöka hos länsrätten om ett tvångsomhändertagande enligt 4§ LVU.
Användandet av LVU förutsätter dock inte att frivilliga insatser först har
prövats.35 Socialnämndens ansökan skall innehålla en vårdplan som
beskriver den vård som socialnämnden tänkt sig i det enskilda fallet. I den
bör beskrivas vad man vill åstadkomma med vården som måste ha ett
bestämt syfte. Vård med stöd av LVU får inte ske enbart därför att inga
andra lösningar finns att tillgå.36 Enligt 5§ LVU måste vården verkställas
inom fyra veckor från LR:ns beslut. Anledningen till att  socialnämnden
måste inleda behandlingen relativt snabbt beror på att man vill värna om den
enskildes rättssäkerhet.37

Lagstiftarens intention är att unga lagöverträdare i åldern 15-17 år skall
överlämnas till vård inom socialtjänsten. Det kan dock vara svårt att
tillämpa denna princip fullt ut eftersom det räcker inte att den unge begått ett
brott, det måste även finnas ett vårdbehov. Kan lagöverträdelsen ses som en
engångsföreteelse saknas möjlighet att ingripa med vård eller behandling.
Föreligger ”påtaglig risk för återfall i brott” är ett ingripande med stöd av
LVU försvarbart eftersom ett vårdbehov då kan anses föreligga.38

������ )|UXWVlWWQLQJDU�I|U�YnUG

Tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att LVU skall kunna tillämpas:

                                                
34 Fahlberg, s. 26ff
35 Grönwall m fl, s. 371
36 SOSFS 1997:15 s. 35ff
37 Fahlberg, s. 107
38 Nordlöf, s.154 Bramstång, s. 256
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• Ett missförhållande skall föreligga med anknytning till den unges
hemmiljö (2§ LVU, de s k miljöfallen) eller till den unges eget beteende
(3§ LVU de sk beteendefallen. Jag kommer enbart att behandla
beteendefallen).

• Missförhållandet skall medföra att det finns en påtaglig risk för att den
unges hälsa eller utveckling skadas.

• Den unge samtycker inte till den vård som krävs.39

�������� %HWHHQGHIDOOHQ
Enligt 3§ LVU skall vård ”beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller
utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt
nedbrytande beteende”. Uttrycket påtaglig risk för skada infördes i LVU
1990 istället för det tidigare ”allvarlig fara”. Anledningen till detta var att
”fara” ansågs vara ett alltför diffust begrepp. Samtidigt vidgades paragrafens
användningsområde genom att tidigare ingripanden blev möjliga. Enligt
lagens förarbeten räcker det inte med subjektiva antaganden då man avgör
om en påtaglig risk föreligger. Är risken avlägsen eller obetydlig får således
inget tvångsingripande förekomma. Istället krävs en klar och konkret risk för
att socialnämnden skall kunna vidta tvångsåtgärder.40

Missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende kan
läggas till grund för ett ingripande enligt 3§ LVU. Det är framförallt
rekvisitet ”brottslig verksamhet” som är av intresse för denna uppsats. För
att ett ingripande mot den unge skall aktualiseras krävs det en viss
omfattning av kriminaliteten. Som brottslig verksamhet räknas inte
bagatellförseelser eller enstaka brott som inte är av allvarligare art. Det
krävs att den unge visar så pass tydliga tendenser på bristande anpassning
till samhällslivet att vård eller behandling behövs som det kan bli aktuellt
med ett tvångsomhändertagande enligt LVU.41 ”Tillfällighets- och
bagatellbrottslighet, förövad av ungdomligt oförstånd, okynne eller
förhastande, kan ej anses ådagalägga social missanpassning i lagens mening
och indicerar icke vårdbehov”.42 Vidare uppställs vissa krav för ett
ingripande. För det första gäller ett intensitetskrav som innebär att det
avvikande beteendet har medfört så stora problem att det inte längre kan
tolereras. För det andra skall det avvikande beteendet inte vara något
tillfälligt som kan förväntas upphöra utan ett ingripande från samhällets
sida. Man uppställer således ett varaktighetskrav. Vidare kan man inte
enbart grunda ett ingripande på tidigare kriminalitet, utan ett behov av vård
måste föreligga vid tiden för omhändertagandet. Föreligger stor risk för
återfall i brott är ett ingripande motiverat.43 I dessa fall blir domstolen
tvungen att försöka förutspå framtiden och göra en prognos för den enskilde.

                                                
39 SOSFS 1997:15 s. 11
40 Prop. 1989/90:28 s. 62-63
41 SOU 1993:35 del A, s. 152 (se även prop 1979/80:1 del A, s. 583)
42 Bramstång, s. 255
43A.a, s. 245
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Sådana prognoser har visat sig vara relativt otillförlitliga och detta bidrog till
att straffvärdetänkandet infördes för ”det övriga” straffsystemet.44

Rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” skall täcka de fall då den
unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer.
Enstaka allvarliga brott som ej kan anses som ”brottslig YHUNVDPKHW” bör
kunna falla under detta rekvisit. Precis som vid fall av brottslig verksamhet
krävs det att beteendet innebär en påtaglig risk för den unges utveckling
eller hälsa, till exempel om den unge prostituerat sig eller tillbringar mycket
tid i missbruksmiljö.45

�������� ,QJULSDQGH�PRW�XQJGRPDU�PHOODQ�������nU
Trots att uppsatsen huvudsakligen handlar om ungdomar i åldern 15-17 år
vill jag kortfattat beskriva tankegångarna vid ett ingripande mot en ”äldre”
ungdom. Vården enligt LVU avser framförallt ungdomar under 18 år men i
1§ 3st LVU stadgas att vård med stöd av LVU även får beredas den som har
fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och
personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård. Personer
i denna åldersgrupp skall normalt behandlas inom kriminalvården.
Undantagsregeln infördes eftersom det ansågs vara svårt att dra en strikt
gräns vid 18 år. Många ungdomar kan mogna sent och ha behov av insatser
från socialvården även efter de fyllt 18 år. Man menade att framförallt
kriminella ungdomar kan behöva socialvårdens insatser för att kunna
rehabiliteras och denna form av behandling kan vara svår att få till stånd
inom kriminalvården. Även för denna åldersgrupp måste ett vårdbehov
föreligga för att påföljden skall kunna ådömas.46 Statistiken visar att
domstolarna är ganska restriktiva med att utdöma överlämnande till vård
inom socialtjänsten för dessa ungdomar. 1996 överlämnades 183 ungdomar
i åldern 18-20 år till vård.47

������ 2PHGHOEDUW�RPKlQGHUWDJDQGH

I vissa fall anses ett omhändertagande så angeläget att länsrättens beslut om
vård enligt LVU inte kan avvaktas. Enligt 6§ LVU kan personer under 20 år
bli föremål för ett omedelbart omhändertagande. Det är socialnämnden som
har att fatta beslutet men en särskilt förordnad ledamot kan också agera
beslutsfattare om nämndens beslut inte kan inväntas. Det skall vara
sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU och att ett beslut
om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller
utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller
vidare åtgärder hindras. Rekvisitet sannolika skäl innebär att det skall finnas
starka tecken som tyder på att LVU-vård behövs men det behöver inte vara
helt klarlagt. Eftersom det handlar om akuta situationer godtas en viss grad
                                                
44 SOU 1986:15 s. 39
45 Prop. 1989/90:28 s. 66
46 SOU 1993:35, del A, s. 152-153
47 BRÅ 1998:1, s. 113, tabell 3.7
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av osäkerhet.48 När det gäller ungdomar som begått brottslig verksamhet kan
omedelbart omhändertagande komma till stånd om det finns risk för att den
unge gör sig skyldig till ytterligare brott. Ett dylikt omhändertagande får
emellertid ej ha som syfte att skydda omgivningen, utan det är den unges
hälsa och utveckling man skall ha i åtanke. 49

Enligt 7§ LVU skall socialnämndens beslut underställas länsrätten inom en
vecka. Genom länsrättens prövning kontrolleras beslutets riktighet vilket är
av vikt för rättssäkerheten eftersom nämndens beslut inte är överklagbart
(och gäller med omedelbar verkan). Om underställningen inte skett inom en
vecka upphör omhändertagandet. Fastställs beslutet om omedelbart
omhändertagande av länsrätten har nämnden att inom fyra veckor ansöka
om vård enligt LVU, 8§. Fyraveckorsfristen kan förlängas om ytterligare
utredning gör det nödvändigt. Om det inte längre finns skäl för ett
omedelbart omhändertagande skall detta genast upphöra. Vidare skall
beslutet upphöra att gälla om nämndens ansökan om fortsatt vård inte
inkommer till länsrätten inom den angivna tidsfristen, 9§ LVU.

Även i de fall den unge häktats har socialnämnden möjlighet att fatta beslut
om omedelbart omhändertagande. Dock kan omhändertagandet ej
verkställas så länge den unge är häktad eftersom häktningsbeslutet utgör ett
verkställighetshinder. Trots detta har det ansetts vara av vikt att ha
möjligheten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande i dessa fall.
Tanken är att det skall leda till kortare häktningstider eller snabbare
vårdinsatser för den som inte döms till fängelse.50  I förarbetena till SoL
behandlas frågan om häktning av unga. Eftersom man skall försöka undvika
häktning då det gäller 15-17 åringar (det krävs synnerliga skäl) bör ett beslut
om omedelbart omhändertagande innebära att häktning kan underlåtas.51

Omedelbart omhändertagande på grund av brott är mycket ingripande. Det
är viktigt att institutet används restriktivt eftersom man godtar en viss grad
av osäkerhet. Omedelbart omhändertagande förekommer dock även i många
andra fall då den unge inte är misstänkt för brott, t ex då man vill skilja den
unge från sin hemmiljö, och är alltså inte enbart ett substitut för häktning.
Det är emellertid bra om omedelbart omhändertagande kan ersätta långa
häktningstider för ungdomar.

������ 9nUGHQV�JHQRPI|UDQGH

Vården av den unge skall alltid inledas utanför hemmet då beslut om
omhändertagande fattats med stöd av LVU. Det är socialnämnden som
beslutar var den unge skall placeras, 11§ LVU, och alternativen är
familjehem, HVB-hem eller särskilt ungdomshem. När någon vårdas enligt

                                                
48 Bramstång, s. 299ff, Nordlöf 161ff
49 SOSFS 1997:15 s. 42-43
50 A.a, s. 44ff
51 SOU 1993:35, del A, s. 154
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LVU övertar socialnämnden vårdnadshavarnas ansvar. Enligt 5§ LVU skall
socialnämnden inom fyra veckor från det att rättens beslut vunnit laga kraft
påbörja vården, annars upphör beslutet att gälla. I och med att den unge tas
emot för vård utanför sitt eget hem anses vården påbörjad, 10§ LVU.
Eftersom vården skall anpassas utifrån det aktuella behovet är det viktigt att
behandlingen inleds så snart som möjligt.52

Ett överlämnande till vård inom socialtjänsten innebär en icke tidsbestämd
påföljd. Anledningen till detta är att det är vårdbehovet som avgör
påföljdens längd. Framförallt då det gäller ett tvångsomhändertagande enligt
LVU är det av yttersta vikt att det med jämna mellanrum förekommer en
noggrann prövning av den unges fortsatta vårdbehov. Enligt 13§ 1st LVU
skall socialnämnden noga följa den vård som ges till den unge, det är alltså
nämnden som har det övergripande ansvaret. Sex månader från
verkställighetsdatum skall socialnämnden pröva om tvångsvården kan
upphöra. Blir så ej fallet skall prövning ske fortlöpande var sjätte månad,
13§ 3st LVU. Naturligtvis bör man sträva efter att omhändertagandet blir så
kortvarigt som möjligt. Enligt huvudregeln skall socialnämnden besluta om
vårdens upphörande när den inte längre behövs, 21§ LVU. Vården anses
obehövlig när de omständigheter som föranledde omhändertagandet inte
längre föreligger. Har ett omhändertagande skett med anledning av den
unges brottsliga verksamhet är det risken för återfall i brott som skall läggas
till grund för avgörandet. Är denna risk reducerad föreligger inte längre
någon fara för den unges hälsa och utveckling. Vården skall upphöra senast
när den unge fyller 21 år, 21§ 3st LVU. Tvångsvården kan också upphöra
om den unge visar sig villig att genomgå vård under frivilliga former.53

������ gSSHQYnUGVWYnQJ

Vid tiden för GLVU fanns det två alternativ för socialtjänsten vid
omhändertagande. Antingen kunde man bereda frivillig vård enligt SoL eller
tvångsvård enligt LVU. Lagstiftaren ansåg dock att avståndet mellan dessa
alternativ var för stort. Det fanns en konflikt i de fall socialnämnden kunde
konstatera att ett vårdbehov förelåg, men förhållandena inte var så allvarliga
att LVU kunde tillämpas. Detta föranledde en ändring i lagen och man
införde ett mellanting, det s k öppenvårdstvånget (mellantvång). Syftet var
att möjliggöra ett tidigare ingripande. Öppenvårdstvånget är en form av
förebyggande insats som kan tillämpas i de fall man inte kan erhålla ett
samtycke från den unge. Innan lagändringen hade socialnämnden ingen
möjlighet att ingripa i detta skede utan man var tvungen att avvakta till det
hade gått så långt att förutsättningarna för ett tvångsomhändertagande var
uppfyllda.54 I 22§ LVU anges de rekvisit som måste föreligga för ett beslut
om förebyggande insatser:

                                                
52 Fahlberg, s. 109ff
53 Nordlöf, s.159-160
54 Prop 1984/85:171 s. 20ff
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• det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som
avses i 3§ LVU kommer att behöva vård enligt LVU om beteendet
fortsätter,

• det stöd och den behandling som den unge behöver inte kan ges med
samtycke av honom själv.

22§ LVU riktar sig mot ungdomar som har missbruksproblem, begår brott
eller beter sig på annat liknande sätt men där situationen ännu inte blivit så
allvarlig att tvångsvård utanför det egna hemmet kan tillgripas. Det skall
kunna antas att ett tvångsomhändertagande kommer att behöva användas om
inte den unges destruktiva beteende avbryts. En påtaglig risk för den unges
hälsa eller utveckling behöver emellertid ännu inte föreligga.
Socialnämnden kan besluta att den unge skall hålla regelbunden kontakt
med en kontaktperson eller delta i behandling i öppna former inom
socialtjänsten, 22§ LVU. Syftet är att den unge ska få stöd och vägledning
för att klara sig ur sin besvärliga situation. Även om beslutet inte efterlevs
har socialnämnden inga möjligheter att ingripa med tvång. Det förhållandet
att den unge inte följer nämndens beslut kan i sig inte utgöra tillräcklig
grund för att ansöka om vård med stöd av LVU. Precis som vid andra fall då
insatser förekommer med stöd av LVU skall öppenvården inte pågå längre
än nödvändigt och avslutas senast då den unge fyller 21 år, 21, 22 §§ LVU.55

Kritik har riktats mot denna form av mellantvång och kritikerna menar att
det bland annat förekommer oklarheter i lagtexten.56 Svårigheterna eller
oviljan att använda sig av 22§ LVU märks tydligt i statistiken. En
enkätundersökning gjord av Ungdomsbrottskommittén visade att
öppenvårdstvånget användes i ytterst begränsad omfattning. Endast tre
handläggare (vid tio socialförvaltningar) av 59 tillfrågade hade använt sig av
öppenvårdstvånget under tvåårsperioden före undersökningen.57 Jag anser
att öppenvårdstvång är något som låter mycket bra i teorin, men är som
synes svårt att få att fungera i praktiken. Vill den unge inte frivilligt erhålla
vård från socialtjänsten torde det vara svårt att komma till rätta med
problemen med hjälp av mellantvånget. Används förfarandet så sällan som
statistiken antyder kan det vara svårt för socialtjänsten att skaffa sig
erfarenhet och rutin vad gäller mellantvång.

���� 9nUGIRUPHU

Vid vård utom hemmet finns tre huvudalternativ att tillgå; vård i
familjehem, placering i hem för vård eller boende samt särskilda
ungdomshem. De två förstnämnda alternativen kan användas oavsett om
placeringen sker frivilligt eller som tvångsåtgärd enligt LVU, medan

                                                
55 SOSFS 1997:15 s. 94ff
56 Nordlöf, s. 150
57 SOU 1993:35 s. 198
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placering i särskilt ungdomshem endast kan ske i fall då den unge
omhändertagits enligt 3§ LVU.

������ )DPLOMHKHP

Benämningen för familjehem var tidigare fosterhem, men ändrades i
samband med socialtjänstreformen. Innebörden är dock fortfarande
densamma, den unge ges möjlighet att vårdas i ett enskilt hem. Denna
vårdform skall i regel prövas innan institutionsvård aktualiseras eftersom
vård i familjehem anses ge bättre möjligheter till behandling.58 I ett
familjehem har den unge möjlighet att få nära kontakt med vuxna
föräldraersättare och situationen avviker relativt lite från den unges normala
uppväxtmiljö. Det är socialnämnden som avgör om ett familjehem ska få ta
emot ungdomar under 18 år. Därefter ska kontroll ske med jämna mellanrum
så att socialnämnden försäkrar sig om att  situationen i hemmet är god, SoF
39§. Vid placering utom hemmet skall SoL:s principer beaktas (närhet,
kontinuitet och flexibilitet). Framförallt i storstadsregionerna finns det inte
tillräckligt med familjehem vilket innebär att det kan vara svårt att uppfylla
närhetsprincipen.59

I SoS-rapport 1990:4 riktades viss kritik mot familjehemmen. I många fall
hade hemmen blivit alltför professionaliserade och ibland övergått till att bli
hem för vård eller boende. I vissa fall kunde detta vara positivt men det
fanns även negativa följder. Bland annat kunde detta leda till att de vuxna i
hemmet såg sig själva som yrkesmässiga vårdare och de placerade barnen
som klienter. Dessutom saknades samlad kunskap om familjehemmens
förhållanden och den vård som bedrevs.60

������ +HP�I|U�YnUG�HOOHU�ERHQGH

Alla institutioner inom socialtjänsten (utom de särskilda ungdomshemmen)
går under beteckningen ”hem för vård eller boende”. Institutionerna fungerar
som ett komplement till familjehemmen och öppenvården då de möjliggör
mer ingripande vårdinsatser. Det övergripande vårdnadsansvaret ligger hos
socialtjänsten, medan de mer vardagliga besluten åvilar
institutionsföreståndaren. HVB-hemmen skall bedrivas yrkesmässigt och
innehålla dygnet-runt-insatser i form av omvårdnad, stöd och behandling.61

Hemmen kan drivas av staten, kommuner eller i privat regi. För att en
enskild ska kunna starta ett HVB-hem krävs tillstånd från Lst som
kontrollerar att hemmets verksamhet passar den målgrupp man riktar sig till.
Tillsynen vilar därefter på Lst som har rätt att inspektera verksamheten.
Missköts hemmet kan Lst förbjuda fortsatt verksamhet, 70§ SoL. Vid varje

                                                
58 Grönwall m fl, s. 225ff
59 Nordlöf, s. 145-146
60 SoS-rapport 1990:4 s. 57ff
61 Grönwall m fl, s. 231
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HVB-hem skall det finnas en ansvarig person som förestår verksamheten,
10§ SoF. Denna person skall ha ”lämplig utbildning och/eller flerårig
erfarenhet”.62

Även om möjligheten för ”privata” alternativ finns, vilar fortfarande det
huvudsakliga ansvaret på kommunen som svarar för att det finns tillgång till
HVB-hem. Socialtjänsten behåller således vårdansvaret medan det
omedelbara behandlingsansvaret vilar på institutionen.63.  I SoS-rapport
1990:4 påpekades problemet med den bristfälliga insynen över HVB-
hemmen i enskild regi och det faktum att kommunerna blivit beroende av
privata vårdanordnare för att kunna tillgodose vårdbehovet.64

������ 6lUVNLOGD�XQJGRPVKHP������KHP�

För unga som beretts vård enligt LVU på grund av eget beteende (3§ LVU)
får placering ske i särskilda ungdomshem, 12§ LVU. Dessa hem kan
tillgodose en särskilt noggrann tillsyn, något som ej är möjligt vid de
ovanstående vårdformerna. 1994 övergick ansvaret för §12-hemmen på
Statens institutionsstyrelse (SiS) efter att ha haft kommuner och landsting
som huvudmän i drygt tio år. Anledningen till överförande av ansvaret var
att det hade uppstått en regional obalans och det var svårt att hitta platser till
behövande ungdomar. Idag finns det ungefär 600 vårdplatser fördelade på
drygt trettio §12-hem. Hemmens utseende och insatser varierar, det minsta
har sex platser och det största 42.65

�������� 9nUGHQV�XWIRUPQLQJ�RFK�LQQHKnOO
Det är ungdomshemmet som har behandlingsansvaret för den unge så länge
han är inskriven vid institutionen medan vårdansvaret ligger hos den
placerande socialnämnden. Detta innebär att alla beslut rörande vårdens
fortgående och upphörande fattas suveränt av socialnämnden. Trots att
behandlingsansvaret ligger hos ungdomshemmet måste man rätta sig efter
SoL:s övergripande principer.66  Hur denna uppdelning fungerar i praktiken
har inte undersökts närmare men erfarenheterna tyder på att det förekommer
problem.67 I NJA 1996 s. 509 (Klippanmålet) syns ett av problemen som
kan uppstå genom denna tudelning av ansvaret. Efter HovR:ns dom (som
dömde den unge till överlämnande till vård inom socialtjänsten) placerades
pojken på ett §12-hem. Vården utföll väl enligt institutionsföreståndaren. De
två första månaderna tillbringade den unge på låst avdelning.
Socialnämnden ansåg att den slutna vården skulle fortsätta medan
institutionsföreståndaren var av annan åsikt och ansåg att restriktionerna
skulle lättas upp. Denna och liknande meningsskiljaktigheter kan innebära

                                                
62 SoS-rapport 1990:4 s. 105ff
63 Fahlberg, s. 81
64 SoS-rapport 1990:4 s. 13
65 Armelius m fl, s. 19ff
66 SOU 1993:35, del A, s. 161ff
67 Armelius m fl, s. 21
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problem för de särskilda ungdomshemmen. Även om dispyterna inte är av
allvarlig art torde de kunna gå ut över vården på så sätt att personalen
handlar delvis på eget bevåg. Framförallt är det inte bra att den unge får
olika signaler från olika myndighetspersoner.

