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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 april 2019 beretts tillfälle att avge 
yttrande över utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning.  
 
Sammanfattning 

 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot att förslaget i utkastet, om att som ny 
ungdomspåföljd införa ungdomsövervakning, läggs till grund för lagstiftning. 
Advokatsamfundet understryker dock, såsom påtalats tidigare, att en viktig förutsättning 
för att syftet med förslaget ska kunna uppfyllas är att tillräckliga medel skjuts till för att 
finansiera förslaget.  
 
Advokatsamfundet har inte heller någon erinran mot att beslut enligt den nya lagen om 
verkställighet av ungdomsövervakning fattas av Kriminalvården och att överklagande av 
Kriminalvårdens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.   
 
Bakgrund  

 

I utkastet till lagrådsremiss föreslås införande av en ny påföljd för unga lagöverträdare, 
nämligen ungdomsövervakning. Förslagen bygger på överväganden om nya påföljder för 
unga som presenterades i Påföljdsutredningens betänkande Nya påföljder (SOU 2012:34) 
samt förslagen i departementspromemorian Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25). Till 
grund för bedömningarna i utkastet har även lagts remissutfallet över betänkandet och 
departementspromemorian.1 Förslagen i utkastet överensstämmer i allt väsentligt med 
departementspromemorians utom i två hänseenden. I utkastet tas inte upp det tidigare 

                                                
1 Advokatsamfundet hänvisar för sin del till de synpunkter som framfördes i remissyttranden den 29 november 
2012 över förslagen i detta betänkande respektive den 14 september 2017 över förslagen i 
departementspromemorian.  
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förslaget om att införa påföljden ungdomstillsyn vid sidan av ungdomsövervakning. 
Vidare föreslås Kriminalvården som verkställande myndighet i stället för Statens 
institutionsstyrelse (SiS).  
 
Den föreslagna ungdomspåföljden ungdomsövervakning bygger enligt departements-
promemorian på övervakning och kontroll, men har också behandlande inslag som syftar 
till att förebygga återfall i brott. Påföljden ska avhjälpa brister och täcka luckor i det 
nuvarande påföljdssystemet. Syftet är att det för en person under 18 år i princip alltid ska 
finnas en tillämplig ungdomspåföljd, som är tillräckligt ingripande med hänsyn till 
brottslighetens allvar och den unges tidigare brottslighet. Därmed ska vuxenpåföljder och 
höga bötesstraff kunna undvikas i största möjliga mån.   
 
Ungdomsövervakning är en mer ingripande påföljd än befintliga ungdomspåföljder. Den 
innefattar en verkställighetstid på minst sex månader och högst ett år. Den ska kunna 
användas vid allvarligare brottslighet, såsom rån och grov misshandel, och i situationer 
där det i dag saknas förutsättningar att döma till en påföljd som är tillräckligt ingripande. 
Den ska också kunna användas när det saknas möjlighet att trappa upp reaktionen vid 
återfall i brott. Påföljden innebär bland annat att den unges rörelsefrihet begränsas. Det 
kan vara genom att den unge förbjuds att lämna hemmet under helgkvällar och nätter, så 
kallad helghemarrest. Om hemförhållandena inte tillåter helghemarrest, eller om det är 
lämpligare för att förebygga fortsatt brottslighet, kan den unge i stället förbjudas att under 
vissa tider vara på en särskild plats eller lämna ett särskilt område. Detta ska kontrolleras 
genom elektronisk övervakning.  
 
Synpunkter  

 
Behov och allmänna utgångspunkter 

 
Det kan noteras att Advokatsamfundet i sitt remissvar över Påföljdsutredningens 
betänkande (SOU 2012:34) har ställt sig i allt väsentligt positivt till de omfattande 
reformförslag som den utredningen lade fram i betänkandet. Advokatsamfundet uttalade 
därvid att betänkandet var väl genomarbetat och i allt väsentligt väl ägnat att läggas till 
grund för lagstiftning. Förslaget genomsyrades enligt Advokatsamfundet av en mycket 
hög ambitionsnivå vad avser att skapa ett trovärdigt, tydligt och konsekvent 
påföljdssystem, där kraven på proportionalitet, humanitet och likabehandling uppfylls. 
Departementspromemorian innehöll endast smärre justeringar av Påföljdsutredningens 
förslag till ungdomspåföljder. Detta var delvis en följd av att det i promemorian gjordes 
bedömningen att behovet av nya ungdomspåföljder kvarstår och att de lagändringar som 
har skett och andra omständigheter som har förändrats, inte anses ha föranlett några andra 
bedömningar i fråga om behovet av nya ungdomspåföljder. I detta sammanhang gjordes i 
promemorian det påpekandet att samhället i stort har förändrats sedan förslagen lämnades. 
Bland annat har det skett en stor flyktingtillströmning till Sverige, som tagit stora resurser 
i anspråk och som bl.a. inneburit ett ökat antal s.k. ensamkommande flyktingbarn (se bl.a. 
SOU 2017:12).  
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I departementspromemorian (Ds 2017:25) gjordes den bedömningen att 
förändringsbehovet vägde så tungt att det motiverade införandet av två nya 
ungdomspåföljder av det slag som utredningen föreslagit. 
 
