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Förord
Denna rapport utvärderar Värmdö kommuns projekt ’Utredningscentrum för unga
lagöverträdare’ som bedrevs mellan åren 2008 och 2013. Utvärderingen har författats på
uppdrag av socialtjänsten i Värmdö kommun och finansierats av Brottsförebyggande rådet
(BRÅ). Syftet har varit att bidra till verksamma metoder i arbetet med unga lagöverträdare
och sprida erfarenheter av samverkan mellan polis, åklagare och socialtjänst.
Som författare till rapporten vill jag tacka alla de poliser, åklagare och socialsekreterare som
medverkat till utvärderingens genomförande. Ni mobiliserar då ungdomars brottslighet måste
utredas polisiärt, beivras och i förlängningen bemötas med stödinsatser som får dem att
upphöra med brott. Trots era olika förutsättningar värnar ni om att vägen till ett laglydigt
leverne sällan går via en straffande rättvisa, utan genom att stärka unga lagöverträdares band
till det etablerade samhället. Det gör er till sanna samhällsbärare.
Adam Jonsson, forskningsassistent vid FoU-Södertörn
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Centrala begrepp
Unga lagöverträdare – Definieras i rapporten som barn och ungdomar mellan 12 och 18 år
som begått brott per lagens definitioner.
Uppklaringsprocent – Definieras i rapporten som ”antalet ungdomar som ursprungligen
delgivits misstanke om brott i förhållande till antalet ungdomar som slutligen blivit föremål
för åklagares beslut om åtal (d.v.s. inte åtalad eller fälld de facto)”. Observera att ärenden
med gärningspersoner under 15 år inte slutredovisas till åklagare eftersom åtal inte är aktuellt.
Vid beräkningar av polisens uppklaringsprocent resulterar definitionen i att ärenden med
lagöverträdare under 15 år särredovisas. Ärenden med ej straffmyndiga individer bedöms som
uppklarade då polisen hört den misstänkte och vederbörande medgivit handlingen.
Utredningscentrum – Här avses ”Utredningscentrum för unga lagöverträdare” – en
samverkansmodell mellan Värmdö närpolis, Socialtjänsten i Värmdö kommun och
Åklagarmyndigheten i City.
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1. Inledning
För att förhindra att unga hamnar i en kriminell livsstil måste vi myndigheter ha ett
nära samarbete och se till att de förebyggande insatserna kompletterar varandra.
Genom ’Utredningscentrum för unga lagöverträdare’ får vi en snabbare
handläggning och mer samordnade myndighetsinsatser. Det är bara så vi kan nå
långsiktiga resultat.
− Carin Götblad
I den politiska debatten om att förebygga brottslighet bland barn och ungdomar återkommer
en rad grundläggande antaganden; att ungdomar riskerar att utveckla ett kriminellt leverne om
deras normbrytande beteende undgår en samhällelig reaktion och att den senare bör bestå av
tidiga ingripanden med myndighetssamverkan som en framgångsrik strategi (Brå 2013, Brå
2008, Estrada 2004). Dessa tre utgångspunkter illustreras inledningsvis i citatet av den
tidigare länspolismästaren i Stockholms län, Carin Götblad. Särskilda satsningar på
ungdomsbrottsligheten kan förklaras av att ungas normbrytande beteenden kan ses som en
viktig markör för samhällsutvecklingen. En ökad ungdomsbrottslighet skulle då vara en
indikator på framtida sociala problem såväl för ungdomarna själva som för samhället i stort
(Estrada 1999, Estrada 2004). Samtidigt som ungdomar begår brott är kriminaliteten ojämnt
fördelad; många unga begår några enstaka brott och få begår många brott. De flesta brotten är
lindriga, få är grova (von Hofer 2013). De flesta ungdomar som begår brott gör det under en
begränsad tid och lämnar sedan ungdomstidens relativa ansvarsfrihet för att leva ett
ansvarstagande vuxenliv. Det finns dock en förhållandevis liten grupp som tidigt börjar begå
brott och som fortsätter med detta genom ungdomsåren och upp i vuxen ålder (Brå 2007). En
viktig uppgift för socialtjänsten, polisen och andra aktörer som har kontakt med barn och
ungdomar är därmed att tidigt uppmärksamma individer med riskbeteenden, som kan indikera
en framtida kriminell livsstil (Brå 2001).
Problematiskt i sammanhanget är att individuellt kriminellt beteende inte utmärks av en
påfallande stabilitet över tid; de flesta högbelastade tonåringar kommer inte att uppvisa långa
kriminella karriärer som vuxna (Stattin 1994, Krohn 2001). Trots det utgör tidiga ingripanden
den rådande kriminalpolitiska strategin (Tham 2013:328). Den är säkerligen en konsekvens av
att sambandet mellan förhållanden i barn- och ungdomsåren och brottslighet i vuxen ålder
tydligt dokumenterats i ett stort antal studier. Dessa resultat kan emellertid inte dölja
begränsningarna i prediktioner på individnivå, vilka sällan förmår fånga de tillfälliga
lagöverträdarna som står för en stor del av brottsligheten (Tham 2013:340).
I brottsförebyggande sammanhang har myndighetssamverkan fått allt större prioritet från
politiskt håll (Brå 2013). Detta konkretiserades år 2007 då regeringen gav
Åklagarmyndigheten i uppdrag att få till stånd lokal samverkan mellan socialtjänsten och
rättsväsendets myndigheter i frågor som rör handläggningen av mål avseende unga
lagöverträdare (Justitieutskottet 2007/08: JuU16). Ett led i detta var Carin Götblads särskilda
satsningar för att förebygga ungdomsbrottslighet genom organisatoriska strategier
(Ungdomsstyrelsen 2009). En av satsningarna bestod i ”Utredningscentrum för unga
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lagöverträdare”, som bedrevs i Värmdö kommun från våren 2008 till våren 2013.1 Syftet med
projektet var att genom snabb intervention och genom samverkan, mellan socialtjänst,
närpolis och åklagare, förhindra fortsatt kriminalitet bland barn och ungdomar i åldrarna 1218 år boende i Värmdö kommun. Utifrån syftet formulerades sju huvudmål:
1. En omedelbar samhällelig reaktion för att förhindra fortsatt kriminalitet.
2. Att förhindra att unga gärningspersoner begår brott på kredit.2
3. Att minska andelen ungdomar som återfaller i kriminalitet.
4. Att ge nödvändigt stöd till ungdomar som begått brott och till deras anhöriga.
5. Att aktivera nätverket runt ungdomen såsom föräldrar, andra anhöriga och skola.
6. Att öka andelen medlingsärenden.3
7. Att få en klar bild av brottsligheten bland ungdomar skrivna i Värmdö kommun.

1.1 Samverkansmodellen
’Utredningscentrum för unga lagöverträdare’ utformades av representanter för Värmdö
kommuns närpolis, socialkontorets enhet för ’Individ- och familjeomsorg’ och av verksamma
vid ’Stödcentrum för unga brottsutsatta’.4 Partena insåg att tre förhållanden kräver gemensam
mobilisering av polis, åklagare och socialsekreterare; ungdomars brottslighet måste utredas
polisiärt, beivras och i förlängningen bemötas med stödinsatser som får dem att upphöra med
brott. Satsningen förankrades i en styrgrupp ledd av kommunens dåvarande socialchef och
polismästaren i Nacka samt av representanter för Åklagarkammaren i City. De tre
myndigheterna enades om en projektperiod om fem år. Socialkontoret avsatte inledningsvis
tre halvtidstjänster och polisen två heltidsutredare till projektet. Till en början satt polisen och
socialtjänsten i samma lokal två dagar i veckan. Från och med år 2010 permanentades
samverkan med två socialsekreterare på heltid, vilka var specialiserade på ungdomar och
kriminalitet. Från Åklagarkammaren utsågs en särskild åklagare som ansvarade för alla
ungdomsutredningar från Utredningscentrum.5 Polisens förundersökningsledare och utredare
samt socialsekreterarna sammanträdde två gånger i veckan för att överlägga aktuella

Projektet har även marknadsförts som ”Utredningscentrum för unga gärningsmän”.
Med att begå brott på kredit avses att en ungdom hinner begå flera brott i väntan på konsekvensen av det första
brottet. Detta kan liknas vid att handla på kredit; det är bekvämt med uppskov tills räkningen skall betalas.
3
Från och med den 1 januari 2008 skall kommunen erbjuda och sörja för att medling med anledning av brott i
ärenden med gärningspersoner under 21 år (5 kap.1 c § socialtjänstlag (SoL)).
4
”Stödcentrum för unga brottsutsatta” invigdes 2007 och är ett samarbete mellan Socialkontoret och Närpolisen
i Värmdö. Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 11-21 år som blivit utsatta för brott. Stödcentret syftar
till att ge ungdomar stöd och hjälp för att bearbeta den kränkning som brottet inneburit, samt förbereda dem för
den fortsatta polisutredningen och en eventuell rättegång.
5
Inledningsvis var avsikten att ha en specifik åklagare kopplad till Utredningscentrum. Vid projektslutet hade
fem åklagare passerat. Observera dessutom att polisens utredare och socialtjänstens representanter endast arbetat
med ärenden gällande Värmdöungdomar, medan åklagarna inte kunnat göra samma prioritering.
1
2
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ungdomsärenden. Åklagaren medverkade vid dessa samverkansmöten var tredje vecka. De
bärande elementen i projektet formulerades som:
▪ Att brott begångna av Värmdöungdomar skall utredas av Värmdö närpolis
oavsett var brottet begåtts.
▪ Att polisen arbetade för att kontakta misstänkta lagöverträdare inom 48
timmar efter att brottet skett i syfte att boka in polisförhör.
▪ Att polisens utredare, socialsekreterare och åklagare samverkade under
utredningsfasen i form av frekventa samverkansmöten där de avhandlade
aktuella ungdomsärenden.
▪ Att polisens utredare och socialsekreterarna var samlokaliserade på
polisstationen.

Dessa fyra organisatoriska och praktiska förutsättningar betraktades som centrala för att
uppfylla lagens krav på särskild skyndsamhet i utredningar mot misstänkta lagöverträdare
under 18 år. 6 Styrgruppens medlemmar ”bröt ner” utredningsprocessen på respektive
myndighets ansvarsområden. Avsikten var att belysa handläggningens tidstjuvar och besvara
hur myndigheterna kunde underlätta varandras arbetsprocesser. En central regel är att
förundersökningen skall vara avslutad och beslut i åtalsfrågan fattas senast inom sex veckor
från dagen för delgivning av brottsmisstanke (4§ LUL). I förlängningen innebär detta att
socialtjänsten inte kan inleda sin utredning innan den misstänkte blivit delgiven. I den statliga
utredningen ”Polisens och åklagares handläggningstider” (SOU 2000:42) framhålls specifikt
att den separata ärendegången framförallt medför problem för socialtjänsten. För att inte
inkräkta på polisutredningen ser sig socialtjänsten ofta tvungen att avvakta med insatser tills
polisen gett klartecken. Tack vare att utredningsprocessen systematiserades inom
Utredningscentrum blev myndigheterna mer välkoordinerade. Det gagnade flödet i
handläggningen och i slutändan möjligheterna att tidigt påbörja adekvata stödinsatser.
Innan projektstarten drogs Värmdö närpolis med en hög arbetsbelastning på ungdomssidan.
Inför ingivningen av Utredningscentrum arbetades antalet ungdomsutredningar av i syfte att
ge projektet en förmånlig utgångspunkt. Detta skedde med understöd från Nacka
polismästardistrikt, som arbetade i tio veckor vid sidan av den ordinarie arbetsstyrkan för att
minska balanserna (polisens ärendehögar) i distriktet. Därefter var balansen hos Värmdö
närpolis nere på noll och de kunde således satsa till 100 procent vid projektstarten i maj 2008.
Utredningscentrum fick en således en gynnsam start i form av ett ”rent bord” och nyinkomna
ärenden med aktuella uppgifter om målsäganden och misstänkta; två faktorer som gagnade
kontinuiteten i utredningsprocessen. En annan väsentlig förutsättning var att Värmdö närpolis
från och med invigningen enbart arbetade med Värmdöärenden. Fram till projektstarten