Vid §12-hemmen finns både öppna och slutna platser vilket innebär att det
finns möjligheter att begränsa den unges rörelsefrihet. Man kan således
hindra den unge från att lämna hemmet, men detta får endast ske i
undantagsfall då inga andra sätt är möjliga för att genomdriva vården. Den
unges rörelsefrihet får även inskränkas om personalens eller övriga intagnas
säkerhet hotas, 15§ LVU. Vidare kan man begränsa kontakterna med
omvärlden genom att reglera antalet besök och telefonsamtal. Dessutom har
föreståndaren rätt att ta del av den unges brev om detta är påkallat med
hänsyn till ordningen vid hemmet eller till den unges särskilda förhållanden.
Uppträder den unge på ett hotfullt sätt eller försöker rymma från hemmet
kan placering vid en låsbar enhet bli aktuellt, 26§ SoF. Där får den unge
enligt huvudregeln endast vistas två månader i följd, men undantag kan
tillåtas om särskilda behandlingsskäl föranleder det. Sådana särskilda skäl
kan anses föreligga ”om den unge fått en särskilt god behandlingskontakt
med personalen” eller ”om den unges behandling gagnas av den mer
välordnade tillvaron som kan ges vid en särskild enhet”.68 Är en längre
vistelse i låsbar enhet för handen måste möjlighet till vistelse i öppnare
former ges, 26§ SoF. Möjligheten att förlänga vistelsen i låsbar enhet (till
mer än två månader) skall användas restriktivt.�En undersökning som gjorts
vid Råby ungdomshem69 visar att den sammanhängande tiden på låsbar
avdelning varierar mellan noll och 28 månader med ett medelvärde på
nästan sex månader.70 Många ungdomar hålls således inlåsta betydligt längre
tid än två månader. Är den unge berusad eller uppträder våldsamt får han
hållas avskild från de övriga i hemmet i högst 24 timmar, 27§ SoF. Hemmet
har dessutom rätt att omhänderta narkotika, alkoholhaltiga drycker, kanyler
mm och kan kroppsvisitera den unge om det anses påkallat, 16,17§§ LVU.
Ovanstående befogenheter bör användas med försiktighet eftersom de utgör
ett ingrepp i den unges personliga integritet. Dessutom kan behandlingen bli
svårare att genomföra om den unge känner att han ständigt motarbetas och
misstros. Besluten som fattas om till exempel placering vid låsbar enhet är
inte möjliga att överklaga vilket är ytterligare ett skäl till att betona
återhållsamhet71

De särskilda ungdomshemmen erbjuder olika sorters behandling men
gemensamt för alla är att man har som mål ”att bryta en negativ utveckling
och förändra de omhändertagna ungdomarnas beteende så att de avstår från
kriminalitet och droger, lär sig att ta ansvar och att acceptera rimliga krav,

                                                
68 Levin, s. 40
69 Undersökningen avser ungdomar som varit intagna vid Råby under perioden 1983-93.
Författaren menar att trots att enbart Råby undersökts är resultaten troligen tillämpbara på
de flesta liknande ungdomshem i landet, Levin s. 13
70 A.a, s. 41
71 Nordlöf, s. 163ff
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tillägnar sig fasta normer och förmågan att bygga upp och bibehålla
relationer och lär sig att lösa konflikter”.72  §12-hemmen är skyldiga att
tillhandahålla undervisning på grundskolenivå och många har dessutom
någon form av arbetsträning.

�������� 9nUGWLG
Vårdtiden fastställs inte av domstolen då man överlämnar någon till vård
inom socialtjänsten utan det är vårdbehovet som avgör vistelsens längd.
Påföljden är således tidsobestämd. Som tidigare nämnts skall vården inte
pågå längre än nödvändigt och avslutas senast då den unge fyller 21 år. §12-
hemmen förespråkar dock relativt långa behandlingstider eftersom man
menar att det tar tid att fullfölja behandlingen. Föreståndaren har ingen
möjlighet att skriva ut den unge förrän socialnämnden begär det.73  I
Råbyundersökningen 94 fann man att intagningstiderna varierade mellan en
och 52 månader med ett medelvärde på 13 månader.74

�������� .ULWLN�PRW�GH�VlUVNLOGD�XQJGRPVKHPPHQ
Stor del av kritiken från ungdomsbrottskommittén riktades mot det
dåvarande huvudmannaskapet som innehades av kommuner och landsting.
Sedan 1994 är staten åter huvudman genom SiS. Kritik riktas emellertid
även mot §12-hemmens förmåga att utöva vård. Kritikerna menar att man
utformat behandlingen att passa en bredare grupp ungdomar medan de mest
vårdkrävande antingen har övergivits eller blivit föremål för åtgärder inom
kriminalvården.75 De särskilda ungdomshemmen skall enligt 11§ SoF ha
tillgång till läkare och det bör finnas tillgång till psykologisk expertis.
Många hem anlitar psykiatrier på konsultbasis eller använder sig av
landstingens barn- och ungdomspsykiatriska resurser. Trots många
möjligheter att anordna denna hjälp finns det stora brister. Framförallt de
ungdomar som har psykiska störningar får sällan den vård och behandling
som är nödvändig. Dessutom förekommer bristande differentiering vilket
leder till att de personer som placeras tillsammans har olika behov av vård.
Detta innebär i sin tur att det blir svårt för personalen på §12-hemmen att
fullfölja de uppgjorda behandlingsplanerna.76

I den tidigare nämnda Råbyundersökningen förekommer en hel del kritik
mot §12-hemmet från både författaren och de före detta ”intagna”. Enligt
80% av de intervjuade ungdomarna skapar hemmen fler problem än de
löser.77 Detta behöver dock inte bero på brister i Råby ungdomshems
behandlingsstrategi, utan på ”institutionsomgivningen”. Författaren lyfter
fram ett antal faktorer som troligtvis bidrar till den negativa utvecklingen.
Bland annat tar han upp den obestämda och godtyckliga placeringstiden, det
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oklara syftet med placeringen och bristen på behandling inom anstalten.78

Många ungdomar som tas om hand av socialtjänsten och placeras på ett
särskilt ungdomshem är inte medvetna om att tiden på anstalten kan vara
mycket länge. En del tror att vårdtiden är sex månader och vet inte om att
beslutet omprövas med det tidsintervallet. Känslan av att vara utlämnad till
föreståndarens och socialsekreterarens ”godtycke” kan många gånger
resultera i rymningar, motstånd mot behandlingen och utstraffningar.
Principen bakom behandlingstanken, att det är vårdbehovet som skall avgöra
vårdtiden, fungerar således inte i en tvångsanstalt enligt Levin. Snarare är
det så att tidsobestämdheten motverkar behandlingen. Vidare uppfattar flera
av ungdomarna i undersökningen tiden på ungdomshemmet som ren
förvaring. Många menar att det var ”slappt” men med vissa inslag av
kontroll och disciplin. Behandlingen gick i stort ut på att man skulle anpassa
sig till anstaltslivet vilket skiljer sig betydligt från livet utanför. Flera av de
intagna tyckte det var svårt när man lämnade anstalten eftersom man inte var
förberedd på att klara sig själv.79 Av de ungdomar som vistades på Råby
mellan 1983-1993 har nästan 80% fortsatt med en kortare eller längre tids
brottslighet. (Vid intervjutillfället bedömdes endast 13% helt ha lämnat den
brottsliga banan). Emellertid påpekar författaren att återfallssiffror säger
mycket lite om vårdens effekter och man kan inte veta hur ungdomarnas
framtid gestaltat sig om de inte omhändertagits för vård.80 Återfallssiffror
har även tagits fram av BRÅ. Undersökningen visar att 35% av de som
överlämnats till vård hade återfallit 3-6 månader efter verkställighetstiden.81
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Socialtjänsten har genom olika vårdformer således försökt åstadkomma
olika alternativ som skall passa ungdomar med skilda vårdbehov. Det har
dock visat sig finnas brister för de som är i störst behov av vård. Detta är
mycket allvarlig kritik eftersom det visat sig att dessa ungdomar oftast blir
utan adekvat vård. Vidare har kritik riktats mot både familjehemmen och
HVB-hemmen framförallt på grund av den dåliga insynen och att samlad
kunskap om verksamheterna saknas. Skall överlämnande till vård inom
socialtjänsten utgöra ett trovärdigt alternativ måste förhållandena
undersökas och utvärderingar av vården göras. Majoriteten av ungdomarna
(i Råbyundersökningen) ansåg att vistelsen på ungdomshemmet var relativt
slapp. Detta finner jag anmärkningsvärt. Unga lagöverträdare som placeras
på ett hem behöver framförallt rutiner eftersom detta ofta är något som
saknas i deras hemmiljö. Dessutom krävs konsekvens i vården vilket är svårt
att uppnå om socialnämnden och institutionsledningen har skilda åsikter
angående behandlingen och visar detta öppet. Vidare menade många
ungdomar i Råbyundersökningen att det var jobbigt efter frisläppandet. För
att vården skall vara till någon nytta krävs uppföljning från socialtjänstens

                                                
78A.a, s. 21
79 A.a, s. 223ff
80 A.a, s. 15ff
81 Somander, s. 19
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sida samt olika former av öppenvård efter frisläppandet. En del av
ungdomarna i Råbyundersökningen påpekade att de saknade att ha någon
kontaktperson efter frisläppandet och några uttryckte besvikelse över att
ingen från ungdomshemmet hörde av sig.82

                                                
82 Levin, s. 135ff
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Som tidigare nämnts har behandlingstanken gamla anor i Sverige men under
1960- och 1970- talen började kraftig kritik mot idéerna bli allt vanligare.
Tanken med behandlingen är att man vill få brottslingen att avhålla sig från
kriminalitet och samtidigt kunna fungera i samhället. Utgår man från
behandlingstanken blir straffrättsliga ingripanden på grund av brott
legitimerade genom brottslingens behov av behandling. Straffet skall alltså
hjälpa brottslingen ur hans situation och uppfattas som något för honom
positivt.83 Bakom behandlingstanken sägs det ligga vissa antaganden. Man
utgår ifrån att människan är i grunden god, ett kriminellt beteende är en
felaktig utveckling som går att påverka samt att utbildad personal kan
åstadkomma sådan påverkan.84 En av de första kritikerna i Norden var den
norske professorn Nils Christie som hävdade att den s k alkoholistYnUGHQ
inte var någon vård utan ett fängelsestraff. Även professor Inkeri Antilla
kritiserade behandlingstanken eftersom den förutsätter att man uppfattar
brottslighet som något sjukt, något behandlingsbart. Eftersom en stor andel
av alla ungdomar någon gång begår brott är det felaktigt att tro att
kriminalitet är ett sjukt beteende.85 Vidare menar kritikerna att bristen på
proportionalitet leder till rättsosäkerhet och dessutom döljs anledningen för
ingripandet. Behandlingstanken betonar vården, inte straffet.86 Detta
tänkesätt lever kvar i Sverige bl a genom påföljden överlämnande till vård
inom socialtjänsten. Brottets art och omfattning har ingen större betydelse
utan det är främst den unges beteendestörning som dikterar omfattningen av
ingripandet.87

När man utgår från behandlingstanken är det som sagt gärningsmannens
förmodade behov av vård som skall läggas till grund för beslutet. Faran i
detta är att man blir tvungen att göra en förutsägelse om framtiden. Brottet i
sig förlorar i betydelse och vårdbehovet blir avgörande. Följden kan bli att
relationen mellan gärning och straff försvagas. Därmed markeras inte
tillräckligt tydligt att lagöverträdaren har ett ansvar för sina handlingar.
Samtidigt förespråkas ofta tidsobestämda straff eftersom man på förhand
inte kan veta hur lång tid behandlingen tar. Anledningen till ingripanden
döljs, något som kan få negativa följder för straffsystemets trovärdighet.
Ytterligare kritik är att ett påföljdssystem som bygger på behandlingstanken
drabbar de socialt och ekonomiskt svaga i samhället. De socialt svaga anses
ofta ha större behov av behandling än de som har det gott ställt. Följden blir
att de svaga drabbas av mer ingripande sanktioner vilket måste anses som
orättvist.88

                                                
83 SOU 1993:35, del A s. 208
84 BRÅ-rapport 1977:7, s. 176
85 SOU 1993:35, del B s. 45
86 SOU 1993:35, del A s. 105
87 A.a, s. 211
88 BRÅ-rapport 1977:7, s. 179ff
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Flera studier under 1970-talet visade att majoriteten av behandlingarna inte
hade någon effekt på återfallsbenägenheten. 1975 startades en
efterundersökning av ett känt projekt som inletts redan på 1930-talet, det s k
Cambridge Sommerville-projektet. 650 pojkar deltog och bland de
deltagande fanns både problembarn och ”normala” barn. De delades in i 325
par varav endast den ene pojken i varje par skulle få behandling.
Behandlingen hade karaktär av intensiva individinriktade insatser för att öka
den unges sociala förmåga. Vid utvärderingen visade det sig att 42% av
behandlingspojkarna mot 32% av kontrollpojkarna uppvisade ogynnsamma
utfall. Behandlingsgruppen klarade sig således sämre än den icke
behandlade kontrollgruppen. De pojkar som började behandlas tidigt klarade
sig sämre än de som erhöll behandling när de blivit äldre. De pojkar som
fick mer intensiv kontakt med behandlarna, klarade sig sämre än de vilkas
kontakt bedömdes som sämre. Dessutom visade det sig att de pojkar som
varit mest positiva till behandlingen klarade sig sämre, än de som var mer
skeptiska. Resultatet har tolkats så att de behandlade ungdomarna har haft
för höga förväntningar som inte uppfyllts. Istället blev de besvikna och
frustrerade när deras högt ställda mål inte infriades. Kontrollgruppen slapp
att få dessa förväntningar och desillusionerades inte. Ytterligare en tolkning
som framförts är att behandlingen försvagade de behandlades förmåga att
själva ta ansvar för sina problem.89

Flera liknande behandlingsresultat redovisades under 1970-talet och kritiken
mot behandlingstanken växte.90 De flesta undersökningarna är gjorda
utanför Sverige, bland annat på grund av att det finns begränsade
möjligheter att genomföra forskning av typ Cambridge Sommerville-
projektet här i landet. Många jurister anser att experiment med olika
påföljdsval (för liknande brott) strider mot principen om allas likhet inför
lagen.91 Dock kan man utifrån den höga återfallsfrekvensen bland ungdomar
som ”dömts till behandling” påstå att behandlingstanken har misslyckats
även i Sverige. Vårt misslyckande har sagts bero på framförallt två saker.
För det första räckte inte resurserna till för att tillämpa behandlingstanken
fullt ut i praktiken och för det andra fanns inte de kunskapsmässiga
förutsättningarna.92 Dessutom har inte tillräckligt mycket forskning och
uppföljning gjorts i Sverige, vilket innebär att det finns stora kunskapsbrister
om vad som är bra respektive dåliga behandlingsmetoder.93

                                                
89 SOU 1986:15, s. 41ff
90A.a, s. 40
91 SOU 1993:35, del B s. 48
92 Dalteg, s. 99
93 Armelius m fl, s. 398
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I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet ”rasade” en häftig debatt kring
hur socialtjänsten vårdade de s k värstingarna. Värstingar är ett begrepp som
skapats av media och oftast åsyftas de ungdomar som straffat sig ur all vård
som socialtjänsten kan tillhandahålla. I slutet av 80-talet föreslogs ett projekt
som gick ut på att skicka ett antal pojkar till sjöss. Detta var egentligen
ingen nyhet, ”missanpassade” pojkar hade fått jobba på båtar förr. Det som
uppmärksammades av media var att pojkarna skulle segla i Västindien,
något som genast förknippades med en varm och solig semesterresa. Tanken
var dock att pojkarna skulle komma ifrån sina destruktiva hemmiljöer och
sysselsättas genom att jobba på båten. Det som media och ”den stora
allmänheten” reagerade mot var att en sådan seglats inte innebar något straff
utan snarare en belöning. Socialtjänsten menade att det var inte deras uppgift
att straffa utan att vårda och rehabilitera och man skulle se projektet ur detta
perspektiv. Seglatsen varade i åtta månader och var för flera av pojkarna ett
steg i rätt riktning. Tyvärr fanns ingen uppföljning för pojkarna när de
återvände till Sverige vilket måste ses som en allvarlig brist i ett så pass
omfattande och ingripande projekt. Trots detta sågs projektet som lyckat.
Prognoserna för pojkarna var mycket negativa och allt under ett 100-
procentigt återfall skulle anses som framgångsrikt. Artikeln i Apropå
innehåller inte någon uppföljning av alla pojkarna, men två av pojkarna
verkade ha klarat sig bra ett år efter seglatsens avslutande.94
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Trots all negativ kritik finns ändå positiva tongångar bland förespråkarna.
Flera är övertygade om att rehabilitering fungerar men det krävs stora
insatser. Bland annat Kühlhorn menar att det är föga förvånande att många
av behandlingarna inte åstadkommer effekter. Detta beror på brister i
kvalitet och massivitet.95 Vidare betonar många av förespråkarna att det inte
finns  någon enskild metod eller behandling som visat sig överlägsen för alla
ungdomar eller alla problem. Istället måste man ”angripa behandlingsmålen
från många håll och på bred front” och utforma behandlingsplanerna
individuellt.96 Framgångsrik behandling på institution är i stort sett omöjligt
att uppnå enligt vissa. Detta beror till stor del på att behandlingsmiljön
skiljer sig i allt för stor utsträckning från världen utanför.97

Behandlingsförespråkarna riktar även kritik mot den s k straffmodellen, som
innebär en mer straffinriktad modell för ungdomsvård. De hänvisar till
forskning som visar att en övergång till fasta straffsatser leder till fler domar
med hårdare straff. Dessutom påtalar man att införandet av en straffmodell
kan leda till att en större andel av de ungdomar som begår mindre allvarliga

                                                
94 Apropå 2/90, s. 4ff
95 SOU 1986:15, s. 48
96 Armelius m fl, s. 416, 410
97A.a, s. 424
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brott drabbas av påföljder. Man menar också att straffmodellen inte tar
hänsyn till bakomliggande faktorer som påverkar kriminellt beteende, t ex
familjefrågor och arbetslöshet.98

Stämplingsteorin är ytterligare ett argument som används av
behandlingstankens förespråkare. Teorin bygger på tanken att människors
avvikande beteende beror på deras identitet som avvikare. Döms en ung
person för ett brott kan detta få effekt för den unges självuppfattning. Även
omgivningens syn på den unge kan förändras. Detta kan i sin tur leda till att
den unge själv får bekräftelse på sin avvikande roll samtidigt som hans
omgivning blir mer benägen att se honom som avvikare. Den negativa
självbilden kan öka sannolikheten för fortsatt brottslighet. Genom att reagera
på en brottslig handling hos en ung människa stämplar man således denna
person som avvikare. Drar man resonemanget till sin extrem kan man säga
att samhället inte borde reagera på unga lagöverträdare överhuvudtaget
eftersom detta endast får negativa följder. Anhängarna av stämplingsteorin
menar att i stort sett alla ungdomar någon gång begår ett brott, det är något
”normalt”. Det är delvis slumpen som avgör vem som åker fast och då är det
fel att stämpla de avslöjade som avvikare.