Advokatsamfundet hade i allt väsentligt ingen erinran mot förslagen i 
departementspromemorian. Advokatsamfundet framhöll att det självfallet är mycket 
olyckligt att de alternativa påföljder som i dag finns för unga lagöverträdare inte bättre 
kan anpassas till den enskildes situation, brottet i fråga, tidigare brottslighet, m.m. 
Promemorians förslag ansågs därför ha förutsättningar att skapa en mer differentierad 
påföljdskatalog för unga lagöverträdare, vilket Advokatsamfundet ansåg vara positivt. 
 
Advokatsamfundet delar mot denna bakgrund bedömningen i utkastet till lagrådsremiss att 
reformbehovet alltjämt kvarstår och ställer sig bakom att ungdomsövervakning införs som 
en ny ungdomspåföljd. Även om Påföljdsutredningens och departementspromemorians 
förslag överlag mottagits väl av remissinstanserna har viss kritik framförts, bl.a. från 
domstolshåll, mot att systemet riskerar att bli komplext och svåröverskådligt samt att det 
brister i tydlighet och förutsägbarhet.  
 
Advokatsamfundet har förståelse för att man i utkastet tagit intryck av remisskritiken och 
vill mot den nu angivna bakgrunden inte motsätta sig att utkastet inte går vidare med 
förslaget att införa ungdomstillsyn som en ny påföljd. 
 
Ansvaret för verkställigheten 

 
Advokatsamfundet uppmärksammade i remissvaret över departementspromemorian 
frågan om de organisatoriska och ekonomiska förutsättningar som förslagen föranleder. 
I promemorian uttalades att kommunernas och Statens institutionsstyrelses (SiS) ökade 
kostnader för de nya påföljderna inte kan antas rymmas inom befintliga anslag, utan 
sannolikt förutsätter att det sker ett tillskott av medel. Advokatsamfundet ansåg att de nya 
påföljderna, som också innehåller behandlande inslag, är ägnade att motverka återfall i 
brott och att unga lagbrytare ska förhindras att bli delaktiga i gängkriminalitet, inte minst 
inom utanförskapsområden. Det är till klar fördel att samhället markerar sin närvaro inom 
den sektor som nu är aktuell. Det är således fråga om en väl motiverad finansiering att 
satsa på utbyggnad av den organisation med stödpersoner och koordinatorer som 
förslagen i promemorian förutsätter. Advokatsamfundet menade att ett framgångsrikt 
genomförande av förslagen oundgängligen förutsätter att erforderliga resurstillskott sker.  
 
I utkastet föreslås att Kriminalvården ska ha ansvaret för verkställigheten av 
ungdomsövervakningen i stället för SiS. Denna ändrade inriktning i förhållande till vad 
som anges i departementspromemorian betingas, såvitt Advokatsamfundet kan bedöma, 
av organisatoriska men framför allt av ekonomiska överväganden. Mot en uppbyggnad en 
ny rikstäckande organisation, anskaffning av lokaler (SiS) står alternativet med en 
anknytning till en uppbyggd organisation med frivårdskontor över hela Sverige 
(Kriminalvården).  
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Regeringen är inte beredd att föreslå de resurstillskott som en lösning med SiS skulle 
kräva. De skäl i sak som talar för att Kriminalvården ska vara huvudman kan enligt 
Advokatsamfundet godtas. Däremot kvarstår samfundets synpunkt av innebörd att 
Kriminalvården vid kommande budgetbehandling anvisas tillräckliga medel för 
genomförande av den nu aktuella reformen. 
 
Beslutsordning 

 
I utkastet föreslås att beslut enligt den föreslagna lagen om verkställighet av 
ungdomsövervakning får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Departements-
promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med utkastets. I departements-
promemorian var emellertid utgångspunkten att SiS skulle fatta beslut enligt 
verkställighetslagen. I utkastet diskuteras frågan om valet av lämplig besvärsinstans. 
Advokatsamfundet har förståelse för att strävandena att renodla de allmänna domstolarnas 
verksamhet allmänt sett talar för att överprövning av Kriminalvårdens beslut får ske hos 
allmän förvaltningsdomstol.  
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 


