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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt upprättat förslag. 
 
 
Sammanfattning 
Regeringen föreslår att två nya ungdomspåföljder införs som ett tillägg till nuvarande 
påföljder för unga. Påföljderna benämns ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. 
Påföljderna har inriktningen att användas för unga lagöverträdare 15-17 år gamla. I 
påföljdsutredningen från 2012 så bedömde man att det fanns ett behov av att förstärka det 
nuvarande påföljdssystemet. Med bakgrund i påföljdsutredningens förslag föreslår regeringen 
de nya påföljderna att införas i lagstiftningen senast 2019-07-01.  
 
Ärendet 
Justitiedepartementet har genom en remiss gett Uppsala kommun möjlighet att lämna 
synpunkter på departementets förslag till nya ungdomspåföljd, Ds 2017:25. Socialnämnden 
svarar för Uppsala kommun.  
 
Föredragning 
Nuvarande påföljder för unga 15-17 år är ungdomsvård (vård inom socialtjänsten), 
ungdomstjänst, sluten ungdomsvård och böter. Det förekommer att unga döms till 
skyddstillsyn inom kriminalvård. Ungdomstjänst infördes 2007 och är numera den vanligaste 
påföljden för unga lagöverträdare mellan 15-17 år. Påföljdsutredningen 2012 såg ett behov av 
kunna trappa upp påföljderna inom påföljdssystemet vid misskötsamhet eller vid allvarligare 
brott. Uppsala kommun har kvalificerat arbete med unga lagöverträdare. Myndighetens 
ungdomsbrottsgrupp och ungdomscentrum har ett bra samarbete kring insatser för unga 
lagöverträdare. Mot den bakgrunden så görs bedömningen att de nya påföljderna inte kommer 
att påverka arbetet i nämnvärd omfattning. Påföljden ungdomstillsyn kan ge ett tillskott för 
unga som inte kan dömas till ungdomstjänst av olika skäl eller som missköter 
ungdomstjänsten med ett bötesstraff som alternativ påföljd. En svårighet kan uppstå med att 



kunna rekrytera kompetenta personer för uppdraget som stödperson. Förvaltningen ser ett 
behov av att lagstiftaren redogör för vilka krav på kompetens som ska ställas på stödpersonen.  
 
När det gäller påföljden ungdomsövervakning så föreslår regeringens utredare att ansvaret för 
övervakningen ska skötas av Statens institutionsstyrelse (Sis). Ungdomsövervakningen har 
likheter med det påföljdssystem som används för vuxna med elektronisk övervakning och 
begränsning i rörelsefriheten. I vilken omfattning som straffet kan komma användas är svårt 
att bedöma. Förvaltningen konstaterar att ungdomsvård med LVU är den vanligaste påföljden 
med unga som riskerar sin framtid med brottslig verksamhet. Att verkställigheten av 
påföljden ska skötas av Sis kan innebära en svårighet med samverkan med socialtjänsten. Hur 
Sis kommer att lösa behovet av att samarbeta med socialtjänsten genom t.ex lokal 
representation, återstår att se. För att underlätta samarbetet mellan Sis, socialtjänst och skola 
så föreslår regeringen sekretessbrytande bestämmelser i lagstiftningen vilket förvaltningen 
bedömer som positivt.  
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Uppsala kommuns synpunkter 
Socialnämnden i Uppsala kommun ansvarar för att utreda och genomföra vårdinsatser för 
unga lagöverträdare. Uppsala kommun har ett brett utbud av vårdinsatser och gör också ett 
kvalificerat arbete med ungdomsbrottsutredningar. Socialnämnden lämnar här ett svar på 
remissen för Uppsala kommun.   
 
Socialnämnden ställer sig positiva till förslaget om nya ungdomspåföljder. Påföljden 
ungdomstillsyn kommer att fylla ett behov framförallt när det gäller unga utan vårdbehov och 
där ett bötesstraff annars skulle vara alternativet. 
 
Det är positivt att utredningen betonar behovet av att hålla ungdomspåföljderna skilda från 
kriminalvården. Ungdomstillsyn påminner i formen om övervakning men ska ha mer av både 
kontrollerande och behandlande inslag. En svårighet kan vara för att rekrytera stödpersoner 
med rätt kompetens för uppdraget. Socialnämnden ser ett behov av att innehållet i påföljden 
ungdomstillsyn närmare beskrivs liksom att en beskrivning av kompetenskraven ges för 
stödpersonen som ska sköta övervakningen. Detta för att säkerställa att påföljden är likvärdig 
över landet och att det finns kvalitetskrav riktade mot utformningen av påföljden.   
 
Med påföljden ungdomsövervakning föreslås den unge få begränsad rörelsefrihet med 
fotboja. Övervakningen ska skötas av SiS med hjälp av polis och socialtjänst. Socialnämnden 
bedömer att det krävs ett tydligt samarbete mellan berörda myndigheter och ett snabbt 
agerande vid överträdelser för att påföljden ska fungera. Utredarens förslag om en ändring i 
sekretesslagstiftningen för att underlätta samverkan mellan berörda verksamheter är positivt. 
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