Det finns även de som menar att stämpelteorin inte spelar någon roll. De har
uppfattningen att samhället på ett klart och tydligt sätt måste säga ifrån och
sätta gränser för unga lagöverträdare. För att klara av att leva i dagens
samhälle måste man följa vissa normer och det är viktigt att ungdomarna
tidigt lär sig dessa. Följaktligen är reaktioner på brott något oundvikligt och
anhängarna av denna uppfattning anser i motsats till ”stämpelanhängarna”
att reaktionen förebygger nya brott.99
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En hel del kritik har riktats mot behandlingstanken genom åren.
Återkommande är kritiken mot tidsobestämdheten samt att själva straffet
hamnar i bakgrunden då vården betonas. Undersökningar har visat att det är
just tidsobestämdheten som ungdomar som överlämnats till vård anser vara
det värsta med påföljden ifråga. Resultatet blir rymningar eller utstraffningar
för att slippa ovissheten. Tyvärr har uppföljningen och eftervården i svenska
projekt varit dålig. Jag tycker att detta verkar vara genomgående för stora
delar av socialvården. Bland annat ”värstingseglatsen” visar att mycket
pengar kan satsas i ett projekt men när det väl genomförts saknas
efterföljande insatser. På samma sätt verkar det vara med ungdomar som
placerats på §12-hem. Efter frisläppandet tycker många att det är svårt att
”hamna rätt”.100

                                                
98A.a, s. 93ff
99 BRÅ-rapport 1979:2 s. 84ff
100 Levin, s. 135ff



33

Vissa av förespråkarna för behandlingstanken menar att det är mycket svårt
att behandla någon framgångsrikt om patienten samtidigt tvångsvårdas på
institution.  Skulle man istället vårda alla i frihet tror jag det blir svårt att
använda överlämnande till vård inom socialtjänsten som en påföljd för
allvarlig brottslighet. Det skulle troligtvis vara svårt för den stora
allmänheten att acceptera att grova brottslingar inte döms till fängelse eller
tvångsomhändertas. Debatten efter hovrättens dom i Klippanmålet visar att
många anser att överlämnande till vård inom socialtjänsten redan idag är en
för mild påföljd vid grova brott.
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1864 års strafflag innehöll inga särskilda påföljder för unga lagöverträdare.
De allmänna straffen101 användes även för ungdomar, med vissa undantag
för bland annat dödsstraffet. 1902 infördes den tidigare nämnda lagen om
tvångsuppfostran (tvångsuppfostran var endast tillämpligt för ungdomar
under 18 år). Detta var dock ingen självständig straffart utan en påföljd som
kunde tillämpas istället för ett tidigare ådömt straff, t ex fängelse eller
straffarbete.

Under början av 1900-talet började kritik riktas mot det då rådande
systemet. De allmänna straffen samt  lagen om tvångsuppfostran ansågs inte
vara tillfredsställande för att tillrättaföra de unga lagöverträdarna.
Fängelserna saknade resurser att tillgodose de yngre fångarnas särskilda
behov. Vidare menade kritikerna att klientelblandningen mellan
ungdomarna och övriga intagna var alltför stor, vilket innebar att
framgångsrik behandling blev i stort sett omöjlig. Dessutom var strafftiderna
för unga lagöverträdare oftast för korta för att någon ändamålsenlig
behandling skulle kunna genomföras och det saknades möjligheter till
eftervård. Resultatet blev att ungdomsfängelset infördes 1935 (lagen trädde
ikraft 1938), ett straff avsett för ungdomar mellan 18-20 år. Förebilden fanns
framförallt i Danmark där man infört en liknande lag 1930.102

Precis som tvångsuppfostran var detta en individualpreventiv påföljd men
ungdomsfängelse kom att utgöra en särskild straffart och kunde därmed
utdömas omedelbart. Syftet var att fostra och utbilda vilket legitimerade
förhållandevis långa anstaltsvistelser. Påföljden var tidsobestämd. Lagen
föreskrev att utskrivning från anstalt skulle ske först efter ett år, om inte
särskilda skäl förelåg för ett tidigareläggande. Den unge kunde kvarhållas i
anstalt under högst fyra år. Vårdtiden skulle anpassas efter den enskilde
individens behov och förutsättningar. Eftersom påföljden ungdomsfängelse
var relativt ingripande kunde den endast ådömas för brott med fängelse eller
straffarbete i straffskalan. Vanligtvis skedde utskrivning på prov av den s k
ungdomsfängelsenämnden. Under prövotiden fanns krav på övervakning
och vissa förhållningsregler för den unges livsföring. Vid misskötsamhet
kunde återintagning i anstalt bli aktuellt, vilket också avgjordes av
ungdomsfängelsenämnden.103

                                                
101 Till de allmänna straffarterna räknades böter, fängelse, straffarbete och dödsstraff.
102 SOU 1977:83 s. 63
103 A.a, s. 64ff
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Lagstiftarens intention var att de unga lagöverträdarna inte skulle blandas
med övriga intagna och vid lagens ikraftträdande avsattes en nybyggd anstalt
för de unga lagöverträdarna. Det visade sig dock snart att betydligt fler
ungdomar än väntat ådömdes detta straff och äldre anstalter fick tas i bruk,
trots att de ansågs olämpliga som ungdomsanstalter. Från början var
ungdomsfängelset avsett för normala och relativt godartade ungdomar. I
lagtexten stadgades att den dömde skulle vara i behov av, och mottaglig för
sådan fostran och utbildning som förekom på ungdomsfängelserna. Man
undersökte därför den unges personliga utveckling och
levnadsomständigheter. Lagstiftaren ville härigenom förhindra att ungdomar
med svåra psykiska och sociala störningar placerades på
ungdomsanstalterna. Man menade att ”utvecklingshämmade” unga
lagöverträdare inte skulle kunna tillgodogöra sig behandlingen samtidigt
som de skulle försvåra rehabiliteringen av de normala pojkarna, de s k
”raske drenge”.104 Lagstadgandet behövde emellertid inte tolkas snävt vilket
ledde till att domstolarna allt oftare dömde även psykiskt sjuka ungdomar
till ungdomsfängelse. Det är i och för sig inte svårt att förstå domstolarnas
resonemang. Dessa ungdomar var i behov av specialbehandling på relativt
obestämd tid och med noggrann eftervård, ungdomsfängelse blev således ett
naturligt påföljdsval.105 Den extensiva tolkningen innebar att
ungdomsfängelseklientelet blev mer svårbehandlat än väntat.

Mot slutet av 1940-talet inträffade en rad allvarliga tillbud i form av
grupprymmningar och upplopp. Enligt en undersökning genomförd 1950
visade det sig att 2/3 av de intagna inte var psykiskt mogna för sin ålder.106

Läget ansågs mycket allvarligt och Ungdomsanstaltsutredningen kallade det
för ungdomsfängelsets kris. Man påpekade flera brister i ungdomsfängelsets
struktur, bland annat ansågs personalen inte tillräckligt utbildad för att klara
av det svårbehandlade klientelet. Vidare hade utskrivningstiden fixerats vid
ett år vilket innebar att anpassningen till individens behov i stort sett
försvunnit. Ytterligare ett påpekande från utredningen var att i och med den
villkorliga domens införande dömdes många av de godartade ungdomarna
till denna påföljd istället för ungdomsfängelse. Utredningen ledde till att en
ny anstalt öppnades med särskilda resurser för medicinsk och psykologisk
behandling.107 Lagen om ungdomsfängelse var gällande till BrB:s
ikraftträdande 1965. Under de 30 år som lagen tillämpades dömdes i
genomsnitt 210 personer per år till ungdomsfängelse.

Institutet ungdomsfängelse upphörde dock inte 1965 utan införlivades i
BrB:s påföljdssystem. Reglerna bibehölls i stort sett intakta.
Ungdomsfängelse kunde ådömas för brott på vilka fängelse kunde följa.
Enligt förarbetena borde man emellertid inte utdöma ungdomsfängelse för
brottslighet av allra grövsta slag.
                                                
104 SOU 1977:83 s. 64
105 Strahl, Bolin m fl, s. 342
106A.a, s. 180
107 SOU 1950:47 s. 20ff
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Ungdomsfängelse var framförallt en påföljd som tillämpades för ungdomar
mellan 18-20 år. Lagstiftarens intention var att ungdomsfängelse skulle vara
den normala påföljden för denna åldersgrupp i de fall en längre tids
anstaltsvård ansågs behövlig. Beträffande unga mellan 15-17 år skulle vård
enligt barnavårdslagen vara det första alternativet. Först när dessa resurser
ansågs uttömda kunde ungdomsfängelse bli aktuellt.

Påföljdens maximitid förlängdes till fem år, varav högst tre år i anstalt.
Även efter BrB:s ikraftträdande var det ungdomsfängelsenämnden som
fattade beslut om utskrivning och eventuell återintagning. Nämnden skulle
ta ställning till huruvida behandlingsresultatet var tillräckligt
tillfredsställande för att överföra den unge till vård utom anstalt. Ett sådant
överförande fick dock inte ske förrän efter ett års anstaltsvistelse.
Återintagning föranleddes vanligen av att den dömde gjort sig skyldig till ny
brottslighet. 108
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1974 tillsattes Ungdomsfängelseutredningen med direktivet att påföljden
ungdomsfängelse borde avskaffas. Utredarna fick i uppgift att belysa de
konsekvenser ett avskaffande skulle få för unga lagöverträdare samt lämna
förslag på tänkbara alternativa påföljder. 1974 års kriminalvårdsreform,
ungdomsfängelsenämndens stela praxis och påföljdens tidsobestämdhet var
de tyngsta argumenten för att avskaffa ungdomsfängelset.

�������� �����nUV�NULPLQDOYnUGVUHIRUP
Kriminalvårdsreformen 1974 ändrade helt principerna för anstaltsplacering.
En förändring var att ungdomsanstalterna försvann och istället infördes
regler om att intagna som ådömts olika kriminalvårdspåföljder109 skulle
avtjäna sina straff vid samma anstalter. När de särskilda ungdomsanstalterna
inrättades på 1930-talet menade man att det var ett sätt att skydda de unga
lagöverträdarna från de äldre intagnas skadliga inflytande. I början av 1970-
talet var det dock så att hela anstaltsklientelet hade föryngrats samtidigt som
ungdomsfängelseklientelet i stor utsträckning var det kvantitativt mest
belastade i kriminalvården. Med tanke på denna utveckling menade man att
de yngre brottslingarna inte skulle påverkas negativt av att avtjäna sina straff
på anstalter där även äldre intagna fanns.110 Eftersom unga lagöverträdare
avtjänade sina straff på ”vanliga” anstalter efter kriminalvårdsreformen
menade lagstiftaren att ungdomsfängelse och fängelsestraffet var så lika att
det inte gick att motivera båda påföljdernas bibehållande.

                                                
108 SOU 1977:83 s. 65ff
109 Kriminalvårdspåföljderna innefattade ungdomsfängelse, fängelse, internering och
anstaltsbehandling vid skyddstillsyn.
110 SOU 1972:64 s. 127



37

�������� 8QJGRPVIlQJHOVHQlPQGHQV�SUD[LV
Den mest påtagliga skillnaden mellan ungdomsfängelse och fängelsestraffet
var sättet att fastställa straffets längd. Vid fängelsestraff hade domstolen att
ta ställning till brottets svårhet och utdöma straff i relation till detta. Blev
påföljden istället ungdomsfängelse var det individens behov av behandling
som avgjorde anstaltstiden, och detta oberoende av brottslighetens art.
Efterhand stelnade dock nämndens praxis och man tog allt mindre hänsyn
till ungdomarnas individuella behov. Enligt denna praxis skulle den intagne
erhålla sin första frigivningspermission111 efter tio månader i anstalt.
Undantag gjordes endast i de fall den unge gjort sig skyldig till mycket grov
brottslighet t ex rån eller mordbrand. Lagtexten stadgade att behandlingen
skulle fortsätta utom anstalt när anstaltsvården pågått så lång tid som med
hänsyn till behandlingens syfte ansågs erforderligt. De som dömdes till
ungdomsfängelse fick inget besked om hur länge verkställigheten skulle
pågå men praxisen var så fast att både ungdomar och anstaltspersonalen
utgick från att första frigivningspermissionen skulle infalla efter senast tio
månaders  anstaltsvistelse. I realiteten var det brottslighetens grovhet och art
som avgjorde  anstaltsvistelsens längd och inte behandlingens resultat.
Enligt utredarna innebar detta att anstaltstiden vid ungdomsfängelse
avgjordes på samma grunder som vid ett fängelsestraff.112 Ett bibehållande
kunde således inte heller motiveras på denna grund.

�������� 7LGVREHVWlPGKHW
Under 1970-talet började allt fler kritisera de tidsobestämda straffen.
Ungdomsfängelset byggde på individualpreventiva tankar och det var den
unges behov av behandling som skulle bestämma anstaltstiden. Trots att
ungdomsfängelsenämndens praxis hade lett till i stort sett fixerade tider på
anstalt var påföljden i grunden tidsobestämd. Detta innebar att domstolen
inte hade någon möjlighet att bestämma längden eller utformningen av
påföljden i det enskilda fallet. ”Domen var endast en ram för
verkställighetsmyndigheternas vidare beslut”.113 Istället för att låta
domstolen avgöra anstaltstiden var detta ungdomsfängelsenämndens
uppgift. BRÅ:s arbetsgrupp rörande kriminalpolitik menade att ”det
offentliga normbundna  domstolsförfarandet med inbördes oberoende
aktörer avlöses på verkställighetsplanet av beslut som fattas under beskuren
insyn enligt vagare regler och med oklarare rollfördelning”.114 Man ansåg att
det kunde föreligga betydande risker med en dylik arbetsfördelning och
resonemanget är förståeligt. Anstaltstiden vid ungdomsfängelse bestämdes
genom ett administrativt förfarande i endast en instans och nämnden hade i
de flesta fall enbart skriftligt material att lägga till grund för sitt beslut.115

                                                
111 Frigivningspermission innebar att den dömde inför sin frigivning beviljades permission
under viss längre tid. Tanken var att en frigivningspermission normalt skulle övergå direkt
till vård i frihet. Prop 1974:20 s. 146
112 SOU 1977:83 s. 70ff, 273
113 BRÅ-rapport 1977:7 s. 176
114 A.a, s. 180
115 SOU 1977:83 s. 79
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Ungdomsfängelseutredningen menade att individualpreventiva skäl aldrig
borde läggas till grund för ett frihetsberövande eftersom sådana påföljder
generellt sett förvärrade de intagnas problem och försvårade en
återanpassning efter avtjänat straff.116 Istället ville utredarna införa s k
tillsynsdom som skulle innebära kriminalvård i frihet, dock mer kännbar än
skyddstillsyn. Det var viktigt att avskaffande av ungdomsfängelset inte ledde
till att ungdomar i större utsträckning ådömdes fängelsestraff. Lagstiftaren
avvisade dock förslaget men menade att en viss uppstramning av
skyddstillsynen behövdes för att göra påföljden till ett användbart
alternativ.117 Man ansåg att skyddstillsynen utgjorde en humanare påföljd än
ungdomsfängelse som dessutom bättre främjade den unges återanpassning i
samhället. Ungdomsfängelset avskaffades genom lag 1979:680.

���� 6LWXDWLRQHQ�LGDJ

Idag finns ingen lagreglering kring specifika ungdomsanstalter, utan
ungdomar som avtjänar fängelsestraff behandlas i stort sett enligt samma
regler som vuxna lagöverträdare. (Det finns dock anstalter som specialiserat
sig på unga lagöverträdare, se mer nedan). Fängelseverksamheten faller
under kriminalvården och styrs i kriminalvårdsstyrelsens regi. Till
kriminalvården räknas inte bara anstalterna, utan även landets häkten och
frivården. Det finns både öppna och slutna anstalter som skiljer sig åt
beroende på graden av säkerhet. Det finns fyra klasser där klass I är den
mest slutna. Graderingen bygger bland annat på anstaltens säkerhet när det
gäller fysisk status (murar, staket, larm etc), dess personal (täthet, rutiner
mm) och anstaltens verksamhet eller inriktning.118

Fängelse är den allvarligaste och mest ingripande påföljden i det svenska
straffrättssystemet. Trots att lagstiftarens intention är att ungdomar
huvudsakligen skall överlämnas till påföljder utanför kriminalvården döms
varje år ett antal ungdomar till fängelse. 1996 intogs 26 personer under 18 år
i kriminalvårdsanstalt, vilket var en kraftig minskning jämfört med 1995 då
siffran var 41. Antalet intagna i åldern 18-20 år var 647 personer 1996.119.
1990 dömdes 1105 personer under 21 år till fängelse, 42 st i åldern 15-17 år
och 1 063 st i åldern 18-20 år. 1996 hade antalet sjunkit till 673
fängelsedömda, 26 st i åldern 15-17 år och 647 st i åldern 18-20 år (siffrorna
gäller de som intogs i kriminalvårdsanstalt). Det är således framförallt
antalet fängelsedömda 18-20 åringar som har minskat.120 Förutsättningarna
för att utdöma fängelse finns i BrB 30:4. Domstolen skall fästa särskilt
avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. Föreligger
billighetsskäl enligt BrB 29:5 skall de beaktas. Som skäl för fängelse får
domstolen åberopa brottets straffvärde, art eller den tilltalades tidigare

                                                
116 SOU 1977:83 s. 77
117 Prop 1978/79:212 s. 56
118 Ekbom m fl, s. 168ff
119 BRÅ 1998:1, s. 169
120 A.a, s. 169, tabell 4.5
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brottslighet. Brott med så högt straffvärde att fängelse motiveras är t ex
mord, våldtäkt, grovt rån eller grovt narkotika brott. Är brottets straffvärde
inte så högt kan fängelse ändå utdömas med hänsyn till brottets art, t ex
grovt rattfylleri, våld mot tjänsteman och oprovocerad misshandel.
Brottsbalken innehåller dock särregleringar som gäller ungdomar som
ådöms fängelse. BrB 29:7 stadgar att om den tilltalade är under 21 år skall
hans ungdom särskilt beaktas vid straffmätningen. Dessutom får domstolen
döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Vidare får
ingen under 21 år dömas till livstids fängelse. Gärningsmannens låga ålder
behöver inte på något sätt ha påverkat hans handlande utan avsikten är att
personer under 21 år rent allmänt skall ådömas lägre straff än vuxna
brottslingar.121  Dessutom skall man ta hänsyn till gärningsmannens ålder
vid påföljdsvalet. Enligt BrB 30:5 måste synnerliga skäl föreligga för att
någon under 18 år skall kunna dömas till fängelse. Synnerliga skäl innebär
att största möjliga restriktivitet skall iakttas från domstolens sida. För brott
någon begått efter det att han fyllt 18 år men innan han fyllt 21 år får rätten
döma till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller
annars finns särskilda skäl. Vad gäller denna kategori ungdomar är därmed
begränsningen inte lika stark.122 Ungdomar i åldern 15-17 år döms endast
till fängelse i rena undantagsfall. Att bestämma straffet till fängelse torde
endast bli aktuellt i de fall det står klart att ett överlämnande till vård inom
socialtjänsten inte kan förekomma. I sådana fall är det i stort sett alltid
brottslighetens straffvärde som avgör påföljdsbestämningen.