6

Tidsfristen gällande förundersökningsprotokoll (FUP) bygger på Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser
om unga lagöverträdare (LUL). 4 §: En förundersökning mot den som inte har fyllt arton år och som gäller brott
på vilket fängelse kan följa skall bedrivas med särskild skyndsamhet. Förundersökningen skall avslutas och
beslut i åtalsfrågan fattas så snart det kan ske och senast inom sex veckor från dagen för delgivning av
brottsmisstanke enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken.
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ansvarade de också delvis för förundersökningar i ärenden från Nacka Polismästardistrikt; det
ansvaret delades på två när Utredningscentrum öppnade.
För att öka polisens och socialtjänstens lokalkännedom om brottsaktiva ungdomar plockades
alla anmälningar gällande Värmdöungdomar kontinuerligt hem från andra länsdelar. 7 Målet
om tidiga ingripanden konkretiserades genom att polisen strävade efter att kontakta
misstänkta lagöverträdare inom 48 timmar efter att brottet kommit till deras kännedom. Detta
i syfte att boka in ett polisförhör. I samband med att polisen bokade in förhör kontaktade
socialtjänsten föräldrarna och förberedde dem på att en socialsekreterare kommer att
medverka vid förhöret och att en förhandsbedömning skulle ske i direkt anslutning till
förhöret. Till förhandsbedömningen fick föräldrarna i uppgift att samla in uppgifter om
barnets skolnärvaro, betygssituation och fritidssysselsättningar, i syfte att underlätta
socialtjänstens handläggning. Förfaringssättet avspeglar målsättningen om att minska tiden
från det att ett brott begås till det att en ungdom ställs inför de rättsliga följderna.
En ytterligare förutsättning för måluppfyllelsen var gemensam lokalisering av polis och
socialsekreterare i närpolisens lokaler i Gustavsbergs hamn. Betydelsen av samlokalisering
drevs huvudsakligen från socialtjänstens sida. Deras huvudsakliga motiv var att kunna
genomföra sitt bedömningssamtal med sina klienter i direkt anslutning till ett avslutat
polisförhör. Därigenom skulle handläggningsprocessen bli mer systematisk. Närpolisens
inställning till samlokaliseringen var mer pragmatisk. De ansåg att socialtjänstens
inkvartering krävde ett definitivt klarläggande av rättsläget kring polismyndighetens
verksamhetsskydd och lösningar för att kringgå polisstationens skalskydd. Rent konkret
önskade polisen svar på följande tre frågor innan samlokaliseringen kunde förverkligas:
▪ Hur skall sekretessbelagda uppgifter i pågående ungdomsärenden behandlas och
förvaras under utredningsfasen?
▪ På polisstationen pågår annan daglig verksamhet som inte berör myndigheternas
samverkansområde. Det består exempelvis i operativ information som inte får
komma allmänheten till del. Hur kan dessa gränser respekteras?
▪ Till skillnad från socialsekreterarnas ordinarie arbetsplatser på socialkontoret är
polisens lokaler inte försedda med larmknappar. Om socialsekreterarna ska kunna ta
emot besök efter polisens ordinarie arbetstider – hur beaktas potentiella
säkerhetsrisker såsom våldsamma klienter?
Mot denna bakgrund var närpolisen försiktigt positivt inställd till samlokaliseringen. Frågan
löstes genom att socialsekreterarna inackorderades i polisstationens receptionslokal med egen
ingång. De satt således avskilda från polisens utredare, men kunde nå dem via en innerdörr
som låstes och larmades efter polisens ordinarie arbetstider. När stationen var obemannad
hade socialsekreterarna tillgång till sina arbetsplatser via entrén. Så länge polisen var på plats
kunde socialsekreterarna röra sig fritt, med restriktioner om att inte släppa upp sina klienter.
7

Stockholms län söktes av två gånger i veckan efter ärenden med Värmdöungdomar. Till Polisensmyndighetens
tidigare rutiner hörde att brott skall utredas där de begåtts. Detta kom senare att ändras. Numera utreds alla
brottsmisstänkta ungdomar i sina hemkommuner.
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Gränserna respekterades till följd av att polisen arbetade med ärenden som socialsekreterarna
redan var insatta i. Utredningshandlingar specifikt tillhörande polis respektive socialtjänst
förvarades i låsta arkivskåp i deras respektive arbetsutrymmen. De involverade parterna anser
därför att sekretessbestämmelserna under utredningsstadiet aldrig vållade problem.
Samlokaliseringen varade fram till november år 2011. På direktiv från den vid tillfället
nytillträdde polismästaren i Nacka skulle Värmdö närpolis öppna sin reception. Syftet var att
öka allmänhetens kontaktyta mot polisen, vilket var en målsättning som avsåg hela
Polismyndigheten. Trots invändningar från närpolisen kunde situationen inte jämkas och
socialtjänstens arbetsplatser på stationen togs i anspråk för strikt polisiär verksamhet. Därmed
blev socialsekreterarna på Utredningscentrum tvungna att flytta tillbaka till Socialkontoret.
Förändringen innebar början till slutet för projektet, som officiellt avslutades i maj år 2013.

1.2 Värmdö kommun: Projektets kontext
Värmdö är en del av Stockholms län och är en förhållandevis homogen kommun vad gäller
socioekonomisk status. Dess invånare har högre medelinkomster än riksgenomsnittet och
sysselsättningsgraden är jämförelsevis hög. Invånarantalet beräknas under år 2014 att passera
40 000 bofasta (SCB 2012). Av dem utgörs 19 procent av barn och ungdomar mellan sju och
nitton år, vilket ger kommunen en högre andel unga jämfört med riket. Andelen samboende
med barn med ekonomiskt bistånd är cirka åtta procent, det vill säga under riksgenomsnittet
på elva procent. Separeras statistiken utifrån kön framgår emellertid att andelen ensamstående
kvinnor med barn med ekonomiskt bistånd är avsevärt högre (15 %) än ensamstående män
med barn (2 %). Detta är ett mönster som återfinns både på länsnivå och på riksnivå (SCB
2012). Vidare ligger andelen arbetslösa invånare på en lägre nivå än både genomsnittet i
Stockholms län och i riket som helhet. Under år 2013 uppgick arbetslösheten, i åldrarna 16-64
år, till cirka 3,4 procent varav öppet arbetslösa var 2,1 procent. Bland ungdomar i åldrarna 1824 uppgick arbetslösheten till cirka 5,1 procent (3,0 procent öppet arbetslösa), vilket även det
är lägre än länets och rikets genomsnitt (Klerby & Ortiz 2013). Sammantaget kan Värmdö
således beskrivas som en socialt välmående kommun.
Vad beträffar brottsligheten bland barn och ungdomar är Värmdö kommun ingalunda tungt
belastad. Den registrerade brottsligheten i åldrarna 12-18 år ligger på lägre nivåer än rikets
genomsnitt och sammansättningen av typiska ”ungdomsbrott” (snatterier, stölder,
skadegörelse, misshandel, olovlig körning, narkotikabrott) avviker inte från fördelningen på
riksnivå. Mer uppseendeväckande är att andelen placerade barn och ungdomar på institution
ökat kraftigt från år 2005. Samtidigt är det ett litet antal individer som varje år blivit föremål
för så omfattande insatser. Det är snarare ökade ungdomskullar, förändringar i omvärlden,
aktivt uppsökande verksamhet och även aktivt polisiär verksamhet som gjort att
ungdomsproblemen blivit mer synliga (Klerby & Ortiz 2013).
Värmdö kommun insåg tidigt värdet av samarbete mellan polis, sociala myndigheter, skola
och andra aktörer. Att de blev aktuella för Carin Götblads särskilda satsningar mot
ungdomskriminalitet berodde till stor del på goda relationer och erkänt välfungerande
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samverkan mellan polis och socialtjänst sedan tidigt 1990-tal. Flera brottsförebyggande
initiativ har förverkligats genom åren. Med projektmedel från Brottsförebyggande rådet
initierades en medlingsverksamhet under år 1998 och 1999 startade ”Polarna Värmdö” som
utgör kommunens kärnverksamhet gentemot ungdomar. Det är en mobil grupp av ungdomar
som utbildats av socialtjänsten och som har till uppgift att genom dialog avstyra bråk och
skapa trygghet bland ungdomar under fredags- och lördagsnätter.8
En ytterligare satsning invigdes år 2007 i form av ”Stödcentrum för unga brottsutsatta”, som
är ett samarbete mellan Socialkontoret och Närpolisen i Värmdö. Verksamheten riktar sig till
ungdomar mellan 11-21 år som blivit utsatta för brott. Stödcentrum syftar till att ge ungdomar
stöd och hjälp för att bearbeta den kränkning som brottet inneburit, samt förbereda dem för
den fortsatta polisutredningen och en eventuell rättegång. I samarbete med Stödcentrum
bedriver närpolisen dessutom utåtriktad verksamhet gentemot närområdets skolor och
informerar ungdomar om hur de bör agera om de blivit utsatta för brott. Tillsammans med
Utredningscentrum för unga lagöverträdare ingår dessa båda initiativ i en modell kallad
Värmdömodellen, som innebär en etablerad samverkan mellan både myndigheter och ickemyndigheter. Ett exempel på modellens flexibilitet är att den inför exempelvis stora helger
(midsommar, Valborg) tillåter Värmdöpolarna att mobilisera tillsammans med närpolisen,
socialtjänsten, föräldravandrare, den lokala MC-klubben och andra frivilliga.
Sammanfattningsvis har samarbetet mellan polis, kommun och civilsamhället gynnats av tre
omständigheter. För det första är Värmdö en kommun med en närpolisorganisation och ett
socialkontor, vilket minskar kommunikationsleden och underlättar att organisera
brottsförebyggande arbete. För det andra är kommunen geografiskt välavgränsad så till vida
att ungdomar huvudsakligen begår brott på hemorten, vilket ökar risken för upptäckt och
snabb identifiering. För det tredje har representanter från socialtjänsten sedan år 1991 alltid
medverkat vid polisens ungdomsförhör, vilket bidragit till myndigheternas goda kännedom
om brottsaktiva ungdomar.

8

För en närmare beskrivning av ”Polarna Värmdö” se Bons & Ginner Hau (2013).
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1.3 Utvärderingens syfte och frågeställningar
Genom att utvärdera om ’Utredningscentrum för unga lagöverträdare’ har uppfyllt sina
målsättningar vill Värmdö kommun och Värmdö närpolis bidra till att få fram verksamma
metoder i arbetet med unga lagöverträdare och sprida sina erfarenheter av
myndighetssamverkan till socialtjänst, polis och åklagare i övriga delar av Sverige. Utifrån
syftet skall utvärderingen besvara följande frågeställningar:
1. Hur har det faktum att närpolisen och socialtjänsten inte längre är samlokaliserade påverkat
arbetet med unga lagöverträdare?
2. Har uppklaringsprocenten för ungdomsbrott förändrats mellan maj 2008 och maj 2013?
3. Har uppklaringsprocenten förändrats sedan den 1 november 2011 då polis och socialtjänst
inte längre var samlokaliserade, fram till den officiella slutpunkten för projektet den 31
maj 2013?
4. Hur stor andel av ungdomsärendena håller tidsfristen gällande förundersökningen?
5. Hur lång är tiden från det att en ungdom delges misstanke om brott till dess att
förundersökningen skickas till åklagare under åren 2008-2013?
6. Har tiden från det att den unge delges misstanke om brott till dess att förundersökningen
skickas till åklagare ökat eller minskat från och med november 2011 då polis och
socialtjänst inte längre var samlokaliserade?
7. Hur stor andel av ungdomarna under 18 år återkommer som misstänkta i polisens statistik
vid mer än ett tillfälle under åren 2008-2013?
8. Har andelen medlingsärenden i ungdomsärenden ökat eller minskat under åren 2008-2013?
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2. Material och metod
Intervjuer
Utvärderingen tar avstamp i en intervjustudie. 16 representanter för Värmdö kommuns
närpolis och socialtjänst samt Åklagarkammaren i City har bidragit med sina erfarenheter från
projektet. Syftet med intervjuerna är tvådelat. För det första avser de belysa erfarenheter av
myndighetssamverkan som är värda att sprida till andra som arbetar med unga lagöverträdare.
För det andra ämnar de besvara hur upphörandet av närpolisens och socialtjänstens
samlokalisering har påverkat arbetet med unga lagöverträdare.
Sammanlagt har sex poliser, sju representanter för socialtjänsten och tre åklagare intervjuats.9
Intervjupersonerna var involverade i Utredningscentrum helt eller delvis mellan maj 2008 och
maj 2013. Deras medverkan i utvärderingen är anonym. För att uttalanden inte skall kunna
härledas till unika individer presenteras citat från intervjuerna endast med talarens respektive
yrkestitel. Det innebär inte nödvändigtvis att intervjupersonernas personliga åsikter
representerar deras respektive myndighets hållning i samverkansfrågor.

