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Remiss av promemorian Skyndsamhetskrav och
tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga
målsägande (Ds 2013:30)
(Ju2013/4256/Å)
Ungdomsstyrelsens yttrande utgår från regeringens mål att alla unga ska ha
verklig tillgång till välfärd och inflytande samt från regeringens mål att förbättra
villkoren för det civila samhället.
Ungdomsstyrelsen ställer sig i huvudsak positiv till promemorians förslag. Det är
mycket positivt att regelverket kring skyndsamhetskrav och tidsfrister samordnas
och tydliggörs. Det gäller särskilt förslaget om ett skyndsamhetskrav och en
tidsfrist i domstol när barn och unga utsatts för brott.

US1000, v 1.0, 2010-02-04

Däremot ställer sig Ungdomsstyrelsen frågande till att skyndsamhetsreglerna inte
föreslås gälla även barnpornografibrott och egenmäktighet med barn. Utredaren
argumenterar för att barnpornografibrott inte bör ingå eftersom det i vissa fall kan
anses riktat mot barnet och i vissa fall inte. Ungdomsstyrelsen ser det som
självklart att övergreppsbilder mot barn är ett brott riktat mot det avbildade barnet
och barnet därför alltid ska vara målsägare. När det gäller egenmäktighet med
barn så är det för det enskilda barnet ett stort ingrepp i vardagen. Därför är det av
stor vikt att det utreds skyndsamt.
Ungdomsstyrelsen har sedan ett antal år tillbaka ett uppdrag av regeringen att
arbeta mot sexuell exponering av unga på internet. I det arbetet har vi sett att de
vuxna som möter barn och unga som blivit utsatta ofta inte har den kunskap som
krävs för att möta barnet eller den unge på ett tillräckligt bra sätt. Myndigheterna,
inte minst polis och åklagarväsendet, behöver mer kunskap. De behöver också
prioritera frågorna högre än vad som görs idag. De resurser som behövs för att
utreda brott mot barn i tid måste tillföras. Det är inte acceptabelt att Sverige inte
skulle ha resurser för att höra ett barn eller en ung person som misstänks vara
utsatt för vålds- eller sexualbrott inom rimlig tid. Det ökade lidande som uppstår
för det enskilda barnet och risken att barnet fortsätter att utsättas under väntetiden
är skäl nog för att satsa de resurser som krävs.
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Ur ett ungdomsperspektiv är skyndsamma handläggningar i rättskedjan av stor
vikt. När det gäller unga tilltalade kan det vara så att de kanske redan sedan
tidigare har minskad tillit till myndigheter och är i ökad risk för utanförskap. Ju
tidigare insatser desto bättre. Det är dock av yttersta vikt att de ungas rättssäkerhet
alltid belyses ur olika perspektiv.
I detta ärende har generaldirektör Alice Bah Kuhnke beslutat. Amanda Netscher
har varit föredragande.
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