������ ,QWHUQDWLRQHOOD�|YHUHQVNRPPHOVHU

1990 ratificerade Sverige FN-konventionen om barnets123 rättigheter. Inga
reservationer gjordes vilket innebär att konventionen skall följas enligt sin
ordalydelse. Grundtanken är att man alltid skall pröva och avgöra vad som
är till barnets bästa. Som konventionsstat har Sverige åtagit sig att ”...söka
främja införandet av lagar och förfaranden samt upprättandet av
myndigheter och institutioner som är speciellt anpassade för barn som
misstänks eller åtalas för eller befinns skyldiga att ha begått brott...(Artikel
40 punkt 3). Dessutom ”...skall varje frihetsberövat barn hållas åtskilt från
vuxna, om det inte anses vara till barnets bästa att inte göra detta,...(Artikel
37 punkt c). Sverige har reserverat sig mot ett mer långtgående krav i art 10
i konventionen om medborgerliga och mänskliga rättigheter som stadgar att
ungdomsbrottslingar skall hållas åtskilda från vuxna intagna.

Det är tveksamt om Sverige uppfyller sina åtaganden enligt
Barnkonventionen. Bland annat Rädda Barnen hävdar i en rapport att kraven
i artikel 37 c inte uppfylls inom den svenska kriminalvården, eftersom
intagna under 18 år placeras med äldre.124 I KvaL 8§ stadgas det att vid

                                                
121 Berg m fl, s. 230
122 A.a, s. 252ff
123 Med barn avses personer under 18 år.
124 Somander, s. 12
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placering av intagen under 21 år skall särskilt beaktas att han, om ej
särskilda skäl föranleder något annat, hålls åtskild från sådana intagna som
kan inverka menligt på hans anpassning i samhället. Fängelseutredningen
ansåg inte att man skulle införa en ordning som helt uteslöt kontakter med
äldre intagna. Dessutom ansåg man att det är så pass få intagna under 21 år
att några särbestämmelser knappast kan komma ifråga för denna kategori.
Man menade att det är svårt att i praktiken utforma
kriminalvårdslagstiftningen så att unga inte får någon kontakt med äldre
intagna. Placerar man alla ungdomar på samma anstalt blir det lätt
gängbildningar och personalen får svårt att hantera de intagna. Placeras den
unge på en anstalt med äldre brottslingar är det svårt att hålla honom
isolerad. Det skulle inte vara tillfredsställande att bara låta den unge träffa
anstaltspersonal och eventuella besökare samt möjligen någon enstaka
jämnårig intagen. Tvärtom menade utredningen att ungdomarna har behov
av kontakt med andra.125

1 januari 1999 träder delvis nya regler ikraft för ungdomars vistelse i anstalt.
8§ KvaL skall bli utförligare och tydligare. Dessutom skall det införas en
bestämmelse som särskilt tar sikte på intagna under 21 år. Personer under 18
år får inte placeras i en anstalt där han vistas tillsammans med intagna över
18 år, om det inte kan anses vara till hans bästa. Den nya ungdomspåföljden
sluten ungdomsvård kommer troligtvis att innebära att färre personer under
18 år kommer att ådömas fängelsestraff. Dock kommer ett fåtal fortfarande
att avtjäna sina straff på kriminalvårdsanstalt. Lagstiftaren anser inte att det
bör införas något förbud mot att intagna under arton år kommer i kontakt
med äldre interner. Ett dylikt förbud skulle kunna leda till isolering vilket i
många fall kan vara mer negativt än en placering bland intagna över 18 år.
Emellertid skall det i varje enskilt fall göras en individuell prövning av vad
som är till den unges bästa.126

������ )lQJHOVHU�PHG�XQJGRPVLQULNWQLQJ

I Sverige finns framförallt två anstalter med inriktning på ungdomar,
Norrköpingsanstalten och Mariefredsanstalten (båda är klass II anstalter). I
8§ 3st KvaL stadgas fr.o.m årsskiftet att unga lagöverträdare företrädesvis
skall placeras på anstalt med särskild verksamhet för yngre intagna. Allmänt
gäller att ungdomar under 18 år som dömts till fängelse i minst två år
placeras i Mariefred. Här får ungdomarna möjlighet att studera eller skaffa
sig en yrkesutbildning. Man har haft särskilda ”ungdomsgrupper” och olika
verksamhetsprogram. Bland annat har en kapten (som tidigare jobbat med
värstingar) arbetat med de fängelsedömda ungdomarna under ”lumpen-
mässiga” former. Avsikten var att få ungdomarna att känna
grupptillhörighet. Dessutom har anstalten traditionella påverkansprogram
för särskilda typer av brott, t ex för unga rånare och misshandlare.127

                                                
125 SOU 1993:76, s. 224
126 Prop 1997/98:95 s. 44ff
127 Samtal med Mikael Persson, Mariefredsanstalten 980729
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Ungdomar som dömts till fängelse minst fyra år, där brottets grovhet och
speciella art är knutet till den dömdes psykiska status, placeras ofta på
Norrköpingsanstalten.128 Där har man tre särskilda stödavdelningar om
vardera fem platser. Här placeras ungdomar under 25 år. Medelstrafftiden är
för närvarande cirka 11 år och medelåldern 23 år.129 Idag (981016) finns
inga intagna under 18 år, men fyra personer under 21 år är placerade på
Norrköpingsanstalten. Ungdomarna träffar inte de övriga intagna och på
ungdomsavdelningen placeras bara unga intagna som inte tidigare vistats i
anstalt. Genom detta vill man förhindra att de unga får en kriminell identitet.
Ungdomarna har verksamhetsplikt 40 timmar i veckan där det även ingår
studier och samtal med psykolog. Anstalten har utvecklat ett särskilt
behandlingsprogram för våldsbrottslingar. Programmet beräknas ta c:a 5-6
år att genomföra och består av fyra faser.130 Utslussning från avdelningen
sker antingen genom förflyttning inom anstalten, till annan anstalt eller
genom placering utanför anstalt, s k §34-placering.

������ 3ODFHULQJ�XWDQI|U�DQVWDOW

Enligt 34§ KvaL kan en intagen få möjlighet att vistas utanför anstalt om det
antas underlätta hans anpassning i samhället. Denna bestämmelse används
framförallt för drogmissbrukare som erbjuds bättre vård på ett
behandlingshem än på anstalt, men kan även användas för t ex ungdomar
som skall slussas ut i samhället igen. Möjligheten att avtjäna delar av straffet
utanför anstalten kan ge bättre förutsättningar för rehabilitering. Det är dock
viktigt att en vistelse utom anstalt inte blir rutinartad, utan möjligheten skall
endast tillämpas då det föreligger särskilda skäl som talar för att den aktuella
åtgärden kan främja den intagnes återanpassning i samhället.131 Vidare får
inte vistelsen utom anstalt inledas så tidigt att den planerade vård- eller
behandlingsinsatsen blir kortare än den återstående verkställighetstiden.
Bland annat de två bröder från Bjuv som dömdes för mord på sin jämnårige
kamrat vistas idag (juli 1998) utanför fängelset trots att de inte avtjänat sina
straff förrän i november i år. Pojkarna, som bara var 16 respektive 17 år
gamla när dådet begicks 1994, har varit placerade på Norrköpingsanstalten
respektive Mariefredsanstalten. Sedan drygt ett halvår är båda pojkarna
familjehemsplacerade i var sin familj. Placeringarna motiverades med att det
skulle vara lättare för dem att anpassa sig till ett normalt vuxenliv om de
gavs möjlighet att slussas ut i frihet via ett familjehem.  Dock gäller vissa
restriktioner och skulle pojkarna t ex använda droger under vistelsen i
familjehem riskerar de åter placering på anstalt.132

                                                
128 Prop 1997/98:95 s. 44
129 Information från internet http://home1.swipnet.se/¨w-18921/kva.htm   980728 kl. 13:42
130 Information från internet www.rb.se/b&v/fyra_97/bov1.htm   980728 kl. 13:30
131 Berg m fl, s. 656
132 NST Landskrona Posten, 980720 s. 14
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������ .ULWLN�PRW�IlQJHOVHVWUDIIHW

Fängelsestraffet har inte undgått kritik. Det har ansetts vara ett inhumant
straff som inte ”förbättrar” någon brottsling utan snarare förvärrar
situationen. Man försöker begränsa fängelseanvändningen när det gäller
unga lagöverträdare eftersom undersökningar har visat att kriminalvård i
anstalt leder till dålig rehabilitering. Många före detta intagna återfaller i
brott när de lämnar fängelset och ofta har anstaltsvistelsen nedbrytande
effekt på personligheten.133 BRÅ har tagit fram siffror som visar att c:a 40%
av lagöverträdarna under 18 år som dömts till fängelse återfaller.134

Dessutom kan personer som vistats i fängelse bli mer brottsbenägna än de
var före fängelsetiden. Efter frisläppandet finner många det svårt att anpassa
sig i samhället, omgivningens dom kan vara hård och det är ofta svårt att
hitta någon meningsfull sysselsättning. Bland annat den norske
rättssociologen Thomas Mathiesen har ifrågasatt fängelsets existens. Utifrån
olika perspektiv har han avhandlat fängelsets berättigande. Slutsatsen han
drar är att fängelsestraffet bör avskaffas som påföljd eftersom det varken
lyckats avskräcka eller rehabilitera brottslingar.135

���� $QDO\V

Något man inte kan undgå att lägga märke till är att ungdomsfängelset till
stora delar påminner om överlämnande till vård inom socialtjänsten. Båda
påföljderna innebär ett tidsobestämt straff, påföljdens varaktighet beslutas
inte av domstol utan av en nämnd och båda är individualpreventiva påföljder
inriktade på behandling. En stor skillnad är att ungdomsfängelse framförallt
var en påföljd för ungdomar mellan 18-20 år medan överlämnande till vård
inom socialtjänsten främst vänder sig till 15-17 åringar. När likheterna
mellan de båda påföljderna uppmärksammats kan man fråga sig huruvida
argumenten för ungdomsfängelsets avskaffande kan tillämpas på dagens
överlämnandepåföljd. De största likheterna är tidsobestämdheten och
behandlingsinriktningen. Kritiken mot tidsobestämda straff växte under
1970-talet och ungdomsfängelseutredningen ansåg att det var fel att lägga
individualpreventiva skäl till grund för ett frihetsberövande. Liknande kritik
riktas mot överlämnande till vård inom socialtjänsten idag. Vidare var det
ungdomsfängelsenämnden som genom ett administrativt förfarande
fastställde påföljdens varaktighet. Idag är det socialnämnden som fattar
samma sorts beslut. Emellertid är socialnämndens praxis inte så stel som
ungdomsfängelsenämndens var. Ytterligare en anledning till att
ungdomsfängelset avskaffades var att kriminalvårdsreformen 1974 innebar
att ungdomarna placerades på ”vanliga” anstalter med äldre intagna. De
unga lagöverträdarna som döms till överlämnande till vård hamnar istället
på olika hem utanför kriminalvårdens regi. De särskilda ungdomshemmen
                                                
133 Nordlöf, s. 18
134 Somander, s. 17 (Siffrorna visar återfallsfrekvensen 3-6 månader efter straffets
verkställighet.)
135 Mathiesen, s. 56ff
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kommer dock att genomgå vissa förändringar vid årsskiftet. Det kanske är
en något långsökt parallell att dra som jag ändå tycker skall
uppmärksammas. From 990101 kommer även ungdomar som dömts till
sluten ungdomsvård att placeras på dessa hem. Även om det inte kommer att
innebära så stora förändringar som kriminalvårdsreformen gjorde innebär
dock båda delvis uppblandning av klientelet. Dagens ändring utgör inget
argument för att avskaffa överlämnandepåföljden men jag anser att
nyordningen måste beaktas, något som knappast gjorts av lagstiftaren.

Trots barnkonventionens bestämmelser om att barn under 18 år inte skall
placeras tillsammans med vuxna tror jag att det i vissa fall kan vara bra att
placera unga människor med äldre. För en del kan det vara avskräckande att
höra de äldre berätta om sina liv på olika anstalter, samtidigt som äldre
intagna till viss del kan inverka lugnande på de ”tuffa” ungdomarna. Att en
fängelsevistelse inte medför några individualpreventiva effekter att tala om
är de flesta överens om. Fängelsestraffet bidrar inte till att avhålla människor
från att begå brott. Däremot tror jag att fängelset trots allt fyller en viss
funktion. Vissa brott är så svåra att det skulle verka oacceptabelt för
allmänheten om gärningsmannen inte dömdes till ett mycket strängt straff.
Eftersom det inte finns några tillräckligt ingripande alternativ till fängelse är
det detta straff som står till buds.
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�� 5lWWVIDOO

Hur motiveras ett överlämnande till vård inom socialtjänsten från
domstolens sida och hur argumenterar man då en kriminalvårdspåföljd
aktualiseras? För att domstolen skall kunna döma till vård krävs det givetvis
att rekvisiten i BrB 31:1.1 är uppfyllda. Brottets straffvärde och art kan
medföra att domstolen måste välja en annan påföljd än överlämnande till
vård inom socialtjänsten om socialnämndens planerade insatser inte ter sig
som tillräckligt ingripande. Det är viktigt att betona att vård inom
socialtjänsten inte får användas i bestraffningssyfte. Brottet i sig är därför
mycket sällan ett skäl för överlämnande till vård inom socialtjänsten.136 Jag
har inte gjort någon ingående rättsfallsstudie utan vill enbart visa hur
domstolen kan tänkas argumentera vid olika påföljdsval och vilka
omständigheter som kan förekomma.

���� gYHUOlPQDQGH�WLOO�YnUG�LQRP�VRFLDOWMlQVWHQ

Även om någon har begått ett brott med högt straffvärde kan överlämnande
till vård utdömas om brottslingen är mycket ung. Skälen för att välja en
annan påföljd än fängelse blir starkare ju yngre, och därmed desto närmare
straffbarhetsgränsen den tilltalade befinner sig. I RH 1993:10 hade en pojke
på 15 år gjort sig skyldig till mord. Eftersom det var ett brott med mycket
högt straffvärde konstaterade HovR:n att principiella skäl talade för att han
dömdes till fängelse. Det som talade emot ett sådant straff var den unges
låga ålder, det faktum att han inte tidigare gjort sig känd för kriminalitet
samt att de åtgärder som de sociala myndigheterna kunde bidra med inte
fanns att tillgå inom ramen för ett fängelsestraff. HovR:n betonade dessutom
att överlämnande till vård inom socialtjänsten troligtvis skulle komma att
utgöra en längre påföljd än ett eventuellt fängelsestraff. Mot bakgrund av
detta beslutade HovR:n att överlämna den unge till socialtjänsten.

I ett annat fall (RH 1997:140) hade två ungdomar i 16-årsåldern gjort sig
skyldiga till mordbrand samt försök till rån. Socialnämnden anförde i sitt
yttrande att båda två borde överlämnas till vård inom socialtjänsten. Båda
ungdomarna som omhändertogs omedelbart efter rånförsöket enligt 6§ LVU
fungerade bra i sina nya miljöer. HovR:n påpekade att fängelsestraff skall
användas restriktivt för lagöverträdare under arton år och hänvisade till FN:s
barnkonvention. Även ett kortvarigt fängelsestraff skulle ha starkt
nedbrytande effekt på ungdomarna. Domstolen fann att synnerliga skäl inte
förelåg för att utdöma fängelse, trots brottets höga straffvärde. De båda
överlämnades således till fortsatt vård inom socialtjänsten.

                                                
136 Berg m fl, s. 316
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Trots att mordbrand och försök till rån är allvarliga brott dömdes
ungdomarna inte till fängelse. En anledning till detta torde vara att
ungdomarna bara var 16 år. Vidare hade socialnämnden utförligt redogjort
för sina planer.

I en del fall kan den unge ådömas överlämnande till vård i kombination med
böter om brottslighetens straffvärde påkallar det. I RH 1997:141 hade en 15-
årig pojke gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel samt stöld
och skadegörelse (brutit sig in och förstört i tretton kolonistugor). Pojken
hade vid tiden för HovR:s dom regelbunden kontakt med socialtjänstens
mellanvårdsgrupp. Dessutom träffade han sin kontaktperson en gång i
veckan. Domstolen ansåg att överlämnande till vård inom socialtjänsten var
den lämpligaste påföljden men gärningarna var så allvarliga att
överlämnandet förenades med böter.

I RH 1997:147 hade två pojkar, 16 respektive 17 år, gjort sig skyldiga till
våldtäkt. HovR:n anförde att brottet hade ett mycket högt straffvärde och
hade gärningsmännen varit över tjugoett år skulle endast ett längre
fängelsestraff kunna komma ifråga. Med tanke på pojkarnas ålder ansåg
domstolen dock att annan påföljd än fängelse borde väljas. Den yngste
pojken hade efter häktningens upphörande placerats på ett särskilt
ungdomshem för vidare utredning. Han uppvisade dock stressymtom vid
inlåsning och flyttades till ett familjehem. Efter en tids vistelse visade det
sig emellertid att han missbrukade cannabis och flyttades då åter till ett
ungdomshem med stöd av LVU. HovR:n ansåg, trots misskötsamheten, att
den lämpligaste påföljden för pojken var överlämnande till vård inom
socialtjänsten. Den äldre pojken hade förutom våldtäkten dessutom gjort sig
skyldig till misshandel. Även han placerades på ett ungdomshem efter
häktestiden. Där fungerade han bra och personalen ansåg att risken för
fortsatt kriminalitet var relativt låg. Man hade därför överfört honom till det
egna hemmet för vidare vård. Han deltog vid tiden för HovR:s dom i
dagverksamhet. Med tanke på att den unge varit häktad och placerad på
särskilt ungdomshem ansåg HovR:n att han redan utsatts för ingripande
åtgärder. Man dömde honom därför inte till fängelse. Istället ansåg
domstolen att skyddstillsyn var en lämplig påföljd eftersom han behövde
övervakning. Domstolen förutsatte emellertid att vården inom socialtjänsten
skulle fortsätta.