Statistik
Utvärderingens huvudsakliga underlag utgörs av brottsstatistik från Värmdö närpolis.
Beträffande utvecklingen av medlingsärenden respektive återfall i brott har dessutom
’Stödcentrum för unga brottsutsatta’ respektive statistikansvarig vid polismyndigheten i
Nacka Strand ställt sitt material till förfogande. Fördelningen av underlaget och dess
tidsomfattning är följande:
•
•
•

Brottsstatistik från Värmdö närpolis (september 2008 – december 2013)
Statistik över genomförda medlingar (2011-2013)
Återfallsstatistik från polismyndigheten i Nacka Strand (maj 2007 - maj 2013)

Två av dessa material visade sig emellertid vara behäftade med en rad olika begränsningar.
För det första är brottsstatistiken bokförd först från och med september 2008. Därför saknas
underlag för att beräkna uppklaringsprocenten respektive hur stor andel ärenden som höll
tidsfristen till åklagare under de första fem månaderna med Utredningscentrum (som invigdes
i maj 2008). Därmed finns heller ingen referensstatistik från åren innan projektet, varpå
utvärderingens resultat saknar en direkt matchande jämförelse. Trots det har alternativa
beräkningar av uppklaringsfrekvensen och utredningstiden funnits att tillgå, vilka kommer att
redovisas jämte de aktuella resultaten.
9

Sammanlagt har 16 av totalt 20 operativt verksamma personer i projektet intervjuats. De två resterande
socialsekreterarna erbjöds att medverka. Den ena arbetar för närvarande inte kvar på Socialkontoret i Värmdö
och gick, trots ansträngningar, inte att få kontakt med. Den andra personen avböjde att medverka. Dessutom
kontaktades ytterligare två åklagare som var kopplade till Utredningscentrum. Båda var emellertid tjänstlediga
och fick avföras från utvärderingen.
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För det andra omfattar statistiken över genomförda medlingar endast åren 2011-2013.
Frågeställningen om andelen medlingsärenden ökat under projektperioden ter sig således
vansklig att besvara; inga jämförelser kan göras varken med åren innan Utredningscentrum
startades eller under dess initialskede.
På uppdragsgivarens (Värmdö kommun) initiativ har de tre materialen i möjligaste mån
kategoriserats i tre organisatoriskt intressanta perioder. Dessa utgörs av:
1. 1 september 2008 – 31 oktober 2011
2. 1 november 2011 – 31 maj 2013
3. 1 juni – 31 december 2013
Perioderna avser att åskådliggöra om samlokaliseringens betydelse för Utredningscentrum
kan beläggas i utvecklingen av uppklaringsfrekvens och utredningstider. Den första perioden
inbegriper samlokaliseringens vara, den andra perioden dess upphörande till och med
projektperiodens officiella avslut och den tredje perioden tjänar som jämförelse till de två
föregående.
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3. Resultat
3.1 Samlokaliseringens betydelse för samverkan
Ett av de bärande elementen i Utredningscentrum var samlokaliseringen av polisen och
socialtjänsten på polisstationen i Gustavsbergs hamn. Därifrån arbetade två heltidsutredare
under ledning av en förundersökningsledare och två till tre socialsekreterare specialiserade på
ungdomar och kriminalitet. Samlokaliseringen varade mellan maj 2008 och november 2011. I
och med dess upphörande återvände socialsekreterarna till sina tidigare arbetsplatser på
Socialkontoret. De modelltrogna samverkansmötena på polisstationen fortsatte efter
förflyttningen, men blev med tiden allt svårare att samordna. I dagsläget bedrivs alla
socialtjänstens utredningar som rör unga lagöverträdare från en särskild mottagningsgrupp.
Ingen av gruppens socialsekreterare arbetar uteslutande med ungdomskriminalitet. Istället har
de ett gemensamt ansvar för alla barn- och ungdomsutredningar. Alla under 18 år är i lagens
mening barn med rätt till en helhetsbedömning utifrån allvarlighetsgrad och behov av
skyddsinsatser. Därför är gruppen unga lagöverträdare för närvarande utsatta för konkurrens
om tid och resurser.
I följande avsnitt reflekterar de medverkande poliserna och socialsekreterarna över hur det
faktum att de inte längre är samlokaliserade har påverkat (sam)arbetet kring unga
lagöverträdare. De huvudsakliga konsekvenserna av samlokaliseringens upphörande som
intervjupersonerna beskriver är:
▪ En försämrad samordning: Betydande svårigheter i att samordna tider för att gå
igenom nya ärenden samt att hålla polisförhör och bedömningssamtal i direkt
anslutning till varandra. Detta har medfört längre handläggningstider och en
fördröjning av implementeringen av sociala insatser.
▪ En försämrad kontinuitet i arbetet: Svårigheter mellan polisen och socialtjänsten i att
möta varandras behov, vilket resulterat i en försämrad förståelse för varandras
arbetsförhållanden i samverkan kring ungdomar. Dessutom finns i dagsläget inga
socialsekreterare som enbart arbetar med ungdomskriminalitet. Effekterna av
samlokaliseringens upphörande förstärktes således av att socialtjänsten inte
öronmärkte resurser till unga lagöverträdare.
▪ Ett försämrat stöd till unga lagöverträdare: Detta bedöms som en konsekvens av
de längre handläggningstiderna och svårigheterna med att omedelbart påbörja
sociala insatser. Eftersom inga socialsekreterare längre enbart arbetar med
unga lagöverträdare tvingas socialtjänsten till svåra prioriteringar.
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Innan dessa tre förhållanden presenteras uttömmande bör betonas att polisen respektive
socialtjänsten arbetar utifrån skilda förutsättningar. Den enskilde polisens uppgift är att utreda
skuldfrågan och förhindra fortsatt kriminalitet. Detta medan en socialsekreterare skall
tillämpa de åtgärder som förefaller vara bäst för den unge lagöverträdaren. Dessa olikheter
ställer särskilda krav vid samverkan dem emellan och färgar ofrånkomligen den betydelse de
tillmäter samlokaliseringen. Det är därför beaktansvärt att samtliga intervjuade ger uttryck för
en samsyn i arbetet kring unga lagöverträdare; organisatoriska olikheter utgör inte
nödvändigtvis hinder för samverkan. Detta förutsätter emellertid att det finns tydliga riktlinjer
om vad målet med samverkan är. En gemensam problemförståelse framträder under
intervjuerna som en förutsättning för ett helhetsansvar i handläggningen av ungdomsärenden;
att alla bidrar till att ett ärende hanteras skyndsamt i enlighet med lagens föreskrifter. En av
socialsekreterarna belyser väl vikten av att sluta upp kring unga lagöverträdare:
Det går ju inte att komma undan att det är så många inblandade när man jobbar
med unga lagöverträdare. Och det är svårt att få ihop det eftersom alla arbetar på
olika sätt, med en egen liten agenda och lite egna prioriteringar. Men det är ju det
som var så intressant med Utredningscentrum. Och samlokaliseringen, jätteviktig!
Att se att vi kanske arbetar på olika sätt, men kan komplettera varandra. Både
polis och socialtjänst arbetar ju för att den ungdom det gäller inte ska begå fler
brott. Och leva ett bra liv. Så jag är helt övertygad om att det gynnar ungdomen i
sista hand.

3.1.1 En försämrad samordning
De medverkande poliserna och socialsekreterarna betonar enhälligt vikten av en
välkoordinerad utredningsfas för att nå huvudmålet avseende tidiga ingripanden.
Samlokaliseringen framträder under intervjuerna som en förutsättning för en
arbetskoncentrering av ärendegången; den möjliggjorde att polisutredningen kunde ske i
kombination med välkoordinerade sociala insatser i ett inledande kritiskt skede då
ungdomarna beskrivs som mest mottagliga för förändring. Därmed blev Utredningscentrum
en både strategisk och operativ verksamhet.
En av socialsekreterarna berättar:
Det blev en oerhörd försämring när vi flyttade ut. Nu kan vi inte möta upp direkt
längre. När vi först måste boka förhör och sedan hitta en tid för bedömningssamtal.
Det blir inte alls samma flöde i det. Och jag tror absolut att det är en symbolisk
fråga. Man får komma till en polisstation när man begått ett brott. Och sedan träffa
oss direkt efter. Att få ett avslut mycket fortare. För mycket av det vi sysslade med
var ju brott där ungdomarna inte återkom. Säkert därför för att det blev en effekt.
En snabb reaktion. Man kunde också sätta in stödinsatser direkt. Det var ju det
väldigt mycket som gjorde att det blev en effekt.
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Samlokaliseringen bidrog till att ge polisen en direkt återkoppling i fråga om vad
socialsekreterarna kunde åstadkomma och vice versa. Det bidrog till en upparbetad förståelse
för varandras organisationer i samverkan kring unga lagöverträdare. Till följd av
samlokaliseringens upphörande beskrivs dock de mest basala dagliga rutiner som betydligt
svårare att samordna. Samtliga intervjupersoner beskriver i dagsläget betydande svårigheter
med att samordna tider för att hålla polisförhör och bedömningssamtal i direkt anslutning till
varandra. Detta har resulterat i längre handläggningstider och en fördröjning av
implementeringen av sociala insatser. Sammantaget har de tidstjuvar som samlokaliseringen
avsåg att minimera åter gjort sig påminda.
En av poliserna berättar:
Det är ju klart att tillgängligheten för varandra var ju det som höll nere
handläggningstiderna. Så rent praktiskt var ju samlokaliseringen bra för vår del.
För då ägde socialsekreterarna sin egen verksamhet. För idag är de tillgängliga för
annan verksamhet hos socialtjänsten.
En av poliserna berättar:
Med tiden blev det svårare och svårare att boka upp dom (socialsekreterarna). Och
att få hit dom på samma sätt. För nu är det ju så att det är dom som måste flytta
sig och komma hit ner till oss. Så det är ju lätt för oss att sitta och säga att ’kom
hit’. För tidigare var det ju så enkelt att nå varandra. Om det snabbt kom in ett
akut ärende kunde man ta tillfället i akt. För då såg man ju att ’ah X (namn på
socialsekreterare utelämnat av sekretesskäl) är ledig nu en timme’. Får vi till det
med föräldrarna så kanske vi kan få hit barnet på stört. Det kan man inte när man
inte bor ihop.
En av socialsekreterarna berättar:
Om man jämför med hur det är idag när vi inte sitter på samma plats så blir det
ju ett hinder att hålla på och maila eller jaga på telefon. Och nu är det ju så svårt
att hitta tider snabbt för akuta ärenden. När man satt där kunde man liksom bara
kila upp och direkt ta kontakt med dom. Även om vi idag är lika angelägna om
att få till förhör snabbt. För i slutändan handlar det ju om att kunna möta upp
direkt. Efter ett polisförhör och se om det kommer bli fråga om en
barnavårdsutredning eller inte. Och få till det stöd som behöver sättas in i
familjen. Men idag så måste vi ju prioritera och allt detta är ju en konsekvens av
att vi inte sitter tillsammans längre.
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3.1.2 En försämrad kontinuitet i arbetet
Det har hittills konstaterats att samlokaliseringen innebar (1) en väsentlig arbetskoncentrering
som tillät polisen och socialtjänsten att (2) möta varandras behov, vilket bidrog till (3) en
förståelse för varandras betydelse i arbetet kring unga lagöverträdare. Dessutom innebar
samlokaliseringen daglig kontakt mellan polis och socialtjänst som (4) bidrog till att deras
respektive lokalkännedom om brottsaktiva ungdomar kunde slås ihop. En sådan synergieffekt
bestod i att det blev lättare att följa upp enskilda lagöverträdare och deras eventuella
medbrottslingar. Dessutom var de tillsatta socialsekreterarna (5) specialiserade på
ungdomsbrottslighet och (6) kunde ägna sig åt sådana utredningar på heltid. Att dessa
specialister fick ytterligare åtaganden efter flytten till socialkontoret förstärkte således
effekterna av samlokaliseringens upphörande. Den fysiska förflyttningen mellan närpolisen i
Gustavsbergs hamn och socialkontoret i Skogsbo omfattar inte mer än en kilometer. Men i
och med att de sex centrala omständigheterna fick stryka på foten vid flytten försämrades
kontinuiteten i arbetet kring unga lagöverträdare. Nedan berättar tre socialsekreterare om hur
de försökt möta upp polisen trots att de i dagsläget ansvarar för unga lagöverträdare och alla
andra inkomna ärenden på barn och ungdomar.
En av socialsekreterarna berättar:
”Tomkörningen” för att dom (klienterna) inte kommer har ju ökat något
oerhört. Man försökte ju lösa det med särskilda besöksdagar och så där. Men
det är ju en väldig skillnad att sitta där nere (hos närpolisen) för även om de
bokade besöken uteblir så kan man fortsätta att jobba ända in i kaklet utan att
få luft i systemet. Och vi har inte resurser till det, till ”ställ-tid” helt enkelt.
Från att tidigare kunnat göra blixtsnabba utredningar från socialtjänstens sida
så avtog ”flowet” i handläggningen. Det blev till slut en mer traditionell
samverkansform.
En av socialsekreterarna berättar:
I och med att man jobbade ju bara med dom ärendena som kom till
Utredningscentrum och ingenting som konkurrerade med den verksamheten
så hade vi och polisen ett gemensamt fokus. Vi har ett team som jobbade med
unga lagöverträdare. Men i dagsläget har vi väldigt svårt att möta upp
polisens behov. För att de kan höra av sig och säga att ’nu måste vi få till ett
förhör här med den här ungdomen’ och som det ser ut idag är vi fullbokade
liksom två veckor framöver. Och ett snatteri kontra ett barn som är utsatt för
våld i hemmet väger inte så tungt. Medan det är ju polisens fokus. Att
förebygga brott bland ungdomar är ju det dom jobbar med och prioriterar.
Och där blir det väldigt, väldigt svårt att möta upp idag. Där finns det tror jag
nog inte full förståelse för varandras roller.
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En av socialsekreterarna berättar:
Nu sitter jag med en överfull almanacka och kanske hittar en tid om fem veckor.
Det är bedrövligt. Det är bedrövligt för någon som är 15 år! Är den uttalade
ambitionen att man ska satsa på unga lagöverträdare så behöver vi ha rena bord
och kunna koncentrera oss på en uppgift. För det händer ständigt akuta saker i de
ärenden man har. Och dom ungdomarna måste man kunna prioritera. För tiden är
alltid en stomme till välgång inom socialt arbete.

