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Betänkandet Förbättrade åtgärder när barn 

misstänks för brott (SOU 2022:1) 

Sammanfattning 

Folkhälsomyndigheten har läst betänkandet Förbättrade åtgärder när barn 

misstänks för brott (SOU 2022:1) utifrån sitt ansvarsområde och tillstyrker 

samtliga förslag som utredningen lämnar. Folkhälsomyndigheten vill samtidigt 

lämna några kommentarer. 

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

Det brottsförebyggande arbetet har flera kopplingar till det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet för en god och jämlik hälsa, bland annat utifrån de 

folkhälsopolitiska målområdena inkomster och försörjningsmöjligheter, boende 

och närmiljö, levnadsvanor samt kontroll, inflytande och delaktighet. Genom tidiga 

insatser för barn som begår brott minimeras risken för en sämre hälsa och 

utveckling hos dessa barn. Dock måste samhällets insatser noga avvägas och 

barnets bästa ska vara i fokus. Folkhälsomyndigheten lämnar nedan kommentarer 

på utredningens förslag. 

 Förslaget om en mindre restriktiv utformning av tredje punkten i 31§ 

LUL  

Folkhälsomyndigheten vill betona vikten av uppföljning av den föreslagna 

förändringen av tredje punkten i 31 § LUL (Lag med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare) så att utredningens avsikt om att 

undvika slentrianmässig brottsutredning efterlevs. 

 Förslaget att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att genomföra 

kunskapshöjande insatser riktade till socialtjänsten 

Folkhälsomyndigheten vill betona vikten av att väga socialtjänstens behov 

av underlag för beslut om insatser mot eventuellt negativa konsekvenser av 

polisiära utredningsåtgärder av barn under 15 år. 
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 Förslaget om drogtester av barn under 15 år  

Folkhälsomyndigheten vill betona vikten av att utvärdera effekten av de 

föreslagna förändringarna för barn så att drogtester fungerar som stöd för 

att erbjuda relevanta insatser till barn som använder narkotika.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den 

slutliga handläggningen har tillförordnade avdelningschefen Johanna Ahnquist och 

avdelningschefen Britta Björkholm samt chefsjuristen Bitte Bråstad deltagit. 

Utredaren Ulrika Owen har varit föredragande 

 

Ulrika Owen 
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