���� )lQJHOVHVWUDII

I det s k Klippanmålet (NJA 1996 s. 509) hade en 16-åring gjort sig skyldig
till mord. Brottets straffvärde var mycket högt eftersom våldet var
oprovocerat, offret var ensamt och försvarslöst och det var ett rasistiskt dåd.
HD anförde att ”valet således står mellan å ena sidan ett mycket ingripande,
men noga reglerat, fängelsestraff och å andra sidan en sådan för den unges
anpassning klart lämpligare påföljd, som överlämnande av berört slag kan
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utgöra”.137 Vidare betonade HD att domstolen inte har någon möjlighet att
påverka utformning av vården vilket gör det svårt att bedöma påföljden i det
konkreta fallet. ”Särskilt vid mycket grova brott ger valet mellan fängelse
och vård inom socialtjänsten inte utrymme för ett tillräckligt nyanserat
ställningstagande, och domstolarna ställs alltså i dylika fall inför en mycket
vansklig uppgift”.138 HD påpekade att i flera tidigare fall har den av
socialtjänsten föreslagna vården inte ansetts som tillräckligt ingripande med
hänsyn till brottets straffvärde, vilket lett till att domstolarna istället valt en
fängelsepåföljd. HD fann att gärningsmannen i detta fall skulle dömas till
fängelse fyra år på grund av brottets höga straffvärde. Domstolen anförde
dock att trots att det vore önskvärt att överlämna den unge till socialtjänsten
”kan det för närvarande inte anses möjligt att tillgodose detta önskemål”.139

Precis som framgått av ovanstående rättsfall har straffvärdet många gånger
avgörande betydelse då valet står mellan överlämnande till vård eller påföljd
inom kriminalvården. Andra orsaker kan vara att det inte föreligger något
vårdbehov eller att den unge ”straffat ut sig”. I NJA 1990 s. 578 hade en 17-
åring gjort sig skyldig till rån. HD anförde att eftersom gärningsmannen var
under 18 år skulle överlämnande till vård i första hand övervägas, men det
var inte enbart den unges vårdbehov som var avgörande utan även brottets
straffvärde måste beaktas. Den unge levde under instabila förhållanden och
hade problem både med sprit och droger. HD menade att det fanns ett
påtagligt behov av vård och socialnämnden uppgav att de sökte efter ett
lämpligt familjehem. Placeringen skulle ske på frivillig basis eftersom
gärningsmannen samtyckt till vård men HD ställde sig tveksamma till om
familjehemsvården verkligen skulle komma till stånd. Eftersom
socialtjänsten inte hade redovisat någon annan åtgärd som var tillräckligt
ingripande ansåg sig HD vara tvungna att tillämpa en påföljd utanför
socialtjänstens ram. Eftersom gärningsmannen var i behov av stöd dömdes
han till skyddstillsyn. På grund av brottets höga straffvärde dömdes han
jämte skyddstillsynen till en månads fängelse.

Man skall inte kunna ”straffa ut sig” från systemet eftersom socialnämnden
har en skyldighet att bereda ungdomar vård, men det förekommer i
praktiken. Har socialnämnden i sitt yttrande avstyrkt överlämnande till vård
inom socialtjänsten ligger det i sakens natur att det är olämpligt att utdöma
den påföljden. Anledningen till socialnämndens ställningstagande kan vara
att man anser att vårdinsatser inte behövs eller att man inte har några
möjligheter att ge erforderlig vård. Har den unge vårdats genom olika
insatser under lång tid utan resultat anses ofta socialnämndens resurser vara
uttömda.140 I NJA 1990 s. 159 ansåg socialnämnden att en 17-åring som
gjort sig skyldig till ett stort antal förmögenhetsbrott ej borde överlämnas till
vård inom socialtjänsten. Anledningen till detta var att pojken tidigare varit
placerad på en yrkesskola från vilken han rymt nästan 50 gånger.
                                                
137 NJA 1996 s. 509, s. 538
138A.a, s. 538
139A.a, s. 539
140 Berg m fl, s. 317
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Familjehemssplaceringar och försök med eget boende hade misslyckats.
Nämnden ansåg att de inte hade fler resurser att sätta in vad gällde den unge
som kunde avhålla honom från fortsatt brottslighet. Den unge hade själv
uppgett att han inte stod ut med att vara inlåst på en skola under obestämd
tid. Med hänsyn till vad som framkommit menade HD att överlämnande till
vård inom socialtjänsten inte var en lämplig påföljd. Inte heller skyddstillsyn
ansågs vara en lämplig påföljd i detta fall och gärningsmannen dömdes till
åtta månaders fängelse.

I RH 1996:147 anlade en 16-årig pojke som vistades på en sluten avdelning
i ett särskilt ungdomshem en brand i sitt bostadsrum. Eftersom branden
anlades nattetid i ett hem med låsta avdelningar där frihetsberövade personer
samt personal vistades ansåg HovR:n att gärningen skulle rubriceras grov
mordbrand. Utredningen visade att den unge var i behov av långvarig och
kvalificerad vård. Pojken hade dock tidigare gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet och den tidigare ådömda vården hade inte haft någon effekt (han
avtjänade ett tidigare utdömt straff då han anlade den aktuella branden). För
att på nytt kunna ådöma överlämnande till vård inom socialtjänsten krävdes
det enligt domstolen en väl genomarbetad plan från socialnämnden. Den
unge hade dessutom gjort sig skyldig till nya brott efter en rymning från
ungdomshemmet där han vistades efter TR:ns dom, för vilka han ådömts
fängelse.141 Skulle en överlämnandepåföljd utdömas var dock placeringen
problematisk. Enligt SiS fanns inga platser tillgängliga utom vid det
behandlingshem där branden anlades. Även om man försökte bereda plats på
ett annat hem, skulle den unge bli tvungen att kvarbli på det tidigare
behandlingshemmet under tiden. Med beaktande av detta ansåg HovR:n att
det var ”uppenbart att den vidtagna planeringen inför ett eventuellt
överlämnande till vård inom socialtjänsten inte alls motsvarar de krav som
rimligen måste ställas på denna när det - som i detta fall - är fråga om
återfall i allvarlig brottslighet och tidigare vårdinsatser har misslyckats”.
Överlämnande till vård inom socialtjänsten kunde således inte komma
ifråga. Inte heller den unge själv ville överlämnas till vård, vilket gjorde
eventuella behandlingsinsatser mer svårgenomförda. Med hänsyn till
brottets straffvärde och art ansåg domstolen att synnerliga skäl för att
utdöma fängelse förelåg.

���� $QDO\V

Rättsfallen visar att överlämnande till vård inom socialtjänsten förekommer
även vid brott med högt straffvärde. Genomgående är dock att
gärningsmännen som överlämnas till vård är yngre än 17 år. Vidare betonas
att de som placerats utanför hemmet funnit sig väl till rätta i sina nya
miljöer, oftast på §12-hem.  Det först refererade fallet visar att
överlämnande kan förekomma även vid ett av de allvarligaste brotten, mord.
Här vägde gärningsmannens låga ålder tyngre än brottets straffvärde. Även

                                                
141 TR:n dömde till överlämnande till vård inom socialtjänsten.
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mordbrand och våldtäkt är brott med höga straffvärden. I RH 1997:147
överlämnade domstolen 16-åringen till vård trots att han misskött sig under
tiden han var familjehemsplacerad. Socialnämnden hade dock snabbt
ingripit och placerat honom på ett §12-hem där man bättre kunde kontrollera
honom. 17-åringen i samma mål dömdes till skyddstillsyn. Att ungdomarna
dömdes till olika påföljder har sina förklaringar. För det första var ynglingen
som dömdes till skyddstillsyn ett år äldre och han hade dessutom gjort sig
skyldig till misshandel. Vidare var han inte placerad på särskilt
ungdomshem utan erhöll vid tiden för rättegången öppenvård och bodde
hemma. Domstolen påtalade att man förutsatte att vården skulle fortsätta
trots skyddstillsynen. Den unges deltagande i vård var i detta fall frivilligt
men kan genom domstolens uttalande uppfattas som ett tvång. Endast i ett
av ovanstående rättsfall utdöms böter i samband med överlämnande.
Anledningen till detta är att i de fall den unge placeras på institution anses
påföljden redan så pass ingripande att böter inte är lämpligt.

I Klippandomen efterlyser HD ett alternativ till både fängelse och
överlämnande till vård inom socialtjänsten. Man uttrycker att det är ett
problem att domstolen inte har möjlighet att styra överlämnandepåföljden i
större grad samtidigt som man anser att denna påföljd har mer behandling att
erbjuda den unge än ett fängelsestraff. Anledningen till att den unge i detta
fall ådömdes fängelse torde vara att han var 16 år, dvs ett år äldre än pojken
i RH 1993:10 samt att det var ett rasistiskt dåd. Dessutom kan man
spekulera i huruvida HD blev påverkade av den hetska debatten i massmedia
efter HovR:ns dom på överlämnande till vård. I NJA 1990 s. 578 visas det
tydligt hur domstolen argumenterar i de fall socialnämnden inte planerat
tillräckligt ingripande insatser. Domstolarna tillämpar således redan idag ett
proportionalitetstänkande i dessa fall och undviker överlämnande till vård
om åtgärderna inte anses tillräckliga. I detta fall hade nämnden inte tänkt sig
något tvångsomhändertagande och detta reagerade domstolen mot. Vidare
hade inga alternativa insatser planerats. Följden blev att den unge ådömdes
fängelse.

I de två sistnämnda fallen undveks överlämnande till vård på grund av att
socialtjänstens resurser var uttömda. I NJA 1990 s. 159 var det
socialnämnden som föreslog att den unge inte skulle överlämnas till vård.
Båda pojkarna hade dessutom uttryckt att de inte ville överlämnas. Fallen
visar att det går att straffa ut sig, socialtjänsten har problem med de mest
krävande och svårbehandlade ungdomarna. Pojkarna har genom återfall i
brott ”gjort sig omöjliga” och domstolen ser fängelse som det enda
alternativet. I RH 1996:147 bidrog även platsbrist på de särskilda
ungdomshemmen samt socialnämndens dåliga planering till domstolens
ställningstagande.
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�� )|UlQGULQJ�DY
SnI|OMGVV\VWHPHW�I|U�XQJD

���� 8QJGRPVEURWWVNRPPLWWpQV�I|UVODJ

I SOU 1993:35 redogör Ungdomsbrottskommittén för sina förslag angående
hur påföljdssystemet för unga skall utformas i framtiden. Enligt utredarnas
uppfattning skall straffvärdet bestämma påföljdsvalet även när det gäller
unga lagöverträdare. Överlämnande till socialtjänsten vilar på
behandlingstanken och det är det individuella behovet som avgör vårdens art
och omfattning. Enligt utredningen strider detta tänkesätt mot de principer
som bör utmärka påföljdssystemet och därför föreslås att överlämnande till
vård inom socialtjänsten utmönstras ur lagen. Man riktar kritik mot
behandlingstanken och menar att det är felaktigt att ett straffrättsligt
ingripande skall kunna grunda sig på individens behandlingsbehov. Bland
annat påpekas att det kan finnas en risk för att relationen mellan gärning och
ingripande inte framkommer tillräckligt tydligt vid ett överlämnade till vård
inom socialtjänsten.142 Om påföljden istället bestäms utifrån
straffvärdeprincipen läggs legalitetsprincipen till grund för
påföljdsbestämningen och därmed kraven på rättssäkerhet och rättvisa.
Följden av detta blir att likvärdiga brott leder till någorlunda likvärdiga
straff. Dessutom kan man ställa krav på att påföljdssystemet skall vara
trovärdigt och konsekvent. Påföljderna bör dessutom vara klara och tydliga
samt tidsbestämda.143

Som situationen är idag är det socialnämnden som avgör
behandlingsinsatsens varaktighet och innehåll då någon överlämnas till vård
inom socialtjänsten. Domstolens uppgift har reducerats till att ange ramen
för påföljden. Detta tillvägagångssätt innebär att många principer som gäller
för påföljdssystemet i övrigt inte tillämpas då det gäller ungdomar som
överlämnas till vård. Framförallt fem principer bör läggas till grund för
ungdomspåföljderna: humanitet, förutsebarhet, proportionalitet, rättvisa och
konsekvens.

Givetvis skall alla brottslingar behandlas humant men principen väger
särskilt tungt när det gäller unga lagöverträdare. När det gäller ungdomar
brukar man därför betona vikten av ett snabbt domstolsförfarande.
Dessutom brukar straffen ligga på lägre nivåer än för vuxna. Samtidigt
måste dock intresset av humanitet vid påföljdsvalet vägas mot samhällets
behov av skydd mot farliga och återfallsbenägna unga brottslingar.

                                                
142 SOU 1993:35, del A s. 211
143 A.a, s. 210
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Förutsebarheten har ifrågasatts för påföljder som bygger på
behandlingstanken. Eftersom det är behandlingsbehovet som avgör
insatserna skall man i princip inte avsluta vården förrän önskat resultat
uppnåtts. Detta kan leda till mycket långa behandlingstider, något som inte
går att förutse vid domstillfället. Ungdomsbrottskommittén menar att
påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten bör förändras så att
innehållet bättre kan förutses. Domstolen skall ges större beslutanderätt och
dessutom kunna tidsbestämma påföljden.

Proportionalitetsprincipen innebär att brottet och straffet skall stå i
proportion till varandra. Överlämnande till vård inom socialtjänsten är inte
förenlig med denna princip eftersom påföljden bygger på individens
behandlingsbehov och inte på brottets svårhetsgrad. Detta innebär att en
person som begått ett grovt brott kan överlämnas till vård på samma villkor
som någon som gjort sig skyldig till betydligt lindrigare brottslighet. För att
komma tillrätta med problemet föreslår ungdomsbrottskommittén att
domstolen får ett annat inflytande över ungdomspåföljderna än den har idag.

Rättvisa�måste anses vara grundläggande i rättssystemet. Enligt utredarna
förknippas ofta rättvisa med straffmätning. En rättvis dom innebär att
brottets straffvärde bestäms oberoende av den tilltalades person. Vidare kan
man kräva att lika brott skall leda till lika straff. ”Påföljden skall alltså
bestämmas efter vad den tilltalade gjort och inte vad han är.”144 Så är tyvärr
inte fallet när de gäller de unga lagöverträdarna. Orättvisan ligger i att det är
framförallt de socialt utslagna och störda ungdomarna som placeras på de
särskilda ungdomshemmen medan de som har det bättre ställt undkommer
med lindrigare straff.

Slutligen krävs konsekvens i straffsystemet om det skall framstå som
trovärdigt. Detta innebär att man ska kunna lita på att de regler som gäller
för verkställigheten följs. Dessutom måste samhället visa att man inte
accepterar att personer begår brott. Det är viktigt att snabbt och konsekvent
visa sitt ogillande och straffa brottslingen. När det gäller unga lagöverträdare
är det av vikt att tydligt markera sambandet mellan brott och straff. 145

Ungdomsbrottsutredningen drar den slutsatsen att påföljden överlämnande
till vård inom socialtjänsten är oförenlig med dagens straffsystem eftersom
de ovan nämnda principerna inte uppfylls. Påföljdens längd och innehåll
bestäms av den unges behandlingsbehov medan det begågna brottet skjuts i
bakgrunden. Det går inte att särskilja de unga lagöverträdarna på detta sätt
utan hela straffsystemet måste vila på samma grund.146 Det är inte möjligt
att behålla BrB 31:1 och samtidigt öka domstolarnas inflytande genom att ge
dem möjligheter att meddela olika föreskrifter för verkställigheten. Att låsa
fast socialtjänsten och begränsa dess rörelsefrihet i behandlingsarbetet vore

                                                
144 A.a, s. 217
145 A.a, s. 212ff
146 A.a, s. 219
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inte någon bra lösning.147 Utredarna föreslår att bestämmelsen om
överlämnande till särskild vård inom socialtjänsten upphävs. Istället bör
lagstiftaren utveckla påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn samt
införa samhällstjänst för unga och särskild tillsyn.

Även Straffsystemkommittén betonar de ovanstående principerna i sin
utredning. De menar att ”ett viktigt mål för en reform av straffsystemet är att
skapa ett sammanhållet system med olika straff vilkas användning i det
enskilda fallet styrs av samma typ av kriterier”. Utgångspunkten för
påföljdsbestämningen bör vara brottets straffvärde och behandlingsskäl skall
ej ha något inflytande vid bestämmandet av påföljden. 148

���� 3URSRVLWLRQ�����������

������ 8SSVWUDPQLQJ�DY�|YHUOlPQDQGH�WLOO�YnUG�LQRP
VRFLDOWMlQVWHQ

Trots att ungdomsbrottskommittén ansåg att överlämnande till vård inom
socialtjänsten borde utmönstras ur påföljdsystemet är lagstiftaren av annan
uppfattning. I proposition 1997/98:96 anförs att socialtjänsten besitter
mångårig erfarenhet i frågor som rör ungdomar och deras problem. Detta
innebär att socialtjänsten har större möjlighet än kriminalvården att
åstadkomma positiva förändringar och därför bör påföljden överlämnande
till vård inom socialtjänsten bibehållas. Dock har kritik riktats mot påföljden
under senare år, bland annat har kritikerna menat att påföljden är ineffektiv
och innehållet oklart. Dessutom bygger påföljdssystemet i övrigt på ett
straffvärdetänkande och inte på behandlingstanken. Enligt regeringen kan
man förstärka överlämnandepåföljden så att den utgör ett trovärdigt
alternativ till de övriga påföljderna genom att låta principerna om
förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens få större utrymme i
förhållande till vad som gäller idag. 149

�������� )|UXWVHEDUKHW
En av straffsystemets viktigaste principer är principen om förutsebarhet.
Den innebär att man skall kunna förutse innehållet och omfattningen av en
påföljd vid domstillfället. Vid ådömandet av t ex ett fängelsestraff  vet den
dömde redan innan anstaltsvistelsens början vad straffet i stort innebär och
när det kommer att vara avtjänat. Vad gäller överlämnande till vård inom
socialtjänsten bestäms påföljdens innehåll inte av domstolen utan detta
avgörs utifrån den enskilda individens behov vid den aktuella tidpunkten.
Det är således omöjligt för den dömde att förutse vilka åtgärder som
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kommer att aktualiseras eller omfattningen av dessa. Följden av detta blir
allvarliga brister i förutsebarheten. Eftersom man vill behålla påföljden
överlämnande till vård inom socialtjänsten konstaterar regeringen att
principen om förutsebarhet inte kommer att kunna tillämpas fullt ut. Man
menar dock att påföljden kan förändras så att principen får större utrymme
än vad som är fallet idag. Man föreslår att det yttrande som socialnämnden
avger till åklagaren (11§ LUL) ges ett utförligare innehåll. Dessutom skall
en vårdplan bifogas som anger vilka insatser socialnämnden har tänkt sig.
Dessa förändringar gör det möjligt att redan vid huvudförhandlingen förutse
vilka åtgärder som kommer att aktualiseras. Nämndens yttrande bör alltså
både innehålla en beskrivning av den unges personliga mognad och
särskilda förhållanden samt en redogörelse för de planerade åtgärderna. Det
är mycket viktigt att åtgärdernas art och omfattning beskrivs samt om
möjligt deras varaktighet. Lagstiftaren menar att de föreslagna
förändringarna innebär att rätten dels får bättre kännedom om den unges
förhållanden, dels utförligare information om de planerade insatserna. Det
mest väsentliga  är dock att den unge har möjlighet att se vad ett
överlämnande till vård inom socialtjänsten kommer att innebära för honom.