3.1.3 Ett försämrat stöd till unga lagöverträdare
Under intervjuerna påtalas att det faktum att misstänkta ungdomar kallades till ett ställe vid ett
tillfälle och fick träffa samma socialsekreterare och samma poliser inte bara var av praktisk
betydelse för samverkan. Både poliserna och socialsekreterarna anser att samlokaliseringen
bidrog till en trygghet hos ungdomarna att berätta sin historia och i förlängningen till ett
förbättrat förtroende för myndighetspersoner. Sådana omständigheter gjorde det dessutom
enklare för intervjupersonerna att utmana ungdomen till att åstadkomma någon slags
förändring. I dessa avseenden var Utredningscentrum, och samlokaliseringen, av stor
betydelse för både polisens och socialtjänstens relation till klienterna. Intervjupersonerna
anser att misstänkta lagöverträdare ofta vill berätta sin historia, vilket ställer krav på både
polisers och socialsekreterares förmåga att ingjuta hopp och trygghet hos barn och ungdomar.
En av socialsekreterarna berättar:
Jag vet att många upplevde det som enklare att komma till polisstationen
istället för hit (socialkontoret). För vissa familjer har redan haft jättemycket
kontakt med socialtjänsten. Så det klingar liksom illa. Och där blev
Utredningscentrum som en sorts markering. Att den fysiska platsen i sig
påverkade människor. Att de såg att två myndigheter slöt upp. Och just det
stödet till familjerna med rutinerade socialsekreterare som jobbade väldigt
mycket kring kriminalitet och kanske inte så mycket fokus på tidigare historia
och ältandes. Ja, att möta varje klient där han eller hon befinner sig ’här och
nu’. Att se förändringspotentialen i den enskilde och resurserna i familjen. Och
där blev ju servicen, i och med samlokaliseringen, till de här klienterna bättre.
Det gick smidigare jämfört med nu att få till möten och att få dom att dyka upp.
En av poliserna berättar:
Det är ju klart att det gynnade ungdomarna jättemycket att vi var
samlokaliserade. Att slippa vara borta från skolan och för föräldrarna slippa att
ta ledigt från jobbet vid mer än ett tillfälle. För vanliga ”Svensson-människor”
underlättar det allting. Sedan tror jag att ett stort recept till framgång är relation
med ungdomar som både vi och socialtjänsten byggde upp. Att se att deras
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föräldrar och andra vuxna som finns där som ett skydd faktiskt kan prata med
varandra. Att samhället bryr sig. Så att bygga relationer tror jag var viktigt.
Och det kanske var mest viktigt för dom ungdomar som aldrig återkom mer
hos oss senare.
Ett genomgående tema i intervjuerna är att samlokaliseringen bidrog till att stödet till unga
lagöverträdare blev mer omedelbart och konsekvent. Det i och med att socialsekreterarna satt
med kalendern redo vid varje ny skäligen misstänkt som aktualiserades hos polisen. Det
bidrog inte bara till att direkt kunna boka in bedömningssamtal i anslutning till polisförhör,
utan också till att föräldrarna omgående kunde kontaktas i syfte att skapa en bild av den
misstänktes livssituation. I dagsläget vittnar socialsekreterarna om att föräldrakontakten inte
alls är lika omedelbar och också svårare att hantera eftersom de är tvungna att kalla
föräldrarna till ytterligare ett myndighetsbesök. Socialsekreterarna upplever att effekterna av
den brottsliga handlingen då ofta lagt sig inom familjen, vilket gör att intresset för att
gemensamt finna en lämplig insats för ungdomen har svalnat.
Avslutningsvis anser de intervjuade socialsekreterarna att samlokaliseringen bidrog till en
flexibilitet inför det intrång som en polisutredning och en eventuell barnavårdsutredning
innebär i en ung människas liv. Ett inledande polisförhör kan tveklöst vara en väldig
anspänning för den misstänkte. I och med att socialtjänstens första bedömningssamtal ägde
rum på polisstationen direkt efter ett avslutat förhör kunde samtalet fungera som ett andrum.
En uppenbar fördel var att den unge och dennes föräldrar slapp komma till socialkontoret och
behöva berätta samma sak igen. Dessutom visade sig möjligheten att ventilera situationen
med en mer opartisk socialsekreterare dessutom inverka positiv på ungdomarnas vilja att
berätta sin historia. En av socialsekreterarna berättar att ”det kunde ju hända ibland att
ungarna satt och mörkade som fan i ett förhör och sedan efteråt ångrade sig. De hände flera
gånger att ungdomarna plötsligt gav efter och ’ah, fan jag glömde berätta att’. Och då kunde
vi ju knacka på hos polisen och säga att ’Ah, du han kom på en grej att berätta’ och då kunde
dom komma ner igen istället för att boka in en ny tid. Så vi blev ju en sorts ventil. Och det
bidrog till väldigt bra samtal och det saknar vi ju”.
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3.2 Uppklaringsprocentens utveckling
Varje dag begås brott som aldrig kommer till rättsväsendets kännedom. Det är därför viktigt
att betona att beräkningar av polisens uppklaringsfrekvens endast baseras på den del av
verkligheten som består av allmänheten anmälda brott eller av polisen upptäckta brott.
Förändringar av den registrerade eller anmälda brottsligheten kan således inte jämställas med
förändringar av den faktiska brottsligheten (Brå 2006:70). Det skulle innebära att bortse från
faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten och hur upptäcktsrisken (och i förlängningen
antalet registrerade brott) är beroende av särskilda myndighetsinsatser.
Av stor betydelse för polisens framgångar att utreda och klara upp brott som kommer till
deras kännedom är att arbeta med nyinkomna, aktuella utsagor från målsäganden, misstänkta
och eventuella vittnen. Att omgående kunna inleda en utredning, att boka in och genomföra
förhör med de inblandade parterna, har stor inverkan på ett ärendes sannolikhet att bli föremål
för åklagares beslut i åtalsfrågan; en snabbare identifiering av gärningspersoner med hjälp av
brottsutsatta som ännu är skärrade och har tydliga minnesbilder av händelseförloppet och som
därför är mer villiga att bidra till utredningen. Men trots tillgängliga målsäganden, såväl som
ett väl genomfört arbete av polisens uppgiftssamlare i yttre tjänst, riskerar uppgifter i ett
nyinkommet ärende att bli inaktuella till följd av en hög arbetsbelastning hos en
polisorganisation där äldre ärenden har prioritet. Dessa förhållanden beskrivs också som
kännetecknande för arbetssituationen hos Värmdö närpolis under åren innan
Utredningscentrum invigdes. Initiala beräkningar för år 2007 ger en uppklaringsfrekvens om
20 procent per definitionen ”andelen anmälningar gällande barn och ungdomar (12-18 år) i
förhållande till antalet ärenden som skickats vidare till åklagare för beslut om åtal”. 10
Detta avsnitt studerar huruvida polisens uppklaringsprocent för ungdomsbrott förändrats
mellan maj 2008 och maj 2013. Inför redogörelsen av utvecklingen skall två omständigheter
beaktas. För det första baseras analysen på en alternativ definition av uppklaringsfrekvens;
”antalet ungdomar som ursprungligen delgivits misstanke om brott i förhållande till antalet
ungdomar som slutligen blivit föremål för åklagares beslut om åtal (d.v.s. inte åtalad eller
fälld de facto)”. Till skillnad från föregående definition betonar denna antalet lagöverträdare
till skillnad från mängden brott som ungdomar begår. Den aktuella definitionen av uppklaring
godkändes av Brottsförebyggande rådet vid Värmdö kommuns ansökan om finansiering av
utvärderingen. Genom att utgå från antalet misstänkta anmälda gärningar undviks en
överskattning av händelser som inte visat sig vara brott i lagens mening, ärenden som skrivs
av för att brott inte kunde styrkas eller för att en misstänkt inte kunde knytas till händelsen.
Därför är andelen misstänkta lagöverträdare ett lättbegripligt mått på skickligheten hos
polisens uppgiftsinsamlare i yttre tjänst och utredarnas förmåga att ”vända på varje sten” i
ärendet. Ingen definition är emellertid utan nackdelar. Statistiken över misstänkta personer
10

Trots avsaknaden av referensstatistik finns initiala beräkningar av uppklaringsfrekvensen per den alternativa
definitionen ”andelen anmälningar gällande barn och ungdomar (12-18 år) i förhållande till antalet ärenden som
skickats till åklagare”. Av dessa data framgår att under året inför Utredningscentrum startat, maj 2007 till maj
2008, motsvarade polisens uppklaringsfrekvens 25 %. Under det första halvåret, maj 2008 till november 2008,
ökade uppklaringsprocenten till 38 % och under det andra halvåret, november 2008 till maj 2009, till 73 %.
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innehåller också den ett validitetsproblem då den är den kategori av kriminalstatistik som är
mest ”personanknuten” och minst ”brottsanknuten”; en ökande brottsuppklaring uttrycker
således inte nödvändigtvis en tillika ökande personuppklaring (Brå 2006:69).
För det andra är analysen av uppklaringsfrekvensen uppdelad i två ålderskategorier; 1)
misstänkta ungdomar 15-18 år respektive 2) misstänkta barn och ungdomar 12-<15 år.
Uppdelningen är en konsekvens av den valda definitionen av uppklaring. I ärenden med
misstänkta lagöverträdare under 15 år (d.v.s. ännu inte straffmyndiga) är åtal aldrig aktuell
och de skall därför inte slutredovisas till åklagare. En förundersökning mot någon som är
under 15 år får endast inledas i de fall då 1) socialtjänsten behöver en utredning för att
bedöma den unges behov av insatser, 2) polisen behöver klarlägga om någon över 15 år
deltagit i brottet, 3) eventuellt stöldgods behöver efterforskas eller 4) om det annars är av
särskild vikt att en utredning äger rum som vid mycket allvarliga brott (31§ LUL). Till följd
av dessa restriktioner definieras ärenden med gärningspersoner över 12 år (men under 15 år)
som uppklarade då den misstänkte medgivit handlingen.

3.2.1 Uppklaringsprocent: Misstänkta lagöverträdare 15-18 år

Procent

Diagram 1: Uppklaringsprocent 2008-2013 (ungdomar
15-18 år)
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Resultatredovisningen inleds med utvecklingen av uppklaringsprocenten för ungdomar
mellan 15 och 18 år per definitionen ”antalet ungdomar som ursprungligen delgivits
misstanke om brott i förhållande till antalet ungdomar som slutligen blivit föremål för
åklagares beslut om åtal”. Av diagram 1 ovan framgår att den genomsnittliga uppklaringen för
(september till och med december) år 2008 var 77 procent, 2009 motsvarande 61 procent, 71
procent under 2010, 56 procent för 2011, 78 procent under 2012 och för 2013 (januari till och
med maj) uppgick den till 64 procent. Resultaten kan jämföras med en uppklaringsfrekvens
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för år 2007 om 20 procent per den alternativa definitionen ”andelen anmälningar gällande
barn och ungdomar (12-18 år) i förhållande till antalet ärenden som skickats vidare till
åklagare för beslut om åtal”. Trots att de två redovisade definitionerna inte är helt
överlappande är en grov uppskattning att uppklaringsprocenten för straffmyndiga ungdomar
tredubblades under projekttiden i jämförelse med året innan invigningen av
Utredningscentrum.
Viktigast vid tolkningen av uppklaringsfrekvensen är trendens utveckling, som i diagram 1
utgörs av den punktmarkerade linjen. Om denna bryts eller ändrar riktning har något inträffat
utöver det vanliga. Det är i sammanhanget värt att upprepa att uppklaringsprocenten ovan
utgör ett genomsnitt för respektive år, vilket väger samman månatliga fluktuationer. År 2009
tjänar i diagram 2 nedan som ett illustrativt exempel på stora standardavvikelser, men där
ytterligheterna är få och således har en marginell inverkan på trendens utveckling.11

Diagram 2: Månatlig uppklaringsprocent 2009 (15-18
år)
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De stora månatliga variationerna nedan förklaras sannolikt av att beräkningarna initialt bygger
på ett förhållandevis litet bastal av individer; under hela år 2009 delgav Värmdö närpolis 215
ungdomar i åldern 15-18 år misstanke om brott. Av dessa blev 152 individer föremål för
åklagares beslut i åtalsfrågan. Påfallande variationer i uppklaringsfrekvensen, inte minst
mellan april (100 % baserat på 17 misstänkta individer och 17 förundersökningsprotokoll
åklagare till handa) och maj (15,38 % baserat på 13 misstänkta individer och två
förundersökningsprotokoll åklagare till handa), ger en standardavvikelse om 26 procent.
Resultatet förklaras med all sannolikhet av brottslighetens månatliga sammansättning. Under
april 2009 utgörs en betydande andel av polisanmälningarna av olaga hot och fall av
misshandel, det vill säga brott mot person där målsägande och gärningsperson fysiskt har
konfronterats. Detta kan jämföras med maj månad 2009 som kännetecknas av övervägande
11

Standardavvikelsen anger den genomsnittliga variationen kring medelvärdet.
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del anmälda stölder och fall av skadegörelse, det vill säga förmögenhetsbrott där de
inblandade sällan har ställts ansikte mot ansikte vid brottstillfället. Dessa skillnader i
kriminalitetens struktur påverkar givetvis underlaget för polisens utredning; om exempelvis
en grupp ungdomar begått en misshandel tillsammans och polisen får någon av dem att vid
förhör namnge sina medbrottslingar är resultatet både ett större antal misstänkta individer och
ett bättre underlag för åklagares beslut i åtalsfrågan.
Följaktligen bör större hänsyn ges till förändringar från ett år till ett annat. Ur det perspektivet
sker till synes inga omvälvande förändringar av uppklaringsfrekvensen, trots att trendens
utveckling är marginellt sjunkande. En tumregel i samhällsvetenskapliga sammanhang är att
så länge förändringen befinner sig inom den storleksordning som de normala fluktuationerna
anger, är förändringen ointressant. Om förändringen från det ena året till det andra däremot
markant avviker från de tidigare årsvisa fluktuationerna, har det skett något som kan vara värt
att söka orsakerna till.
Mot denna bakgrund är det om möjligt mer fruktbart att illustrera utvecklingen av
uppklaringsfrekvensen periodiserad före och efter samlokaliseringens upphörande i november
år 2011. För att besvara om polisens uppklaringsprocent ökat eller minskat från och med
uppbrottet har utvecklingen periodiserats enligt följande: 1) september år 2008 till och med
oktober 2011, 2) från och med november 2011 till och med maj 2013, 3) från och med juni
2013 till och med december 2013. Den första perioden inbegriper samlokaliseringens vara,
den andra dess upphörande till och med projektets officiella avslut och den tredje perioden
tjänar som jämförelse till de två föregående.
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Som framgår av diagram 3 påträffas ytterst marginella skillnader mellan de tre centrala
perioderna av Utredningscentrum. Den första perioden, som illustrerar tiden under
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samlokaliseringen, omfattar den i sammanhanget lägsta uppklaringsfrekvensen (67 %).
Därefter kan en minimala ökningar observeras från och med samlokaliseringens uppbrott (69
%) och vidare via projektets avslut (70,5 %). Liksom ovan har betonats inbegriper dessa
perioder (stora månatliga och) årsvisa fluktuationer betingade av den anmälda brottslighetens
sammansättning. Förändringarna mellan de tre perioderna är i sammanhanget för små för att
vara uttryck för trendbrott.

3.2.2 Uppklaringsprocent: Misstänkta lagöverträdare 12−<15 år
Analysen av uppklaringsprocenten fortsätter med gruppen misstänkta lagöverträdare mellan
12-<15 år. Det innebär att de inte är straffmyndiga och därför inte skall slutredovisas till
åklagare eftersom åtal inte är aktuellt. Därför definieras ett brott i den aktuella ålderskategorin
som uppklarat om den misstänkte medgivit handlingen.

Diagram 4: Uppklaringsprocent LUL-ärenden (12-<15
år) 2008-2013
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I diagram 4 framträder en mer laddad utveckling än vad som tidigare observerats.
Inledningsvis uppgår den genomsnittliga uppklaringsfrekvensen för de yngsta lagöverträdarna
till höga 87,5 procent för år 2008.12 Till år 2009 sker en nedgång till 82 procent, vilken bör
betraktas som ringa utifrån att beräkningen baseras på ett ännu mindre bastal än för den
straffmyndiga åldersgruppen.13 En mer dramatisk utveckling tar däremot fart från och med år
2010 med en uppklaring motsvarande 67,5 procent. Denna nedgång om cirka 15 procent från
föregående år skulle (för sig) kunna bedömas inom ramen för årliga fluktuationer att lämna
därhän. Emellertid sker en mer påfallande minskning om drygt 25 procent till följande år,
vilket resulterar i en uppklaring om 41 procent för år 2011. Den sjunkande trenden utmynnar i
12

Detta kan jämföras med en uppklaringsfrekvens i den straffmyndiga kategorin misstänkta om 77 procent för år
2008 respektive 61 procent för år 2009.
13
Under exempelvis år 2009 figurerar så få som 38 misstänkta lagöverträdare under 15 år. Beaktansvärt är
dessutom att månaderna juli till och med november 2009 utmärks av en uppklaringsfrekvens om 100 procent.

25

en bottennotering för år 2012 med 31,7 procent uppklarade ärenden. Till år 2013 kan dock en
ökning till 51,4 procent observeras, men det är trots allt ett resultat som inte förmår ändra
trendens tydliga riktning.

Diagram 5: Uppklaringsprocent LUL-ärenden (12-<15
år)
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I likhet med de straffmyndiga misstänkta lagöverträdarna har utvecklingen ovan periodiserats
i syfte att belysa om den sjunkande trenden kan härledas till samlokaliseringens upphörande. I
diagram 5 framgår en procentuell nedgång av uppklaringen motsvarande 45 procent från den
första till den andra av de aktuella tidsperioderna. Från den andra perioden, med en
bottennotering om i genomsnitt 38 procent uppklarade ärenden (med misstänkta
gärningspersoner 12-<15 år), sker avslutningsvis en tydlig uppgång till en genomsnittlig
uppklarings om 55,8 procent under för den tredje perioden.
Är avsikten att belysa ett statistiskt genomslag av samlokaliseringen krävs en mindre
grovhuggen uppdelning av utvecklingen. Följaktligen redovisas den månatliga
uppklaringsfrekvensen för åren 2008-2013. Av tabellen nedan framgår att perioden efter
samlokaliseringens upphörande omfattar ett större antal månader med en nollprocentig
uppklaring än perioden innan. Den största skillnaden kan observeras mellan år 2009
respektive 2012. Under 2009 återfinns inga nollnoteringar. I motsats kännetecknas perioden
maj till och med augusti under 2012 av en obefintlig uppklaringsfrekvens i fall med icke
straffmyndiga ungdomar. Dessa skillnader förklarar i allt väsentligt den kraftigt sjunkande
trenden. Dessutom framgår att nedgången inleds redan under år 2010, men tar verklig fart från
och med tiden för samlokaliseringens upphörande. Därefter stabileras utvecklingen först i
mars 2013, vartefter en ökande uppklaring kan observeras i enlighet med tidigare resultat
gällande straffmyndiga individer.
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En tolkning av trenden bör för det första beakta att polisens arbete i huvudsak är inriktat på
straffmyndiga lagöverträdare, medan socialtjänsten har det tyngsta ansvaret för de
minderåriga. För det andra har konstaterats att samlokaliseringen innebar en påtaglig
arbetskoncentrering av ärendegången. För det tredje vittnar intervjuerna med
socialsekreterarna om en hög arbetsbelastning från den senare halvan av 2010 till och med
hösten 2011, vilket sammanfaller med den sjunkande trenden. För det fjärde berättar
socialsekreterarna om upplevda svårigheter med att möta upp de yngsta lagöverträdarna.
Intervjupersonerna anser att de tillåts att arbeta mer direkt mot straffmyndiga lagöverträdare
eftersom de enligt lag kan erbjudas mer omfattande insatser. Är den misstänkte ännu inte
myndig kan det dessutom vara svårare att få dennes föräldrar att förstå att barnets
normbrytande beteende kan vara en del av en eskalerande negativ spiral. En tolkning av
trenden utifrån dessa omständigheter skulle kunna vara att samlokaliseringen hade en större
betydelse för minderåriga än för straffmyndiga individer. Att arbetet med den yngre gruppen
krävde en högre kontinuitet i kontakten med enskilda misstänkta lagöverträdare och deras
föräldrar. Till följd av att socialsekreterarna på Utredningscentrum redan drogs med en hög
arbetsbelastning blev arbetet med denna målgrupp om möjligt ännu svårare att organisera från
och med samlokaliseringens upphörande. Oberoende av tolkningens bärkraft är den påtagligt
sjunkande uppklaringsfrekvensen bland de yngsta lagöverträdarna problematisk. Detta då
möjligheterna att tidigt sätta in adekvata insatser rimligtvis ökar om polisen i större
utsträckning klarar upp brott när den misstänkte är under 15 år. En utredning av
omständigheterna kring brottet kan vidare bidra till att övertyga barnet och dennes
vårdnadshavare om allvaret i situationen och behovet av åtgärder.
Trots att det ofta genomförs en polisutredning då barn under 15 år misstänks för allvarlig
brottslighet har Brottsförebyggande rådet (Brå 2007) tidigare visat att så inte alltid sker. Av
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deras rapport ”Barn som begår brott – Polisens hantering av misstänkta personer under
femton år” framgår att nära en femtedel av alla anmälningar med misstänkta personer under
15 år resulterade i en utredning. Dessutom konstaterades att variationen mellan Sveriges 21
polismyndigheter vad avser andelen anmälningar som utreddes var anmärkningsvärt stor; från
drygt hälften i de myndigheter där störst andel utreddes till tre procent där minst andel
utreddes. Det framgår vidare att två tredjedelar av de misstänkta barnen under 15 år i förhör
erkände brott. Ser man till vilka olika typer av brott som utreds så var det vanligare att grövre
brott utreddes. Det vanligaste skälet till att polisen genomförde en utredning var att den kunde
antas ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser med avseende på den
unge.