När det gäller lagöverträdare under 18 år som åtalats för brott som kan leda
till fängelse i mer än sex månader skall beslut i åtalsfrågan fattas senast fyra
veckor150 från dagen för delgivning av brottsmisstanke. Eftersom
socialnämndens yttrande måste avges innan huvudförhandlingen är tiden för
utredning begränsad. Många remissinstanser menar att den korta tidsfristen
kan innebära problem för socialnämnderna. Det påpekas i propositionen att
förslaget förmodligen kommer att innebära att det ställs högre krav på
socialtjänsten än vad som är fallet för närvarande. Enligt propositionen skall
man emellertid ha i åtanke att socialnämnderna redan idag ofta lämnar
utförliga redogörelser för planerade insatser. Flera remissvar motsäger dock
detta då allvarlig kritik riktas mot nämndernas yttranden.151 Socialnämnden
skall genast underrättas om någon under arton år misstänks för brott på
vilket fängelse kan följa, 6§ LUL. Vidare åligger det socialnämnden att utan
dröjsmål inleda utredning av vad som kommit till nämndens kännedom och
som kan leda till att nämnden vidtar någon åtgärd, 50§ SoL. Dessa regler
innebär enligt lagstiftaren att socialnämnden har tid att förbereda ett utförligt
yttrande.152

�������� 3URSRUWLRQDOLWHW
Proportionalitetsprincipen är grundläggande i det svenska straffsystemet och
innebär att det måste föreligga proportion mellan brott och påföljd. Ju
svårare brott som begåtts, desto mer ingripande bör påföljden vara. Ett
överlämnande till vård inom socialtjänsten innebär att det är de
socialrättsliga vårdlagarna som styr insatsernas omfattning, vilket innebär att
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påföljden är svår att förena med principen om proportionalitet. Regeringens
beslut att socialnämnden även fortsättningsvis skall avgöra vilka åtgärder
som krävs ”medför en påtaglig begränsning av möjligheten att tillgodose
kravet på proportionalitet.”153 Det finns emellertid två sätt att införa
principen om proportionalitet i överlämnandepåföljden, dels vid
påföljdsvalet och dels inom ramen för påföljden.

����������%HDNWDQGH�DY�EURWWHWV�VYnUKHW
Vid påföljdsvalet har domstolen att ta ställning till om den unge
överhuvudtaget bör överlämnas till vård inom socialtjänsten. Är brottet
mycket grovt har domstolen möjlighet att välja någon annan form av
påföljd. Regeringen menar att domstolens bedömning fortsättningsvis skall
ske på ett mer uttalat sätt än vad som sker idag. Detta kommer att leda till att
proportionalitetsprincipen beaktas i större utsträckning. I BrB 31:1.1 införs
en bestämmelse som stadgar att ett överlämnande får ske endast om
socialtjänstens planerade åtgärder kan anses tillräckligt ingripande med
hänsyn till brottets straffvärde och art samt den tilltalades tidigare
brottslighet. Domstolen skall beakta om åtgärderna kan vidtas på frivillig
väg (SoL) eller om tvångsvård enligt LVU planeras. Av detta resonemang
torde man kunna utläsa att ett omhändertagande enligt LVU ses som mer
ingripande. Vidare skall insatsernas karaktär, omfattning samt vårdtiden
beaktas. Därefter har domstolen att göra bedömningen om socialnämndens
föreslagna insatser kan anses tillräckligt ingripande med tanke på brottets
straffvärde och art. Är de planerade åtgärderna inte särskilt ingripande
(begränsade till exempelvis enstaka stödsamtal) bör ett överlämnande endast
komma ifråga vid lindrigare brottslighet. Planeras istället ett
omhändertagande och placering utanför hemmet bör åtgärden anses
tillräckligt ingripande även vid allvarligare brottslighet. Det betonas att
påföljdsvalet måste sättas i relation till den dömdes ålder. Ju yngre
lagöverträdaren är desto större är utrymmet för ett överlämnande till
socialtjänsten även vid grövre brottslighet.154

����������%|WHU�RFK�XQJGRPVWMlQVW
Domstolen kommer också att ges möjlighet att tillgodose kravet på
proportionalitet inom ramen för påföljden genom att kombinera ett
överlämnande till vård inom socialtjänsten med böter eller ungdomstjänst.
Redan idag finns möjligheten att utdöma max 200 dagsböter om brottets
straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet påkallar det, vare sig
böter har föreskrivits för brottet eller ej. I promemorian föreslogs att böter
regelmässigt skulle utdömas i samband med överlämnande till vård inom
socialtjänsten. 155  Detta föreslag mötte dock stark kritik från flera
remissinstanser som menade att ungdomar ofta inte har möjlighet att själva
betala böterna vilket leder till att sanktionen blir meningslös. Regeringen var
av samma åsikt som remissinstanserna vilket innebär att förslaget inte
                                                
153 A.a, s. 148
154 A.a, s. 148
155 Ds 1997:32 s. 99
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kommer att genomföras. Böter kommer dock även fortsättningsvis att kunna
kombineras med överlämnandepåföljden enligt samma rekvisit som gäller
idag. Regeringen ansåg dock att det krävdes mer för att göra
överlämnandepåföljden till ett trovärdigt alternativ till
kriminalvårdspåföljderna. Man har därför valt att införa s k
ungdomstjänst.156 Ungdomstjänsten kommer att utformas med
samhällstjänsten som förebild och således innebära att den unge skall utföra
oavlönat arbete eller delta i annan särskilt anordnad verksamhet under viss
angiven tid. Anledningen till att man inför en ”särskild samhällstjänst” för
unga beror på att samhällstjänsten inte täcker ett tillräckligt stort område.
Samhällstjänst skall endast kunna dömas ut i fall där ett fängelsestraff
annars skulle kommit i fråga. Eftersom det krävs synnerliga skäl för att
döma någon i åldern 15-17 år till fängelse aktualiseras detta straff endast vid
brottslighet med så högt straffvärde att andra påföljder i stort sett är
uteslutna. Detta har lett till att ungdomar under 18 år endast ådömts
samhällstjänst i begränsad utsträckning.157  De nya reglerna ger domstolen
möjlighet att utdöma ungdomstjänst även om alternativet inte är ett
fängelsestraff. Antalet timmar har satts lägre än vid samhällstjänst, lägsta
antalet är 20 timmar och det högsta 100 timmar, som fastställs efter brottets
straffvärde. För att kunna utdöma ungdomstjänst krävs den unges samtycke.
Om ungdomstjänst blir aktuellt bör domstolen göra en bedömning av den
tilltalades möjligheter att fullfölja åliggandet. Anser domstolen att det är
tveksamt om ungdomstjänsten verkligen kommer att  genomföras skall man
avstå från denna tilläggssanktion. Om den unge har svåra missbruksproblem
eller lider av bristande utveckling är det inte lämpligt att utdöma
ungdomstjänst.158 Ungdomstjänst skall inte kunna dömas ut som ett
självständigt straff, utan endast som ett komplement till överlämnande till
vård inom socialtjänsten.

Eftersom socialtjänsten har erfarenhet av barn och ungdomar som begått
brott anser lagstiftaren att ansvaret för ungdomstjänsten bör åligga dem, och
inte frivården som har hand om samhällstjänsten. Dessutom bör man kunna
variera innehållet mer i ungdomstjänsten än vad man kan inom ramen för
samhällstjänst. Utgångspunkten bör vara att den dömde skall utföra oavlönat
arbete men ungdomstjänsten kan även delvis bestå av medverkan i
exempelvis  påverkansprogram. Det viktigaste är att den unge får möjlighet
att skaffa sig erfarenhet från samhällsnyttig verksamhet tillsammans med
människor som han inte brukar umgås med. Föreningen Sveriges
Frivårdstjänstemän påpekar dock i sitt remissvar att det kan bli svårt att hitta
lämpliga arbetsplatser för ungdomarna. Redan idag är det svårt att finna
tillräckligt med bra platser för personer som ådömts samhällstjänst.159

Socialtjänsten bör redan i sitt yttrande till rätten ange huruvida man har
planerat ungdomstjänst för den unge så att domstolen kan ta hänsyn till detta
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i sitt påföljdsval. Det är dock domstolens sak att avgöra om överlämnandet
skall förenas med ungdomstjänst eller ej.

När domstolen skall ta ställning till om överlämnandepåföljden skall förenas
med böter eller ungdomstjänst får man göra en avvägning mellan brottets
straffvärde och art samt den tilltalades tidigare brottslighet å ena sidan och
hans personliga förhållanden och de av socialnämnden planerade åtgärderna
å andra sidan. I proposition anges inte närmare hur denna bedömning skall
göras. Det väsentliga är dock att påföljden framstår som rimlig och att det
finns en balans mellan de begångna brotten och samhällets reaktion. Vidare
sägs det att domstolen inte får döma någon till överlämnande till vård inom
socialtjänsten om åtgärderna inte är tillräckligt ingripande. I sådana fall skall
istället någon annan påföljd väljas.160

�������� .RQVHNYHQV
Ett rättssystem som präglas av konsekvens utmärks av att det ställs krav på
den dömde att rätta sig efter de beslut som fattats samt att samhället reagerar
om inte beslutet följs. Brister i konsekvens leder till att straffsystemet
upplevs som vagt och innehållslöst. Påföljden överlämnande till vård inom
socialtjänsten har inte levt upp till detta krav. De nya reglerna innebär
framförallt två förändringar. För det första skall domstolen meddela en
särskild föreskrift som är riktad till den unge i vilken den planerade vården
beskrivs. Detta motiveras med att det är viktigt att den unge får klart för sig
vad som åligger honom samtidigt som påföljden blir tydligare för samhället
i övrigt. Det bör även framgå att påföljden kan undanröjas om den unge
bryter mot föreskriften. Föreskrift kan endast lämnas i de fall åtgärder vidtas
enligt SoL (som förutsätter samtycke från den unge). Det anses principiellt
fel att låta den unge erhålla en föreskrift när han tvångsvårdas enligt LVU.
Lagstiftaren betonar särskilt att föreskriften riktar sig till den unge och inte
till socialtjänsten. Förändringen skall alltså inte leda till att socialtjänstens
planerade åtgärder dikteras av domstolen.

För det andra ges domstolen möjlighet att undanröja överlämnandepåföljden
i betydligt större utsträckning än vad som är möjligt idag. För närvarande
går det enligt BrB 38:2 endast att undanröja ett överlämnande till vård inom
socialtjänsten om de lagliga förutsättningarna brister. Exempel på detta är då
den unge återtar sitt samtycke eller då LR eller högre instans nekar
tvångsvård med stöd av LVU. Om något sådant inträffar kan inte den
planerade vården genomföras vilket är en fara för påföljdens trovärdighet.
Enligt de nya reglerna skall domstolen ha möjlighet att undanröja
förordnandet om överlämnande och döma till annan påföljd om den unge i
väsentlig grad brutit mot någon föreskrift. Vid utdömande av en ny påföljd
skall rätten ta hänsyn till eventuellt förekommande böter eller genomförd
ungdomstjänst. Domstolen kommer från årsskiftet även att ha möjlighet att
meddela den dömde en varning om han brutit mot en föreskrift. Avsikten
med varningen är att domstolen skall ha möjlighet att reagera mot den unges
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misskötsamhet, men överlämnande till vård inom socialtjänsten ändå
framstår som det bästa påföljdsvalet.161

Vidare skall rätten ha möjlighet att undanröja överlämnandepåföljden om
den planerade vården eller åtgärd som socialnämnden redovisat i sitt
yttrande till åklagaren inte kommer till stånd, eller om vården i väsentlig
utsträckning avviker från planerna. Motivet till detta är att domstolen skall
ha möjlighet att ingripa i de fall socialtjänsten ändrat uppfattning om
nödvändiga åtgärder vilket leder till att åtgärderna inte blir tillräckligt
ingripande. Avsikten med de nya bestämmelserna är således att förbättra
trovärdigheten i överlämnandepåföljden. Följden kan alltså bli att i de fall
socialnämnden inte fullföljer de insatser man beskrivit i vårdplanen kan
domen undanröjas och den unge ådömas en annan påföljd. Ett antal
remissinstanser reagerar mot denna lagändring och anser att det är fel att den
unge får lida för att socialtjänsten inte genomför sitt åtagande. Detta kan
leda till att även om den unge lagöverträdaren gör vad som ankommer på
honom kan överlämnandet undanröjas.162

�������� $QDO\V
De nya bestämmelser som beskrivits ovan innebär att man behåller
överlämnande till vård inom socialtjänsten samtidigt som man försöker
anpassa påföljden till de principer som gäller för resten av påföljdsystemet.
Ungdomsbrottskommittén menade att ett dylikt system skulle vara fel att
genomföra eftersom det i praktiken innebar att man låste fast socialtjänsten
och begränsade dess rörelsefrihet i vård-och behandlingsarbetet. Lagstiftaren
anser däremot att förändringarna är möjliga att genomföra. Man kommer
således från årsskiftet att i större utsträckning än idag beakta principerna om
förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens när det gäller överlämnande
till vård inom socialtjänsten. Trots att lagstiftaren betonar hur viktiga dessa
principer är medger man att de inte kommer att kunna genomföras fullt ut.
Man accepterar således att rättssäkerheten för ungdomar är lägre än för
vuxna lagöverträdare.

Ökad förutsebarhet skall uppnås genom att socialnämndens yttrande ges ett
utförligare innehåll samt att en vårdplan bifogas. Nämnden skall beskriva
åtgärdernas art och omfattning samt om möjligt insatsernas varaktighet. Det
är rimligt att domstolen skall få ta del av vilka åtgärder som planeras men
det torde vara mycket svårt för socialnämnden att på förhand avgöra
varaktigheten. Avsikten med behandlingstanken är att man skall vårda den
dömde tills man ser en förbättring och hur lång tid detta tar är omöjligt att
förutspå. Skall nämnden lämna uppgifter om påföljdens längd redan i sitt
yttrande kan detta leda till att man beaktar andra saker än den unges
vårdbehov, t ex hur allvarligt det begångna brottet är.
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Man kan dock ifrågasätta om ändringen verkligen kommer att leda till ökad
förutsebarhet. Även om socialnämnden gör upp en vårdplan innan
rättegången kan både insatsernas art och omfattning ändras i ett senare skede
om den unges behandlingsbehov förändras.

Vidare skall proportionalitetsprincipen beaktas i större utsträckning enligt de
nya bestämmelserna. För det första införs en regel om att domstolen ej får
överlämna den unge till vård inom socialtjänsten om inte åtgärderna är
tillräckligt ingripande. Skulle socialnämnden således inte lämna ett
tillräckligt utförligt yttrande finns risken att den unge ådöms ett ”strängare”
straff eftersom domstolen inte kan avgöra hur åtgärderna kommer att
utformas. Ytterligare ett problem som kan uppstå är att socialnämnden
anpassar sina åtgärder till hur allvarligt brottet är. Även om vård i öppnare
former hade varit bäst för personen ifråga är det möjligt att man föreslår mer
ingripande åtgärder för att inte ”förlora den unge till någon annan påföljd”.
Lagstiftaren har anammat straffvärdetänkandet då det i förarbetena uttrycks
att i de fall åtgärderna inte är särskilt ingripande får överlämnande till vård
endast ske vid lindrigare brottslighet, medan ett omhändertagande innebär
att påföljden kan användas vid allvarligare brottslighet.

Dessutom kommer proportionalitetsprincipen att kunna beaktas inom ramen
för överlämnandepåföljden genom bestämmelserna om böter och
ungdomstjänst. Det är bra att möjligheten ges att förstärka påföljden men
vissa betänkligheter finns även angående dessa ändringar. Det kan vara svårt
att hitta lämpliga ungdomstjänstplatser vilket kan leda till att ungdomarna
istället får medverka i olika påverkansprogram. Risken är då att en föreskrift
om ungdomstjänst inte kommer att skilja sig från ”vanlig” överlämnande till
vård eftersom ungdomarna många gånger får delta i programverksamhet
även i dessa fall.

������ 6OXWHQ�XQJGRPVYnUG

Ungdomsbrottsutredningen föreslog i SOU 1993:35 att en ny
frihetsberövande påföljd för unga borde införas. Detta skulle vara en
tidsbestämd påföljd för ungdomar mellan 15-20 år. Påföljden skulle
benämnas särskild tillsyn och kunna ådömas på viss tid mellan sex månader
och två år.163 De förslag som läggs fram av regeringen i proposition
1997/98:96 ser delvis annorlunda ut. De grundläggande principerna är man
dock överens om. Tanken bakom förslaget är att man i möjligaste mån skall
undvika att placera de unga lagöverträdarna i fängelse. Man menar att
särskilt ungdomar under 18 år kan ta allvarlig skada av en sådan placering.
Flera gånger har diskussioner förts kring huruvida det är möjligt att helt
avskaffa fängelsestraffet för lagöverträdare under 18 år. Även under detta
lagstiftningsarbete berördes frågan. Regeringen menar dock att ett fåtal
ungdomar begår så allvarliga brott att man måste behålla fängelsestraffet
som ett alternativ. Ett fungerande straffsystem måste innehålla straff som
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fungerar avskräckande och som uppfyller samhällets krav på rättvisa inom
straffrättskipningen. Eftersom fängelse är den enda frihetsberövande påföljd
som finns att tillgå menar lagstiftaren att det behövs ett alternativ för de
yngsta lagöverträdarna. Vid årsskiftet träder den nya påföljden i kraft, den
s k slutna ungdomsvården. Tre utgångspunkter ligger till grund för den nya
påföljden. Det är viktigt att påföljden utformas så att skadorna för den unge
minimeras. Vidare bör verkställigheten utformas så att orsakerna till
kriminaliteten kan angripas effektivt. Dessutom är det viktigt att
verkställigheten kan genomföras under betryggande former.164

Påföljden skall kunna ådömas för brott som någon begått innan han fyllt 18
år. Straffet skall ej avtjänas på fängelse utan vid  fyra av de särskilda
ungdomshemmen; Råby i Lund, Sundbo i Fagersta, Bärby i Uppsala och
Fagered i Göteborg.