3.3 Utvecklingen av utredningstiden i ungdomsärenden
Ett av målen med Utredningscentrum var att minska tiden mellan brottstillfället och
samhällets reaktion på det normbrytande beteendet. En omedelbar konsekvens ansågs vara en
förutsättning för att den unge inte skulle hinna begå fler brott innan rättssystemet ingripit - det
vill säga begå brott på kredit. För misstänkta lagöverträdare under 18 (men över 15) år finns
dessutom ett lagstadgat krav på en snabb handläggning i form tidsfristen gällande
förundersökningsprotokoll - den s.k. FUP-fristen. Den anger att en förundersökning skall vara
avslutad och beslut i åtalsfrågan ha fattats senast sex veckor (motsvarande 42 dagar) från
dagen för delgivning av brottsmisstanke. Följaktligen presenteras två mått på målet om en
snabb intervention. För det första redovisas i hur stor andel av ungdomsärendena under
perioden år 2008-2013 som polisen håller den lagstadgade FUP-fristen. För det andra
presenteras utvecklingen av tiden från det att den unge delges misstanke om brott till dess att
förundersökningen skickas till åklagare. Dessa två mått redovisas först årsvis för att sedan
periodiseras som tidigare.

3.3.1 Hur stor andel av ärendena håller tidsfristen till åklagare?
I diagram 6 redovisas i hur stor andel av ungdomsärendena som polisen håller den utsatta
tidsfristen under perioden september år 2008 till och med december 2013. Av utvecklingen
framgår en marginellt ökande trend. Denna beror i allt väsentligt på en tydlig toppnotering för
år 2011, där 70 procent av ärendena uppfyllde kravet på särskild skyndsamhet. Resultaten för
de övriga åren får betraktas som inom ramen för normala årsvisa fluktuationer.
Sammanfattningsvis är det således varken en beaktansvärd större eller mindre andel av
ärendena som håller tidsfristen efter Utredningscentrums bokslut jämfört med vid tiden för
projektets start.
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Diagram 6: Andelen ärenden som håller FUP-fristen
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De små skillnaderna under åren 2008-2013 blir än mer konkreta då utvecklingen delas upp i
de tre aktuella tidsperioderna. I diagram 7 representerar återigen den första stapeln tiden för
samlokaliseringens vara, den andra perioden sammanfaller med dess upphörande och den
tredje stapeln illustrerar tiden efter projektets officiella avslut. Trots att en högre andel
ärenden möter tidsfristen efter tiden för samlokaliseringens upphörande är det fråga om
marginella skillnader, vilka är starkt påverkade av månatliga variationer.

Diagram 7: Andelen ärenden som håller FUP-fristen
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Om avsikten, trots denna bakgrund, är att söka förklaringar till nedgången efter år 2011 bör
tre förhållanden beaktas: 1) Den första mars 2012 trädde en lagändring i kraft gällande
förundersökningsledarskapet i utredningar med unga lagöverträdare. Från en tidigare stor
andel åklagarledda förundersökningar tilldelades Värmdöpolisens förundersökningsledare ett
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större ansvar än tidigare, vilket har ökat vederbörandes arbetsbelastning. 2) Eftersom
lagändringen innebar att polisen nu håller i förundersökningen för alla ungdomsbrott, för
vilka lagen inte föreskriver ett högre straff än ett års fängelse, har kontakten mellan polisens
utredare och åklagaren påtagligt minskat. I sammanhanget anser flera av de medverkande
intervjupersonerna att den tidigare så frekventa åklagarkontakten höll uppe tempot i
handläggningen. 3) Sedan andra halvan av år 2013 ansvarar Värmdö närpolis dessutom för
utredningarna för halva Nacka Polismästardistrikt, vilket medfört en ytterligare
arbetsbelastning. Till följd av den ökade ärendeinströmningen kan närpolisen i nuläget inte
leva upp till den ursprungliga tidsfristen om att inom ’48 timmar’ boka in förhör med
misstänkta lagöverträdare. Sammantaget har dessa omständigheter minskat förutsättningarna
för tidiga ingripanden.

3.3.2 Tiden mellan delgivning av misstanke och FUP till åklagare
Resultatredovisningen fortsätter med det andra måttet på målet om snabb intervention; tiden
(mätt som det genomsnittliga antalet dagar) från det att den unge delges misstanke om brott
till dess att förundersökningen skickas till åklagare. Trots avsaknaden av motsvarande
jämförelsestatistik från åren innan Utredningscentrum har alternativa beräkningar av
utredningstiden i ungdomsärenden funnits att tillgå. Om måttet på snabb intervention istället
är tiden från att en anmälan inkommer till Värmdö närpolis tills dess att förundersökningen
skickas till åklagare, framgår att denna var i snitt 22 veckor under 2007. Densamma sjönk till
i genomsnitt fyra veckor under (maj till december) 2008, vilket grovt uppskattat utgör en
minskning av utredningstiden med 80 procent.

Diagram 8: Tiden mellan delgivning om misstanke och
FUP till åklagare (antalet dagar i genomsnitt)
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Diagram 8 innehåller, föga överraskande, inte några avbrott från den trend som tidigare
observerats. Som redan konstaterats kännetecknades år 2009 av den lägsta andelen ärenden
som höll den lagstadgade tidsfristen om 42 dagar. Nedan framgår att den genomsnittliga
handläggningstiden för ett ärende under 2009 var 48 dagar. Tidigare konstaterades att år 2011
uppvisade den högsta andelen ärenden som mötte kravet på skyndsamhet. Det återspeglas
nedan i form av den kortaste genomsnittliga utredningstiden under hela perioden – 22 dagar.
Mer iögonfallande är den oväntat (baserat på tidigare resultat) långa handläggningstiden som
avslutningsvis kännetecknar år 2013; 73 dagar i genomsnitt. Utfallet förklaras emellertid i
viss mån av att några få ärenden under det andra halvåret 2013 med osedvanligt lång
utredningstid snedvrider resultatet.

Diagram 9: Tiden mellan delgivning om misstanke och
FUP till åklagare (antal dagar i genomsnitt)
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Utvecklingen blir mer överskådlig då den periodiserats likt i diagram 9. Där framgår hur en
ökande utredningstid kan observeras efter samlokaliseringens upphörande. Men ökningen tar
till synes verklig fart först under den avslutande perioden och sammanfaller med att Värmdö
närpolis fick en påtagligt ökad arbetsbelastning i form av utredningar från Nacka
Polismästardistrikt.
I syfte att åskådliggöra tiden för startpunkten för den väsentligt ökande utredningstiden,
presenteras följaktligen en alternativ periodisering av utvecklingen under åren 2008-2013.
Diagram 10 tar hänsyn till (1) förändringen av förundersökningsledarskapet (den första mars
2012) och (2) tillströmningen av nya ärenden från Nackadistriktet (under andra halvåret
2013). Som framgår av den mittersta stapeln i diagrammet, kan den väsentliga ökningen av
handläggningstiden tillskrivas tiden för förändringen av förundersökningsansvaret. Denna
trend är stadigvarande och ökar marginellt under den avslutande perioden, som utmärks av en
ökad arbetsbelastning hos Värmdö närpolis.
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Diagram 10: Tiden mellan delgivning om misstanke och
FUP till åklagare (antal dagar i genomsnitt)
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3.4 Utvecklingen av anmälda barn- och ungdomsbrott
I diagram 11 presenteras ärendeinströmningen avseende unga lagöverträdare till Värmdö
närpolis under projektperioden. Det framgår att antalet anmälningar minskade med hela 40
procent mellan åren 2008 och 2011 för att sedan öka under slutet av perioden, med 32 procent
från 2011 till 2013. Den avslutande ökningen är, tillsammans med förändringen av
förundersökningsansvaret och det påförda utredningsansvaret för halva Nacka
Polismästardistrikt, en tänkbar förklaring till de ökande utredningstider som konstaterats
ovan.

Diagram 11: Antalet anmälda barn- &
ungdomsbrott (12-18 år) 2008-2013
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Den inledande positiva och sjunkande trenden, under de inledande åren med
Utredningscentrum, har tidigare uppmärksammats av de involverade poliserna och
socialsekreterarna. I sammanhanget kan nämnas att snatterier och stölder är de
brottskategorier som står för den i särklass största minskningen bland anmälda
ungdomsärenden. Exempelvis återkommer inte ungdomar som tagits på bar gärning för
snatteri innan 15 års ålder i anmälningsstatistiken efter 15 årsdagen i samma utsträckning som
tidigare.
Följaktligen är en väsentlig fråga om Värmdöungdomar de facto började begå färre brott efter
invigningen av Utredningscentrum. Anhängare av denna tolkning menar att projektet hade en
brottsförebyggande inverkan i form av en så kallad ”mun-till-mun” effekt bland kommunens
yngsta lagöverträdare. Denna skulle bestå i en ökad avhållsamhet från kriminalitet som en
konsekvens av tidiga ingripanden; en brottsmisstanke innebär en omedelbar kallelse till förhör
hos polisen och föräldrar som blir kontaktade av socialtjänsten, vilket medför ett obehag för
fler än den enskilde lagöverträdaren. En sådan tolkning förutsätter att valet att begå en
kriminell handling är resultatet av en rationell bedömning av dess risker respektive förtjänster.
Trots att ärendeinströmningen minskade för samtliga brottskategorier, var det i huvudsak
anmälningarna för egendomsbrott som sjönk drastiskt. Detta kan jämföras med
anmälningarna för våldsbrott och olaga hot som minskade, om än inte lika mycket. Om brott
mot person till skillnad från egendomsbrott framförallt begås i affekt och således inte
genomsyras av en värdering av dess för- och nackdelar, kan vetskapen om en konsekvent
samhällelig reaktion antas ha en moderat inverkan på utfallet. Huruvida ungdomar faktiskt
började begå färre brott än tidigare år är omöjligt att isolera från andra faktorer som kan
förklara trenden. Därför bör den minskade ärendeinströmningen i början av perioden tolkas
med försiktighet. Utvecklingen bygger trots allt på anmälda brott, vilket bortser från en
omfattande dold brottslighet. Detta mörkertal kan dock förändras över tid, vilket även
påverkar hur väl utvecklingen av den anmälda brottsligheten speglar förändringar över tid av
den faktiska brottsligheten.

3.5 Misstänkta återfall i brott
Hur sociala myndigheter och rättsväsendet ska bemöta och behandla unga lagöverträdare är
en angelägen fråga. Generellt återfaller majoriteten av de unga lagförda inte i fortsatt
brottslighet, men för en mindre grupp av dem är återfallsfrekvensen hög (Brå 2012). Därför
var en av målsättningarna med Utredningscentrum att minska andelen återfall bland
ungdomar. Till skillnad från den ordinarie brottsstatistiken omfattar återfallsstatistiken året
innan Utredningscentrum grundades; från och med maj år 2007. Det tillåter jämförelser
mellan (1) perioden innan projektstarten, (2) tiden från invigningen fram till
samlokaliseringens upphörande och (3) från och med samlokaliseringens upphörande till och
med den officiella avvecklingen (31 maj 2013).14 I diagram 12 redovisas hur stor andel av
14

Till skillnad från statistiken över uppklaringsprocenten sträcker sig återfallsstatistiken inte längre än maj
månad år 2013.
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ungdomarna under 18 år som återkommer som misstänkta för brott i polisens statistik vid mer
än ett tillfälle under perioden maj 2007 - maj 2013.

Diagram 12: Andelen ungdomar som återkommer som
misstänkta för brott
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Inledningsvis kan konstateras att inga individer under 18 år återkommer som misstänkta vid
mer än ett tillfälle hos Värmdö närpolis under den första perioden i diagrammet ovan; 15 maj
2007 - 15 maj 2008. Alltjämt kännetecknas de både följande tidsperioderna av en mycket låg
återfallsfrekvens. I sammanhanget kan nämnas att 606 individer mellan 12 och 18 år
registrerades som misstänkta under perioden 16 maj 2008 - 31 oktober 2011. Av dessa återföll
endast 32 individer (mellan 14 och 17 år) i brott vid ett tillfälle eller fler under samma
tidsspann, vilket motsvarar en återfallsfrekvens om 5,28 procent. Under den sista perioden i
diagrammet registrerades 257 misstänkta individer varav 11 ungdomar (mellan 15 och 17 år)
återkom hos polisen inom samma tidsspann. Det motsvarar en återfallsfrekvens om 4,68
procent. Sammantaget kan ingen iögonfallande skillnad observeras under tiden före
respektive efter projektstarten och samlokaliseringens upphörande.
Den låga återfallsfrekvensen kan te sig sensationell, men bör tydas med hänsyn till de
selektionsmekanismer ett brott genomgår innan det kommer till myndigheternas kännedom.
För det första måste en handling upptäckas, för det andra anmälas till polisen, för det tredje
registreras som ett brott enligt lagens definition och dessutom måste en misstänkt knytas till
gärningen (Brå 2006). Eftersom beräkningen av återfallsfrekvensen baseras på de fall där en
misstänkt gärningsperson identifierats finns således ett mörkertal att beakta. Mot denna
bakgrund är det också svårt att dra jämförelser mellan de resultat som observeras före
respektive efter samlokaliseringens upphörande.
Om möjligt mer intressant är att endast 36 ungdomar återkommer som misstänkta vid mer än
ett tillfälle under åren 2008-2013. Samtidigt står denna grupp står hela 38 procent av
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anmälningarna till Värmdö närpolis under den andra perioden (16 maj – 31 oktober 2011) och
24 procent under den avslutande perioden (1 november 2011 – 31 maj 2013). Samtidigt är
återfallsfrekvensen inte jämt fördelad inom denna grupp, utan en ”kärntrupp” om sex
individer står för 20 procent av den registrerade brottsligheten under 2008-2013. I tabellen
nedan preciseras återfallsfrekvensens fördelning, vilken överensstämmer i hög grad med
tidigare forskning gällande ungdomsbrottslighetens struktur; en liten grupp mycket
brottsaktiva individer står för en betydande del av den registrerade brottsligheten
(Socialstyrelsen 2008).
Antal åter1-2 ggr.
aktualiseringar
Antal
13
individer

3-9 ggr.

10-19 ggr.

20-49 ggr.

>50 ggr.

17

2

3

1

Sammanfattningsvis kan konstateras att den totala andelen misstänkta återfall som kan
observeras under åren 2008-2013 är mycket liten. Trots det bör det betonas att utfallet inte
nödvändigtvis behöver bero på projektets innehåll. Den marginellt lägre återfallsfrekvensen
under den avslutande perioden i diagrammet kan likväl förklaras av det faktum att färre
ungdomar var misstänkta (och anmälda) för brott under samma period. Avslutningsvis kan
fastslås att förmågan att förutsäga den del av brottsligheten som faller på återfallsbrottslingar
är betydligt större än för de tillfälliga lagöverträdarna.
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3.6 Medling
Vid sidan om tidiga ingripanden och kortare utredningstider var en av målsättningarna med
Utredningscentrum att öka andelen medlingsärenden. Med medling avses i detta sammanhang
att en gärningsperson och ett brottsoffer träffas frivilligt tillsammans med en kompentent och
opartisk medlare för att ventilera omständigheterna kring brottet och dess följder. Medlingen
utgör ett komplement till den ordinarie rättsprocessen och syftar dels till att gärningspersonen
förhoppningsvis får ökad insikt om brottets konsekvenser, dels till att den brottsutsatte ges
möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Förfarandet kan endast bli aktuellt om en misstänkt
ungdom erkänner brott eller delaktighet i brott (5 § medlingslagen). Det är polisens uppgift
att tillfråga vederbörande om hans eller hennes inställning till medling (6 § LUL), men ytterst
är det kommunen som är skyldig att erbjuda medling vid ungdomsbrott, dvs. i sådana fall där
gärningspersonen är under 21 år (5 kap.1 c § socialtjänstlag (SoL)). Eftersom medling kan
vara lämpligt även för dem som är under 15 år och då medling inte förutsätter ett
brottmålsförfarande, ska kommunerna erbjuda medling även för gärningsmän som är under 15
år.15 Någon bestämmelse som anger några åldersgränser för den brottsutsatte finns inte, men
naturligtvis bör även denne ha uppnått en tillräcklig ålder och mognad för att det ska vara
lämpligt med medling.
Socialtjänsten i Värmdö kommun har erbjudit medling sedan 1999 och denna tradition blev
än mer regelfäst då ’Stödcentrum för unga brottsutsatta’ etablerades år 2007. Av tidigare
forskning om svenska polisers inställning till medling framgår att om det finns en
välfungerande medlingsverksamhet på den egna arbetsplatsen är också poliser mer benägna
att erbjuda medling (Johnson 2009). Stödcentrum har genomfört medlingar mellan barn från
10 års ålder samt mellan ungdomar upp till 18 år, vilka tackat ’ja’ till kontakt med
verksamheten. Medlingsärendena har bokförts efter det datum de inkom och arbetet
påbörjades. Materialet omfattar dessvärre endast åren 2011-2013. Därmed är bedömningen av
huruvida andelen genomförda medlingar har ökat under åren 2008-2013 inte tillförlitlig; inga
jämförelser kan göras varken med åren innan Utredningscentrum startades eller under dess
initialskede. De resultat som kan säkerställas har anpassats till de aktuella tidsperioderna. Av
denna uppdelning framkommer att under perioden 1 januari till 31 oktober 2011 inkom 12
ärenden till medlingsverksamheten, varav 10 fullbordades. Under den period som följer på
samlokaliseringens upphörande, den 1 november 2011 till 31 maj 2013, inkom 20 ärenden av
vilka 18 medlingar genomfördes. Det kan således konstateras att en stor andel av de ärendena
som aktualiserats har fullföljts. Frågan om huruvida andelen medlingsärenden ökat kan
däremot inte säkerställas statistiskt och får därmed lämnas obesvarad.

15

Från och med den 1 januari 2008 ”skall kommuner sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om medling
med anledning av brott, medlingslagen, kan erbjudas när brottet begåtts av någon som är under 21 år” (5 kap.1 c
§ socialtjänstlag (SoL)).
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4. Lärdomar från ’Utredningscentrum för unga
lagöverträdare’
Följande avsnitt syftar till att belysa och summera de erfarenheter av myndighetssamverkan
från Utredningscentrum som kan ha bäring för poliser, socialsekreterare och åklagare som
arbetar med unga lagöverträdare i andra delar av Sverige. I intervjustudien framhåller de
medverkande tre faktorer som centrala för en välfungerande myndighetssamverkan. Dessa
utgörs av goda personliga relationer, en förståelse för varandras verksamheter och en
gemensam problembild. Sådana erfarenheter har konstaterats i Utredningscentrums alla led;
mellan polis och socialtjänst, mellan polis och åklagarsidan samt mellan socialtjänsten och
åklagarsidan. Intervjupersonernas reflektioner kring dessa aspekter av samverkan presenteras
nedan.

4.1 Polis – Socialtjänst
I det första ledet var socialsekreterarna som kom till Utredningscentrum långt ifrån okända
ansikten för närpolisen, utan de hade en väl upparbetad relation från bland annat Stödcentrum
för unga brottsoffer och flerårigt fältarbete som vilade på samordning mellan myndigheterna.
Men det var först i och med Utredningscentrum som samverkan formaliserades, vilken kom
att fungera ändamålsenligt enligt samtliga intervjuade poliser och socialsekreterare fram till
samlokaliseringens upphörande. Det ska därför poängteras att samtidigt som de medverkande
anser att goda personliga relationer är en framgångsfaktor, betonar de vikten av hållbara
strukturer för samverkan. För Utredningscentrum innebar samlokaliseringen dels en ökad
kontaktyta för samarbetet och dels en omedelbar ömsesidig respons på vad socialtjänsten och
polisen kan åstadkomma i kontakten med unga lagöverträdare. Dessa två omständigheter
beskrivs som en god grund för att uppnå förståelse för varandras funktioner och
arbetssituation. Därutöver innebar den ökade ”personkännedomen” och tillgängligheten för
varandra att det blev lättare att ta personlig kontakt. Sådana aspekter av själva arbetsprocessen
underlättande att skapa en gemensam problembild över läget i kommunen och att gemensamt
prioritera vad som behöver göras.

4.2 Polis – Åklagare
Den andra förbindelsen, mellan polis och åklagarsidan, har hittills inte uppmärksammats. Det
beror för det första på utvärderingens betoning på samlokaliseringens betydelse, som
inbegrepp polisen och socialtjänsten. För det andra kunde åklagarna, trots att de var knutna till
projektet, inte prioritera ärenden från Utredningscentrum framför andra ungdomsärenden från
övriga delar av Stockholms län. Det berodde både på att Åklagarmyndigheten i City har ett
stort upptagningsområde och att ärendena från Utredningscentrum aldrig (under hela
projektperioden) utgjorde mer än 15 procent av ärendena på åklagarens skrivbord. För det
tredje påverkades kontakten mellan åklagarsidan och polisen av en avgörande lagändring den
1 mars 2012. Den innebar att polisens förundersökningsledare tilldelades ansvaret för att driva
utredningarna i alla ungdomsbrott för vilka lagen inte föreskriver ett högre straff än ett års
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fängelse. Eftersom få Värmdöärenden avsåg så pass grova gärningar övertog närpolisen
förundersökningsansvaret i betydande utsträckning. I och med det blev kontakten mellan
närpolisen och åklagaren mindre frekvent. Trots dessa tre förhållanden framhåller både
åklagarna och poliserna att samverkansmodellen inom Utredningscentrum gagnade
handläggningsprocessen. Det täta och modelltrogna utbytet mellan parterna (innan tiden för
lagändringen) menar intervjupersonerna underbyggde goda personliga relationer, en förståelse
för varandras verksamheter och en gemensam problembild. De kontinuerliga
samverkansmötena öppnade upp för en konstruktiv dialog kring och respons på
utredningsarbetet, vilket var utvecklande för båda parter och i slutänden centralt för att
minska utredningstiderna. Följande citat från de intervjuade åklagarna och poliserna belyser
dessa positiva arbetsförhållanden.
En av åklagarna berättar:
I och med att med utredarna var en väldigt avgränsad grupp kunde jag samla
mina frågeställningar i de av mina ärenden som gällde Värmdö-ungdomar och
riva av dem vid ett och samma tillfälle. Och man lärde känna utredarna. Och det
blir ju alltid mycket lättare att ta kontakt när man fått ett ansikte på någon och
fått en inblick i hur de jobbar. Så det samarbetet tyckte jag var väldigt bra.
En av poliserna berättar:
Det var otroligt lärorikt att få sitta ner med åklagarna. Och få ta del av dom på
det sättet som man kan göra när man sitter ner tillsammans i lugn och ro och ta
lärdom av dom. Det var värdefullt tyckte jag. Och man gick igenom ärendena
mer djupgående än när man sitter på telefon. Så det var bra för oss att ha en
särskild ungdomsåklagare kopplad till projektet.

En av åklagarna berättar:
Det bästa med hela projektet var ju att man fick en så god känsla för utredarna.
Att man kände att man kunde ringa och bolla ärenden. Och även ringa till
socialtjänsten vid tveksamheter. Så det var ett väldigt roligt sätt att arbeta på som
oftast skulle vara helt omöjligt i vanliga fall. Och det känns ju alltid enklare när
man vet vad man har och särskilt hur alla andra ser på saken. Och det var det vi
kunde lösa tack vare de här mötena. Så man hade bättre koll på ärendena kontra
vad man har i normalfallet.