Den slutna ungdomsvården skall ej handhas av kriminalvården utan av SiS.
SiS är redan idag huvudman för de särskilda ungdomshemmen och anses
därmed ha erfarenhet av  kriminellt belastade ungdomar. SiS skall verka för
att de särskilda ungdomshemmen har ett nyanserat vårdutbud, vilket innebär
att det bl a skall finnas institutioner med hög bevakningsgrad, så att även de
mest vårdkrävande ungdomarna kan tas om hand. Det är emellertid
fortfarande socialnämnden som har det övergripande ansvaret. Av 12§ SoL
följer att socialnämnden skall verka för att ungdomar som riskerar att
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver. Även om den unge
döms till sluten ungdomsvård fråntas socialnämnden inte detta ansvar. Det
betonas att många av de ungdomar som den nya påföljden är avsedd för
troligtvis är i behov av vård. Det är därför viktigt att socialtjänsten
fortsättningsvis deltar aktivt i utformningen av en eventuell behandling. Det
är dessutom tänkt att socialnämnden skall ha möjlighet att fortsätta
behandlingen efter frigivningen.165

�������� 7LOOlPSQLQJVRPUnGHW
En frihetsberövande påföljd av detta slag är mycket ingripande för den som
drabbas. I promemorian anförs därför att det är viktigt att det ställs höga
krav på tydlighet. ”Det får inte råda något tvivel om vare sig grunden för
frihetsberövandet eller vad det innebär i fråga om bl a varaktighet. Påföljden
måste utformas så att det står klart att den utgör samhällets reaktion på den
dömdes brottslighet och så att den uppfyller de krav som följer av
principerna om förutsebarhet och proportionalitet.”166 Av detta följer att
påföljden måste vara tidsbestämd. Påföljden kommer att kunna utdömas på
viss tid i lägst 14 dagar och högst fyra år. Vissa remissinstanser menar att
två veckor inte är tillräckligt om man skall genomföra en givande
behandling och förespråkade en högre gräns. Regeringen anför dock att
negativa konsekvenser kan uppstå om minimitiden för sluten ungdomsvård
skiljer sig från fängelseminimum och låter de nedre gränserna
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överensstämma för de båda påföljderna . Den övre tidsgränsen sattes relativt
högt med tanke på att påföljden sluten ungdomsvård skall kunna utdömas
även för unga som begått allvarliga brott. Ungdomar som begått mycket
grova brott, t ex mord, döms sällan till mer än sex års fängelse. Straffet kan
sättas lägre än för vuxna lagöverträdare enligt BrB 29:7. Detta innebär att
den unge i praktiken kommer att avtjäna fyra år på anstalt eftersom
villkorlig frigivning aktualiseras efter 2/3 av strafftiden. Vad gäller sluten
ungdomsvård förekommer inte villkorlig frigivning vilket leder till att
verkställighetstiden i båda fallen är högst fyra år.

För att kunna döma någon under 18 år till fängelse krävs det att synnerliga
skäl föreligger, BrB 30:5. Samma restriktivitet skall gälla för sluten
ungdomsvård. Även fortsättningsvis skall frihetsberövande påföljder
undvikas så långt möjligt för unga lagöverträdare. Finner domstolen trots
allt att den unge bör dömas till fängelse skall man först pröva om inte
påföljden kan bestämmas till sluten ungdomsvård istället. Vid utdömande av
sluten ungdomsvård är vårdbehovet inte av betydelse. Istället  skall
domstolen göra en straffvärdebedömning enligt 29 kap BrB och det är
brottets straffvärde som bestämmer frihetsberövandets längd. Detta innebär
dock inte att man ignorerar den unges vårdbehov, utan effektiva vårdinsatser
skall komma till stånd under verkställighetstiden.

Ungdomar över 18 år kan inte dömas till sluten ungdomsvård. Anledningen
till detta är att äldre ungdomar inte passar in åldersmässigt vid §12-hemmen.
Denna begränsning drabbar också de ungdomar som begått brott innan de
fyllt 18 år, men inte lagförs förrän långt senare. Lagstiftaren menar att dessa
ungdomar inte är i lika stort behov av en särskild påföljd och kan således
ådömas fängelse.167

�������� 9HUNVWlOOLJKHWHQ
Som tidigare nämnts kommer verkställigheten av sluten ungdomsvård att
genomföras vid de särskilda ungdomshemmen (§12-hemmen). Anledningen
till detta är att man vid dessa institutioner har bred erfarenhet av unga
lagöverträdare, vilket man inte har inom kriminalvården. Även om man inte
placerar ungdomarna på vanliga anstalter påpekas det i propositionen att
man inte kommer att följa Barnkonventionen art 37c till punkt och pricka.
Det kan förekomma ungdomar i åldern 18-20 år på ungdomshemmen, men
lagstiftaren anser att åldersskillnaden är så liten att den inte innebär någon
skada för de under 18 år. Precis som vid överlämnande till vård inom
socialtjänsten kommer påföljden sluten ungdomsvård att vara inriktad på
behandling av de intagna. Lagstiftaren betonar därför vikten av att de
särskilda ungdomshemmen upprätthåller sitt samarbete med socialtjänsten.
En särskild verkställighetslag kommer att införas för sluten ungdomsvård
som till stora delar överensstämmer med de regler som gäller för ungdomar
som vistas på §12-hemmen på administrativ grund. T ex  reglerna om

                                                
167 Prop 1997/98:96 s. 159ff



60

begränsade tider på låsbar enhet kan av förståeliga skäl inte gälla för
ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård168.

Att lämna en institution efter lång tids vistelse innebär problem för många.
Man lämnar den ordnade miljön på anstalten för ett liv där man skall ta vara
på sig själv. För att underlätta denna övergång anses det viktigt att de som
dömts till sluten ungdomsvård ges möjlighet till successiv utslussning.
Tanken är att utslussningen skall vara en del av påföljden, men den får inte
innebära att den slutna ungdomsvården urholkas. Utslussningen kan
innebära att den unge får vistas under öppnare former på ungdomshemmet
och att han därefter får permission under en kortare tid. Det skall även finnas
möjlighet för den unge att placeras utanför det särskilda ungdomshemmet,
jfr 34§ KvaL. Vid en sådan placering behåller det särskilda ungdomshemmet
behandlingsansvaret medan socialtjänsten ansvarar för hans behov av
bostad, pengar o dyl.169

Är den unge omhändertagen enligt LVU vid tiden för domen till sluten
ungdomsvård får socialnämnden avgöra om beslutet om LVU-vård skall
kvarstå. Detta kan motiveras om det rör sig om relativt kort
verkställighetstid och det kan antas att den unge är i behov av fortsatt
tvångsvård efter avtjänat straff. För att möjliggöra vård omedelbart efter
frihetsberövandet krävs att aktualitetskravet i 3§ LVU ändras. Denna
bestämmelse stadgar idag att en konkret risk för skada måste föreligga om
ett ingripande skall kunna komma till stånd. Risken skall dessutom ha en
viss intensitet och aktualitet. Det kan vara svårt att påvisa aktualitetskravet
då den unge varit placerad på särskilt ungdomshem och inte visat sitt
vårdbehov. Lagstiftaren menar att en lagändring behövs för att behålla
behandlingens kontinuitet. Det anses inte rimligt att fortsatt vård endast skall
kunna komma till stånd sedan den unge genom sitt beteende utanför §12-
hemmet visat att han är i behov av fortsatt tvångsvård.  Detta föranleder att
aktualitetskravet i 3§ LVU tonas ned för dem som ådömts sluten
ungdomsvård.170

�������� $QDO\V
Införandet av sluten ungdomsvård innebär att det kommer att finna två
frihetsberövande påföljder för ungdomar under 18 år. Vissa remissinstanser
anser att man i och med införandet av den nya påföljden bör avskaffa
fängelsestraffet helt för unga lagöverträdare i åldern 15-17 år. Jag tror inte
att detta är möjligt eftersom de särskilda ungdomshemmen inte har kapacitet
att ta emot alla ungdomar. De mest svårbehandlade och de som lyckas
straffa ut sig idag torde man inte ha större möjlighet att klara av efter
årsskiftet. Det finns även andra skäl som motiverar ett bibehållande av
fängelsestraffet för denna åldersgrupp. Även om §12-hemmens låsta
avdelningar är relativt rymningssäkra har de inte samma säkerhetssystem

                                                
168 Ds 1997:32 s. 131
169 Prop 1997/98:96 s. 168
170 A.a, s. 173ff
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som de slutna anstalterna. Skulle man befara ett eventuellt fritagningsförsök
eller dylikt kan övriga intagnas säkerhet hotas på ett ungdomshem med
bristfälliga system. Detta är säkerligen inget man kommer att stöta på ofta
men det kan inte uteslutas att problemet någon gång kommer att uppstå.

Eftersom sluten ungdomsvård är en ingripande påföljd betonar lagstiftaren
att verkställighetstiden måste vara tidsbestämd samt uppfylla principerna om
proportionalitet, förutsebarhet och konsekvens. Det föreligger dock en risk
för att förutsebarheten kommer att luckras upp genom att aktualitetskravet i
3§ LVU ändras. Förändringen innebär att ett tvångsomhändertagande kan
aktualiseras i samband med frisläppandet vilket av den unge kan upplevas
som att straffet fortsätter, denna gång på obestämd tid. Den unge behöver
inte påvisa något behov av vård utan detta är något som antas av
socialnämnden.

Dessutom kan man diskutera den lösning som lagstiftaren valt för
ungdomarnas placering. §12-hemmen är inriktade på vård och behandling
och personalen arbetar utifrån dessa premisser. Det kan innebära problem att
placera ungdomar som ådömts sluten ungdomsvård på dessa institutioner
eftersom en del av dem inte kommer att ha något behandlingsbehov. Dessa
ungdomar kommer att placeras vid samma enheter som de ungdomar som
placerats på §12-hemmet på grund av sitt behov av vård. Följden blir att två
delvis olika regelverk skall tillämpas inom samma institution. Detta berörs
mycket kortfattat i propositionen och påstås inte leda till några större
problem. Jag tror dock att det finns en risk för att systemet kan komma att
uppfattas som orättvist. Vissa av ungdomarna kommer att vara ådömda
tidsbestämda straff medan andras påföljdstid skall omprövas var sjätte
månad.

Slutligen kan man konstatera att sluten ungdomsvård och den ”gamla
tidens” ungdomsfängelse är två påföljder som skiljer sig åt avsevärt. Sluten
ungdomsvård är en tidsbestämd påföljd och verkställighetstiden avgörs av
domstol enligt straffvärdeprincipen. Vid ådömande av ungdomsfängelse var
det behandlingsbehovet som avgjorde påföljdens omfattning och det var
ungdomsfängelsenämnden som fattade beslut om varaktigheten. Principen
om särregleringar för ungdomar och att de bör placeras skilda från vuxna
lagöverträdare återfinner man dock i båda påföljderna.
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��� .RPSDUDWLY�VWXGLH

Inget land är förskonat från ungdomsbrottslighet, men man har försökt
komma till rätta med problemet på delvis olika sätt. Straffbarhetsåldern
varierar i olika länder, precis som de olika påföljderna gör. Gemensamt är
dock att de flesta länder har vissa påföljder som är speciellt utformade för
ungdomar. Jag har inte för avsikt att göra någon större komparativ studie
men tycker ändå att det kan vara intressant att se på några närliggande
länders påföljdssystem för unga lagöverträdare. Jag har valt att titta närmare
på Danmark och England. Det finns en tanke bakom valet av länder.
Danmark är av intresse eftersom det är ett nordiskt land och våra rättssystem
påminner till stora delar om varandra och England valde jag eftersom det är
ett common-law land.

����� 'DQPDUN

Precis som i svensk rätt är straffbarhetsåldern 15 år i Danmark. Man menar
att straffskuld förutsätter en viss mogenhet hos gärningsmannen och detta
har uppnåtts vid denna ålder. Även i det danska rättssystemet försöker man
undvika att döma unga lagöverträdare till stränga straff eftersom det är lätt
att den unge i sådana fall ser sig själv som en förbrytare. I både
bistandsloven och serviceloven finns bestämmelser motsvarande de som
finns i SoL om socialtjänstens ansvar för barn och ungdomar. Det stadgas att
insatser som stöttar den unge skall genomföras för att undvika ett negativt
utvecklingsförlopp. Det är kommunalbestyrelsen som är skyldiga att utöva
tillsyn över ungdomar under arton år. Enligt 40§ serviceloven kan beslut
fattas om åtgärder i de fall man anser att den unge behöver stöd. Kan detta
inte uppnås i den unges hem kan placering utanför hemmet bli aktuellt.171

Det är möjligt att överlämna ungdomar i åldern 15 till 17 år till sociale
hjaelpforanstaltninger, socialvården. Även unga i åldern 18 till 19 år kan
överlämnas till socialvården, reglerna är dock mer restriktiva för denna
åldersgrupp. Unga lagöverträdare kan på så sätt tilldelas en personlig
rådgivare, åläggas att utföra visst arbete eller omhändertas och placeras
utanför hemmet. Det finns emellertid inga regler om denna reaktion i
straffeloven utan bestämmelserna hittar man i bistandsloven. En placering
utanför hemmet varar normalt inte längre än ett år åt gången. Annars skall
ett omhändertagande upphöra när det inte längre finns något vårdbehov eller
när den unge fyller 18 år. Omhändertagandet kan dock fortsätta till dess den
unge fyller 20 år om det föreligger samtycke från dennes sida.172 Även

                                                
171 Vejledning om ungdomskontrakter, s. 4ff
172 Greve, s. 154ff
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”betingede domer”173 kan ådömas ungdomar under 18 år. Ett av villkoren
kan vara att den unge skall erhålla vård enligt bistandslovens regler.174

Ungdomar kan dömas till fängelse. Det finns emellertid särskilda
undantagsregler. I straffeloven 80§ finns en bestämmelse som stadgar att
hänsyn skall tas till gärningsmannens person och hans sociala förhållanden,
t ex låg ålder.175  Enligt 84§ får straffet sättas ned om gärningsmannen var
under arton år då brottet begicks och om det lagstadgade straffet kan anses
vara skadligt för den unge. Vidare får ungdomar under 18 år inte ådömas
strängare straff än åtta års fängelse.

Det finns ytterligare en frihetsberövande påföljd, det s k haefte.
Haeftestraffet utdöms i minst sju dagar och högst sex månader. Dock ligger
de flesta haefte-domarna mellan tio och trettio dagar. Påföljden används inte
för grövre brott, utan framförallt för snatteri, stöld, misshandel och
rattfylleri. För ungdomar under 21 år kan haefte (eller böter) utdömas även
om det inte stadgas i straffskalan, straffeloven 91§ 2st.176 1990-1991
dömdes i genomsnitt 120 ungdomar i åldern 15 till 17 år till ubetinget
frihetsstraff177. För ungdomar mellan 18 och 20 år var siffran 1135.178 Det
har på senare tid förts diskussioner kring om haefte skall avskaffas eftersom
påföljden inte längre skiljer sig avsevärt från fängelsestraffet.179

Det finns i dansk rätt således ingen särskilt utformad straffrättslig påföljd för
unga lagöverträdare. Straffeloven innehåller inte någon motsvarighet till
BrB 31:1. Enligt straffeloven 49§ 2st kan man emellertid med hänsyn till
den dömdes ålder, hälsotillstånd eller andra särskilda omständigheter placera
en fängelsedömd på sjukhus, i det egna hemmet eller på institution för
särskild vård och omsorg. Denna bestämmelse utnyttjas i viss utsträckning
för unga fängelsedömda och ger dem en möjlighet att avtjäna straffet i en
förhoppningsvis bättre miljö än den som anstalten utgör.

I början av förra året (1997) presenterades ett lagförslag som innebär delvis
nya bestämmelser för unga brottslingar. Det betonas att ungdomar skall
behandlas istället för att straffas och att sociala insatser skall väljas framför
kriminalvård. Straffelovens 49§ 2st får nytt innehåll om ändringarna
genomförs. Bland annat föreslås att säkra (d v s låsta) avdelningar skall
införas för unga lagöverträdare. De institutioner som används idag är i
vanliga fall öppna. Dessutom är det tänkt att behandlingstiderna skall göras
längre vilket kan leda till att vistelsetiden kan bli längre än det utdömda
straffet. Vården skall dock senast upphöra när den unge fyller 21 år.

                                                
173 Betingede domer kan jämföras med villkorlig dom eller skyddstillsyn. Teoretiskt sett kan
vilket straff som helst göras betingat.
174 Greve, s. 158
175 Waaben, s. 93
176 Greve m fl, s. 154,378, Waaben s. 19
177 Ubetinget frihetsstraff är motsatsen till betinget straff och innebär ett frihetsberövande.
178 Waaben, s. 107
179A.a, s. 20
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Kritikerna menar att det handlar om ett tidsobestämt straff och frågar sig om
det är ett nytt ungdomsfängelse som införs. 1973 utmönstrades påföljden
ungdomsfängelse ur dansk rätt. En starkt bidragande orsak till avskaffandet
var inslaget av tidsobestämdhet. Vidare menade man att
proportionalitetsprincipen inte uppfylldes vilket betydde brister i den
enskildes rättssäkerhet. Återfallssiffrorna var höga, behandlingstanken hade
misslyckats. Det nya förslaget skiljer sig emellertid från ungdomsfängelset
på några viktiga punkter. De nya avdelningarna för ungdomar skall bara
rymma tio personer medan ungdomsfängelserna hade plats för c:a 400.
Därtill kommer att ansvaret skall ligga hos de sociala myndigheterna och
inte hos kriminalvården.180

I Danmark har man nyligen infört regler om ”ungdomskontrakter”.
Ungdomskontrakt är ett avtal mellan den unge och åklagarmyndigheten. Om
den unge frivilligt ställer upp på vissa aktiviteter avstår åklagaren från åtal.
Dessa kontrakt är främst avsedda för unga lagöverträdare i åldern 15 till 17
år. Kontraktet kan innebära att den unge förbinder sig att söka till en skola,
ungdomsklubb eller delta i sportaktiviteter. Dessutom kan kontraktet
innehålla bestämmelser om att den unge skall placeras utanför hemmet.
Kontraktet bör inte löpa över längre tid än ett år och inte vara kortare än tre
månader. Ungdomskontraktet upphör normalt när den unge fyller 18 år, men
kan fortsätta i ytterligare två år i de fall den unge är placerad utanför
hemmet.181

����� (QJODQG

Redan vid 10 års ålder är de engelska barnen straffmyndiga.182 Personer
mellan 10 och 17 år räknas som ungdomar i det engelska rättssystemet (de
som är mellan 10 och 13 år benämns barn, medan 14-17 åringar kallas
ungdomar). Det engelska systemet skiljer sig till stor del från det svenska.
Bland annat döms ungdomar mellan 10 och 17 år av en särskild
ungdomsdomstol, the youth court. Dessa rättegångar är inte öppna för
allmänheten. Alla rättegångar mot unga i denna åldersgrupp skall avgöras i
ungdomsdomstolen utom i de fall den unge står åtalad för mord eller dråp.
Dessa rättegångar avgörs istället i Crown Court. Rättegång i Crown Court
kan också bli aktuellt i de fall en ung lagöverträdare åtalas för ett brott som
kan ge minst fjorton års fängelse för en vuxen, åtalas för våldtäktsförsök
eller åtalas tillsammans med någon över 18 år.183 De sociala myndigheternas
samarbete med domstolarna är relativt väl utvecklat i England. När den unge
arresteras kan de sociala myndigheterna involveras. Precis som i Sverige
lämnar myndigheterna ett yttrande till rätten angående vilken påföljd som

                                                
180 Kyvsgaard, s. 187ff
181 Vejledning om ungdomskontrakter, s. 3, 7ff
182 I Skottland är barn straffmyndiga redan vid åtta års ålder. Justice and the law, s. 32
183 Barclay, s. 19
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anses passande för den unge och i mellan 70-90% av fallen följer domstolen
förslaget.184

De sociala myndigheterna har emellertid också ansvar för påföljderna för
unga lagöverträdare i vissa fall. Barn och ungdomar i åldern 10-17 år kan för
det första ådömas övervakning185 i högst tre år. Ungdomarna bor oftast kvar
i hemmet under övervakning av en socialarbetare. I vissa fall kan det dock
förekomma att den dömde placeras utanför hemmet.186 Den unge kan t ex
åläggas att medverka i utomhusaktiviteter, utbildningsprogram eller någon
sorts arbete. Programmen varierar i olika delar av England. Påföljden
används både för förstagångsförbrytare som begått lindriga brott och som
alternativ till frihetsberövande påföljder för de som gjort sig skyldiga till
allvarligare brottslighet.

”Care order” innebär att den unge omhändertas av de sociala myndigheterna
och placeras utanför hemmet. Placering kan ske i fosterhem, ”residential
center” eller på annat hem. Omhändertagandet har ingen tidsbegränsning
och kan i vissa fall gälla till dess den unge fyller 18 år.187

Det finns även straff för ungdomar som gjort sig skyldiga till allvarligare
brottslighet eller som av andra anledningar inte anses lämpliga att överlämna
till de sociala myndigheterna. Det finns inga angivna maxstraff för unga
lagöverträdare som döms till fängelse eller motsvarande i England. Detta
innebär att ungdomar i praktiken kan ådömas livstids fängelsestraff. Livstids
fängelse (eller motsvarande) skall  ådömas alla personer över 10 år som
blivit dömda för mord. Precis som i Sverige har de livstidsdömda dock
möjlighet att ansöka om nåd efter ett antal år i fängelse.188 Vissa speciella
regler finns för ungdomar som ådöms fängelse. Bland annat finns regler om
att de skall delta i undervisning femton timmar i veckan. (Även häktade
personer som väntar på rättegång kan placeras i fängelse. Personer under 21
år som under sin häktningstid placerats på anstalt, skall om möjligt, hållas
åtskilda från redan dömda intagna).189

Vanligare är dock att ungdomar i åldern 15-21 år placeras på en institution
för unga lagöverträdare190. Vid dessa institutioner strävar man efter att
förbereda den unge på ett liv utanför anstalten. Ungdomarna skall utveckla
personligt ansvarskännande, självdisciplin samt skaffa sig en passande
anställning efter frisläppandet. Även här råder skolplikt för de som ännu inte
lämnat skolan, medan de äldre ungdomarna får gå i yrkesskola.
Minimistraffet för ungdomar i åldern 15-17 år är två månader och

                                                
184 SOU 1993:35, del B s. 118
185 ”supervision order”
186 Justice and the Law, s. 31
187 SOU 1993:35, del B s. 116ff
188 Har den dömde gjort sig skyldig till mord är det endast ”the Home Secretary” som har
rätt att benåda. Justice and the Law, s. 28
189 Justice and the Law, s. 27
190 ”detention in a young offender institution”
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maxstraffet är två år. För de som är 18 år och uppåt är det lägsta straffet tre
veckor, medan maxstraffet varierar och motsvarar det maxstraff som en
vuxen lagöverträdare kan ådömas för samma brott. Det finns emellertid
undantag från dessa tidsgränser. Som tidigare nämnts kan en ung
lagöverträdare som gjort sig skyldig till ett brott som stadgar fängelse i
minst fjorton år (bland annat mord) dömas till en frihetsberövande påföljd
enligt samma straffskala som vuxna brottslingar. De dömda ungdomarna
kan avtjäna sina straff antingen på anstalt191 eller, om det anses mer
passande, på ett ”lokalt” öppet eller slutet hem192 eller på ett
behandlingshem för unga193. Är den unge dömd för ett så allvarligt straff är
det möjligt att överskrida reglerna för maxstraffet på ungdomsinstitutionerna
eftersom alternativet hade varit att låta den unge avtjäna sitt straff i ett
fängelse. 194

För ungdomar mellan 12 och 14 år finns dessutom s k ”secure training
order”. Denna påföljd kan utdömas för ungdomar som återfaller i brott och
som dömts för minst tre brott för vilka stadgas fängelse. Dessutom kan
påföljden användas i fall då den unge brutit mot tidigare utdömda
föreskrifter. ”Secure training order” innebär att den unge placeras på en
sluten institution195  i högst två år. Halva tiden skall tillbringas på institution
och resterande del av straffet i frihet, dock under övervakning.196

����� $QDO\V

Det danska förslaget om ändring av straffelovens 49§ 2 st skiljer sig från
den nya svenska påföljden sluten ungdomsvård. Sluten ungdomsvård är en
fristående påföljd som kan utdömas av domstol, medan det danska förslaget
innebär att ett utdömt fängelsestraff omvandlas till en behandlingpåföljd.
Sluten ungdomsvård innebär vidare ett tidsbestämt straff. I Danmark vill
man istället införa ett straff som kan komma att sträcka sig längre än det
utdömda fängelsestraffet, något som innebär brister i framförallt
förutsebarheten. Trenden att införa särskilda frihetsberövande påföljder för
unga lagöverträdare finns dock i båda länderna samtidigt som man betonar
vikten av att hålla ungdomarna utanför kriminalvården.

I England finns en hel del olika påföljder för unga lagöverträdare. De sociala
myndigheterna har ansvar för en del av ungdomarna men ingripande
frihetsstraff finns också att tillgå. ”Care Order” som påminner om
överlämnande till vård inom socialtjänsten innebär ett tidsobestämt straff för
den unge och samma kritik som riktas mot den svenska påföljden kan riktas
mot den engelska. Något som skiljer England från både Sverige och

                                                
191 ”Prison Service establishment”
192 ”Local authority secure or open community homes”
193 ”Youth treatment centres”
194 Barclay, s. 22
195 ”secure training centre”
196A.a, s. 23
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Danmark är möjligheten att döma barn i tioårsåldern till livstids
fängelsestraff. Trots att straffet inte avtjänas i ett fängelse och att benådning
sker efter ett antal år är det ett mycket hårt och ingripande straff för så unga
människor. Nyligen har man utvärderat de slutna ungdomsanstalterna197 i
England och kommit fram till att den nuvarande standarden är låg samtidigt
som det inte finns någon effektiv tillsyn eller långsiktig planering.
Regeringen har utarbetat en strategi för att komma tillrätta med problemen.
Bland annat vill man etablera en särskild ungdomsavdelning inom
fängelsesystemet för att på så sätt undvika att ungdomar mellan femton och
sjutton år avtjänar sina straff tillsammans med äldre intagna. Dessutom skall
man tillhandahålla förbättrad vård och ett system mer anpassat för
ungdomar.198

                                                
197 ”secure accomodations for young offenders”
198 Information från internet www.nds.coi.gov.uk/coi/coipress.nsf      980924  kl 20:56
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I Sverige har behandlingstanken tillämpats länge för de unga
lagöverträdarna och tänkesättet används fortfarande då man överlämnar
unga till vård inom socialtjänsten. Utformningen av denna påföljd skiljer sig
avsevärt från det resterande straffsystemet. Vid överlämnande till vård är det
den unges behov av behandling som styr åtgärdernas art och omfattning och
inte det begångna brottets straffvärde. Följden blir bland annat
tidsobestämda påföljder eftersom det inte går att förutspå när personen
ifråga är färdigbehandlad. Trots detta menar lagstiftaren att påföljden bör
behållas eftersom den fyller en viktig funktion, man kan undvika att
överlämna unga lagöverträdare till kriminalvården. Ungdomar är ofta
omogna och har begränsade erfarenheter och bör därför behandlas
annorlunda än vuxna lagöverträdare. Enligt lagstiftaren kan dessutom en
placering inom kriminalvården innebära att den unge i högre grad ser sig
själv som kriminell. Genom att istället använda överlämnande till
socialtjänsten anses denna ”stämpling” undvikas.

Enligt min mening har lagstiftaren lagt alltför stor vikt vid stämplingsteorin.
Resonemanget går ut på att den unge slipper bli stämplad som kriminell i de
fall ett överlämnande till socialtjänsten väljs, medan stämpling sker om en
kriminalvårdspåföljd utdöms. Jag tror emellertid inte att den unge känner sig
mindre stämplad i de fall han eller hon placeras på t ex ett särskilt
ungdomshem. Även om hemmet skiljer sig avsevärt från en sluten anstalt är
det trots allt en institution, med delvis frihetsberövade människor och detta
torde sätta sin prägel på miljön. Man skall dock ha i åtanke att en
kriminalvårdspåföljd inte tvunget behöver innebära fängelse. Även de icke-
frihetsberövande påföljderna skyddstillsyn och villkorlig dom faller under
denna benämning. Om dessa påföljder fick bredare tillämpning skulle de
kunna utgöra trovärdiga alternativ till överlämnandepåföljden och användas
i många fall där överlämnande till vård används idag. En påföljd i frihet
innebär troligtvis att ungdomarna i mindre utsträckning känner sig
stämplade och utpekade som kriminella.

Vidare läser man ofta att ungdomar skall skyddas från vuxna intagna, som
kan ha dåligt inflytande på dem, och därmed inte placeras på ”vanliga”
anstalter. Problemet med negativ inverkan tror jag inte att man kommer ifrån
på de särskilda ungdomshemmen. Även om de äldsta som personerna som
vistas där är under 21 år kan de påverka de som är yngre. Ungdomar är lika
”duktiga” som äldre brottslingar på att skryta om sina tilltag och samtidigt
lära ut saker till övriga intagna.

En av socialtjänstens uppgifter är enligt 12 § SoL att ”verka för att barn och
ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden” samt att ”i nära
samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver och, om hänsynen
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till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna
hemmet”. Detta innebär att socialtjänsten har en vårdande funktion.
Samtidigt kan ungdomar överlämnas till socialtjänsten enligt BrB 31:1 om
de gjort sig skyldiga till brottslig verksamhet, vilket medför att
socialtjänsten även har en straffande funktion. Detta leder till en kluvenhet
för socialtjänsten och det torde vara mycket svårt att kombinera motsatserna
straff och vård.

Även de ändringar som skall genomföras till årsskiftet har enligt min
uppfattning brister. I och med dessa urholkas vårdpåföljden så mycket att ett
bibehållande knappast kan motiveras. Lagstiftaren försöker införa
straffvärdetänkandet och ”skalar” då samtidigt bort det som är utmärkande
för överlämnandepåföljden. Man gör dock inte detta fullt ut, utan lämnar
kvar ett mellanting. Förutsebarheten skall ökas genom att socialnämnden
innan rättegången redogör för vilka åtgärder som planeras. Vidare skall
proportionalitetsprincipen uppfyllas på så sätt att domstolen inte får utdöma
ett överlämnande, om inte de planerade insatserna kan anses tillräckligt
ingripande med hänsyn till det begångna brottet. Slutligen skall
överlämnandepåföljden kunna undanröjas om inte de planerade åtgärderna
genomförs. Genom dessa bestämmelser ”tvingas” socialnämnden in i ett
straffvärdetänkande. Tyvärr kommer detta enligt min mening inte att leda till
något bättre eftersom principerna om konsekvens, förutsebarhet och
proportionalitet inte genomförts till fullo.

1 januari 1999 införs sluten ungdomsvård. Tanken är att färre ungdomar
under 18 år skall ådömas fängelsestraff. Genom införandet av denna påföljd
försöker lagstiftaren skapa ett alternativ för unga lagöverträdare i vilket man
kombinerar straffvärdeprincipen och behandlingstanken. Jag anser
emellertid att sluten ungdomsvård har vissa brister. Tanken är att de unga
skall placeras på särskilda ungdomshem tillsammans med ungdomar som
placeras där efter dom på överlämnande till vård inom socialtjänsten. Detta
innebär att delvis olika regler kommer att tillämpas beroende på vilken
påföljd den unge ådömts. Samtidigt har vissa av de intagna tidsobestämda
påföljder med omprövning var sjätte månad medan andra har tidsbestämda
straff. Det finns risk för att systemet uppfattas som orättvist av de unga
vilket kan leda till konflikter mellan ungdomar och personal.

Lagstiftaren betonar vikten av att principerna om förutsebarhet,
proportionalitet och konsekvens uppfylls ifråga om sluten ungdomsvård
eftersom det är en påföljd som är mycket ingripande för den unge. Även
påföljdens tidsbestämdhet härrör från detta resonemang. Sluten
ungdomsvård skulle alltså utifrån detta vara en ”allvarligare” påföljd än
överlämnande till vård inom socialtjänsten och således motivera högre
rättssäkerhetskrav. Många av de ungdomar som idag hamnar på §12-hem
utsätts för i stort sett samma saker som den slutna ungdomsvården kommer
att innebära. Eftersom lagstiftaren betonar vikten av att man uppfyller
ovanstående principer för sluten ungdomsvård anser jag att det är
förvånansvärt att man inte kan tänka sig att införa samma krav för
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överlämnandepåföljden som i mitt tycke kan vara precis lika ingripande för
den enskilde.

Ett visst antal unga lagöverträdare döms varje år till fängelse. De flesta är
överens om att det inte är bra att frihetsberöva människor på detta sätt, men i
en del fall finns inga andra tänkbara alternativ. För att kunna möta behovet
har framförallt två anstalter i Sverige utvecklat program för unga
brottslingar. Även efter införandet av sluten ungdomsvård utgår lagstiftaren
från att ett fåtal unga människor kommer att ådömas fängelse. Det är därför
viktigt att den kunskap som finns på de ”ungdomsinriktade anstalterna” tas
tillvara. Samtidigt bör samarbetet mellan socialvården och kriminalvården
utökas beträffande de unga lagöverträdarna eftersom man torde ha mycket
att lära av varandra.

När man läser förarbeten och utredningar om ungdomsbrottslighet och vilka
påföljder som är lämpliga för de unga lagöverträdarna infinner sig känslan
att överlämnande till vård inom socialtjänsten är så inarbetat i det svenska
systemet att det är svårt att ifrågasätta. Trots att det har påvisats i flera
undersökningar att återfallsfrekvensen är hög, att tidsobestämdheten är en
faktor som bidrar till att ungdomarna rymmer och straffar ut sig samt att
behandlingen på de särskilda ungdomshemmen alltför sällan bidrar till
någon återanpassning i samhället fortsätter påföljden att se i stort sett
likadan ut som den gjort under lång tid. Ändringarna som genomförs till
årsskiftet är inte tillräckliga. En lösning hade varit att utmönstra
överlämnandepåföljden ur straffsystemet och renodla socialtjänstens roll så
att den blir enbart  vårdande. Jag har emellertid inget svar på frågan hur man
skall gå till väga. Ungdomsbrottskommittén lade fram en mängd förslag i sin
utredning som jag anser att lagstiftaren bör överväga att införa. Framförallt
förslagen om utvidgade tillämpningsområden för de icke-frihetsberövande
påföljderna är något som man bör ta fasta på. Förstärkning av skyddstillsyn
och villkorlig dom är emellertid inget jag studerat närmare i denna uppsats
utan något som överlämnas till framtida uppsatsskrivare att utreda.
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Nya lagregler som införs 990101 som är av intresse för uppsatsen.

bQGULQJDU�L�%U%�

������ För brott som någon begått innan han fyllt arton år får rätten döma till
fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Att rätten därvid i första hand
skall bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i stället för fängelse
framgår av 31:1a.

�������� Kan den som är under tjugoett år och som begått brott bli föremål
för vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620) eller lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga får rätten överlämna
åt socialnämnden att föranstalta om nödvändig vård inom socialtjänsten
enligt en för den tilltalade av nämnden uppgjord vårdplan. Överlämnande
får endast ske om socialtjänstens planerade åtgärder, i förekommande fall i
förening med böter eller med särskild föreskrift om ungdomstjänst enligt
tredje stycket, kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets
straffvärde och art samt den tilltalades tidigare brottslighet.
          Framgår det av den upprättade planen att den tilltalade skall bli
föremål för vård eller annan åtgärd med stöd av socialtjänstlagen, skall
rätten meddela föreskrift om att han skall genomgå sådan vård eller åtgärd.
          Om det behövs med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller art
eller den tilltalades tidigare brottslighet, får rätten förena ett överlämnande
till vård inom socialtjänsten med
          1. dagsböter, högst tvåhundra, vare sig böter har föreskrivits för
brottet eller inte, eller
          2. en särskild föreskrift om att den tilltalade skall utföra oavlönat
arbete eller delta i annan särskilt anordnad verksamhet (ungdomstjänst) i
lägst tjugo och högst hundra timmar, om den tilltalade samtycker till det.
          En föreskrift om ungdomstjänst får ändras eller upphävas på talan av
åklagare, när det finns särskilda skäl till det.

����D Har någon begått brott innan han fyllt arton år och finner rätten med
tillämpning av 30 kap. att påföljden bör bestämmas till fängelse, skall den i
stället 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 fjorton
dagar och högst fyra år.
          Bestämmelser om verkställighet finns i lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård.

���� Har domstolen med stöd av 31 kap 1§ överlämnat någon till vård inom
socialtjänsten och bryter därefter den dömde i väsentlig grad mot en



72

föreskrift som meddelats med stöd av 31 kap 1§ andra eller tredje stycket,
får efter ansökan av åklagare den rätt som först dömt i målet undanröja
förordnandet om överlämnande till vård och döma till annan påföljd för
brottet. Därvid skall skälig hänsyn tas till böter som har dömts ut enligt 31
kap. 1§ tredje stycket 1 och till vad den dömde undergått till följd av en
föreskrift om ungdomstjänst enligt 31 kap. 1§ tredje stycket 2.
          Rätten kan, istället för att undanröja förordnandet enligt det första
stycket, besluta att varning skall meddelas den dömde, om detta är en
tillräcklig åtgärd.
          Även om fall som avses i första stycket inte föreligger skall
bestämmelserna där tillämpas på motsvarande sätt om den planerade vården
eller åtgärderna som socialnämnden redovisat i yttrande enligt 11§ lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare inte
kommer till stånd eller om vården i väsentlig utsträckning avviker från den i
yttrandet redovisade planen. Detsamma gäller när domstolen har överlämnat
någon till vård med stöd av 31 kap. 2§ och den vård som socialnämnden i
yttrande till domstolen har förklarat sig ämna föranstalta om visar sig inte
kunna anordnas.

bQGULQJDU�L�/DJ������������PHG�VlUVNLOGD�EHVWlPPHOVHU�RP�XQJD
ODJ|YHUWUlGDUH�

�� En förundersökning mot den som inte har fyllt arton år och som gäller
brott för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader skall
bedrivas med särskild skyndsamhet. Förundersökningen skall avslutas så
snart det kan ske och senast inom sex veckor från dagen för delgivning av
brottsmisstanke enligt 23 kap. 18§ första stycket rättegångsbalken.
Tidsfristen får överskridas endast om det är nödvändigt med hänsyn till
utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

����VW�����I fråga om den som misstänks för att ha begått brott innan han
fyllt arton år skall åklagaren, innan han fattar beslut i åtalsfrågan, inhämta
yttrande från socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen
(1980:620) har ansvaret för den unge, om denne erkänt gärningen eller det
annars finns skälig misstanke att han har begått brottet. Yttrande behöver
inte inhämtas om brottet är ringa, om det är uppenbart att det finns
förutsättningar för åtalsunderlåtelse eller om det annars är obehövligt.
          Ett yttrande enligt första stycket skall innehålla en redogörelse för
vilka åtgärder som nämnden tidigare har vidtagit i fråga om den unge samt
en plan för de åtgärder som nämnden avser vidta, varvid arten, omfattningen
och varaktigheten av åtgärderna skall framgå. Yttrandet skall, om åklagaren
begär det eller om nämnden finner det nödvändigt, även innehålla en
redogörelse för den unges personliga utveckling och hans
levnadsomständigheter i övrigt.
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bQGULQJDU�L�/DJ�����������PHG�VlUVNLOGD�EHVWlPPHOVHU�RP�YnUG�DY
XQJD�

����VW Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård
enligt 31 kap. 1a§ brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i
uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i
första stycket.

bQGULQJDU�L�/DJ������������RP�NULPLQDOYnUG�L�DQVWDOW�

�� En intagen som inte har fyllt arton år får inte placeras i en anstalt där han
vistas tillsammans med intagna över arton år, om det inte kan anses vara till
hans bästa. Han skall hållas åtskild från sådana intagna som kan inverka
menligt på hans anpassning i samhället.
          En intagen som har fyllt arton men inte tjugoett år skall om inte
särskilda skäl föranleder annat, hållas åtskild från sådana intagna som kan
inverka menligt på hans anpassning i samhället.
          Den som inte har fyllt tjugoett år och som inte placeras på en öppen
anstalt skall företrädesvis placeras i en anstalt med särskild verksamhet för
yngre intagna.
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