En av åklagarna berättar:
Man lär sig ju otroligt mycket av att få ”feed-back” och ge varandra ”feedback”. Och det är vi ju jättedåliga på överhuvudtaget i ’åklagar – polis-ledet’…
Och har man den här nära jämna kontakten med sina utredare så kan man ju få
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till en bra diskussion hela tiden med poliserna om vad som håller i domstol…
Man kan ge ”feed-back” på utredningsarbetet och förhör eftersom man träffar
dem. För i vanliga fall har jag ju ingen aning om vem av 400 poliser som har
hållit just det här förhöret. Man kan hänvisa till tidigare ärenden och domen, för
det gör man aldrig annars. På Värmdö blev det ju väldigt lätt att säga att ’tänk på
de här frågorna till nästa gång’. Jag tror bestämt att man kan utvecklas om man
har ett nära samarbete.
En av poliserna berättar:
Det var absolut en smidig process att man kunde bolla saker och ting i ärenden
och verkligen diskutera det. Det gav en större förståelse varför man får det svar
man får. Det snabbade ju på utredningsprocessen att dom kom hit och la sig i
rent faktiskt. Och att inte behöva skicka en besluts-FUP. För nu hade vi redan
dragit det muntligt, istället för att den blir liggande tills hon har tid att läsa och
att hon ska ta beslut som sedan ska skickas tillbaka hit. Det gick ju mycket
fortare. Och det var ju syftet.

4.3 Socialtjänst – Åklagare
Den tredje förbindelsen, mellan socialtjänsten och åklagarsidan, bidrog enligt
intervjupersonerna till att nyansera Utredningscentrum från mer traditionell
myndighetssamverkan. Förvisso var samkoordineringen mellan närpolisen och åklagarledet
respektive mellan polisen och socialsekreterarna central för att nå projektmålen om tidiga
ingripanden och kortare handläggningstider, men dessa två faktorer var likväl villkor för att
kunna påbörja sociala insatser. Vid intervjuerna framträder goda personliga relationer, en
förståelse för varandras verksamheter och en gemensam problembild som framgångsfaktorer i
samarbetet också mellan socialsekreterarna och åklagarna. Detta inte minst i frågan om att
matcha stödet mot individuella behov. I det avseendet bidrog den goda kontakten mellan
socialsekreterarna och åklagarna till insikter om hur det kunde underlätta varandras
arbetsprocesser och få en helhetsbild av den unges situation.
En av åklagarna berättar:
Att få den här personliga relationen särskilt med socialtjänsten kände jag
underlättade kontakten i olika ärenden. För tidigare har det varit väldigt svårt
att hitta rätt socialsekreterare som skrev ett yttrande som man hade begärt. Och
här hade jag namn som jag kunde kontakta direkt. Nu visste jag ju någon av
dom två som hade yttrandet som jag hade begärt. Så att mycket av min tid i de
ärenden som inte kom från Värmdö gick ju ut på att försöka leta rätt på
personer. Ringa socialtjänsten och fråga ’Vem är det som har det här
yttrandet?’.
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En av socialsekreterarna berättar:
För det första så var det ju väldigt bra för oss som arbetar inom socialtjänsten. För
vi har ju nästan aldrig haft kontakt med åklagare tidigare. Och i och med att de
begärde in våra yttranden så kunde vi samtidigt ha en dialog med åklagaren. Dom
gav ju en indikation till hur dom såg på brottet. För vi visste ju inte tidigare om de
skulle begära ett yttrande eller inte. Men då så kunde vi ju börja jobba med det
direkt efter att ha träffats. Eller säga att ’det här yttranden behöver lite mer tid’.
För vi behöver träffa familjen. Vi har en idé om att vi behöver starta den här
insatsen. Vi behöver få igång den så att vi kan skriva det där yttrandet så att han
kan få ett ungdomskontrakt på det här. Så det blev ju en väldigt rörlig verksamhet.
Så kontakten med åklagaren gjorde ju att vi hann göra bra insatser. Till exempel
så kunde man jobba med åtalsunderlåtelse med ett ungdomskontrakt mycket mer.
Det är ju mer vårdande än straffande och det är ju också målet med ungdomsbrott.

4.4 Ojämlika förutsättningar för samverkan
Under intervjuerna påtalades vid flertalet tillfällen att åklagaren inte fick samma utgångspunkt
som polisen med ett ”rent skrivbord” vid projektets början. Som konstaterats kunde åklagarna
inte prioritera ärenden från Utredningscentrum. Dessutom var, som likväl noterats,
ärendeinströmningen till närpolisen betydligt högre under Utredningscentrums initialskede än
under den senare delen av projektperioden. Inledningsvis var också åklagaren
förundersökningsledare i en stor del av ärendena, vilket innebar en hög arbetsbelastning hos
vederbörande. Den yttersta konsekvensen var att trots att polisens utredare levde upp till
lagens krav på en skyndsam handläggning blev ärenden i slutändan försenade på grund av
arbetsbördan hos Åklagarmyndigheten.
En av åklagarna berättar:
Alla mina ärenden hade ”sex-veckors-frist” och då satt man ju med ett ärende
som liksom var ett år gammalt. Och jag fick ju ta dem i den tidsordning de kom
in till mig. Jag kunde inte prioritera något framför något annat egentligen.
Snarare kanske då de äldre ärendena. För dom hade man ju mer ångest för att
dom låg säg 50 veckor över ”sex-veckors-fristen” medan då Värmdö-ärenden
kunde få ligga och vänta två veckor.
En av polisens utredare berättar:
Att vi fick förmånen att sätta oss med färska ärenden gjorde att vi hela tiden
hade kontinuitet i det hela. Men det slog ju över. Det blev ju fler och fler
ärenden som gick till åklagaren. Så nu hann inte dom med istället och då kände
man att dom bromsade istället. Dom höll på och drunkna och på att gå in i
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väggen. Men håller man på med ungdomar ska man absolut inte få för sig att
åtals-begränsa utan vända på varenda sten.
Från att åklagarsidan uppfattats som en ”flaskhals” i handläggningen innebar lagändringen
om förundersökningsledarskapet i mars 2012 en förändrad resursfördelning. Samtidigt
medförde den en kraftigt minskad kontakt mellan polis och åklagare. Eftersom
ärendeinströmningen till Utredningscentrum vid tidpunkten var påtagligt lägre än tidigare och
det faktum att det rörde sig om överlag lindriga ungdomsbrott (som inte renderade ett års
fängelse eller mer) drev närpolisens förundersökningsledare i stort sett alla ärenden. Eftersom
åklagaren inte har något mandat i dessa utredningar slutade åklagaren att medverka vid de
tidigare frekventa samverkansmötena med polis och socialtjänst. Kontakten mellan polis och
åklagare sköttes hädanefter via telefon och e-post och åklagarens roll blev mer av ett
bollplank för de ärenden där närpolisen höll i förundersökningen.
Följaktligen anser intervjupersonerna att åklagarrollen i typiska ungdomsutredningar spelades
ut på grund av lagändringen. Motivet till densamma var behjärtansvärt; att öka tempot i
ungdomsutredningar till följd av en erkänt hög arbetsbelastning på åklagarsidan på nationell
nivå. För Utredningscentrum hade förändringen emellertid en oavsiktlig konsekvens; mötena
där socialsekreterarna kunde ventilera åklagarens frågor om deras yttranden upphörde.
Därmed avstannande en värdefull dialog om huruvida socialtjänstens föreslagna insats
bedömdes som en lämplig påföljd. Detta gick ut över flexibiliteten i stödet till unga
lagöverträdare. Trots att projektet vilade på tidiga ingripanden är en sådan ambition inte
oproblematisk; ponera att rättsprocessen drar ut på tiden (exempelvis på grund av hög
arbetsbelastning hos åklagarna) och socialtjänsten vill erbjuda en ungdom att påbörja ett
konsekvensprogram och få ordning på problemen innan denne har varit i tingsrätten. Om
ungdomen sedermera blir straffad kan dennes tillvaro fallera, vilket gör att framgångsrikt
förändringsarbete går förlorat.

4.5 Betydelsen av skriftliga och välförankrade överenskommelser
Utvärderingen har i väsentligt avseende kretsat kring betydelsen av samlokaliseringen för
Utredningscentrums framgångar. Från turerna kring dess vara och upphörande finns
ytterligare lärdomar att hämta. Att samlokaliseringen ursprungligen blev möjlig berodde på att
den sanktionerades av den dåvarande polismästaren i Nacka med mandat från dåvarande
länspolismästaren. Dess upphörande bottnade i en nationell strävan att öka allmänhetens
kontaktyta mot polismyndigheten. Av det följde direktiv från den nytillträdde
distriktpolismästaren där närpolisen uppmanades att öppna sin receptionslokal. När
socialsekreterarnas arbetsutrymme togs i anspråk blev de tvungna att återgå till sina ordinarie
arbetsplatser på Socialkontoret. Att beslutet inte kunde jämkas, trots invändningar från
Värmdö närpolis, berodde på att den ursprungliga överenskommelsen om samlokaliseringen i
allt väsentligt var personbunden och inte skriftlig. Hade det funnits ett skriftligt och konkret
avtal att förankra på högre nivå i polismyndigheten hade nationella mål inte nödvändigtvis
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prioriterats över lokala satsningar, enligt Värmdö närpolis. Utgången bidrar till att belysa två
centrala omständigheter.
För det första riskerar ett samverkansavtal att urholkas i fall myndighetspersoner med mandat
i samverkansfrågor slutar eller ersätts på sin post. För det andra lyder socialtjänsten respektive
närpolisen under direktiv på kommunal respektive statlig nivå. Därmed har förändringar i
moderorganisationen olika slagkraft på lokal nivå. Den lärdom som kan dras är att ett
gemensamt mål är en nödvändig, men inte tillräckligt förutsättning för att samverkan skall
bestå. Villkoren för lokala samverkansöverenskommelsen måste tydliggöras hos en rad
nyckelpersoner central nivå och skriftliga avtal precisera vilka resurser respektive myndighet
bör avsätta för samverkan. I sammanhanget får kommundirektörer respektive
distriktpolismästare anses ha en avgörande roll för att samverkansavtal skall upprätthållas. De
behövs för att förankra och driva på arbetet med de brottsförebyggande åtgärderna – åtgärder
som många gånger ska utföras i deras förvaltningar.
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5. Avslutande diskussion
Utvärderingen av ’Utredningscentrum för unga lagöverträdare’ har påvisat fem huvudsakliga
resultat:
1) En väsentligt ökad uppklaringsprocent i ärenden med straffmyndiga ungdomar.
Uppklaringsfrekvensen i åldersgruppen 15-18 år tredubblades under projektperioden i
jämförelse med året innan projektstarten. Utvecklingen är stabil under hela projektperioden
och ingen skillnad kan således observeras mellan tiden före och efter samlokaliseringens
upphörande.
2) En anmärkningsvärt sjunkande uppklaringsfrekvens för icke-straffmyndiga lagöverträdare.
3) En påtaglig minskning av tiden från det att den unge delges misstanke om brott till dess att
förundersökningen skickas till åklagare. Utredningstiden under projektperioden minskade
som mest med upp till 80 procent och i jämförelse med året innan projektstarten. Samtidigt
kan dock en väsentlig ökning av den genomsnittliga utredningstiden observeras från och
med slutet av projektperioden.
4) En låg återfallsfrekvens bland registrerade unga lagöverträdare. Samtidigt står en mycket
liten grupp av väldigt brottsaktiva individer för en betydande del av den anmälda
ungdomsbrottsligheten.
5) Att goda personliga relationer, förståelse för varandras verksamheter och en gemensam
problembild är framgångsfaktorer för samverkan mellan polis, socialtjänst och
åklagarväsendet. Sådana förutsättningar kräver hållbara strukturer för samverkan. Därför
behöver samverkansöverenskommelser vara skriftliga avtal och förankras hos en rad olika
medarbetare, på olika nivåer, inom både kommun och polismyndigheten för att samverkan
skall bli en levande del av verksamheterna.
De huvudsakliga resultaten är beaktansvärda, men kan också tolkas som motstridiga. Därför
bör betonas att den sjunkande uppklaringsfrekvensen för minderåriga lagöverträdare sannolikt
beror på omständigheter utanför Utredningscentrum. Utvärderingen belyser i sammanhanget
att en rad organisatoriska förändringar inom både Värmdös närpolis och socialtjänst –
samlokaliseringens upphörande och mottagningsgruppens övertagande, förändringen av
förundersökningsledarskapet och det påförda utredningsansvaret för halva Nacka
Polismästardistrikt – medfört en ökad arbetsbelastning för båda myndigheter och försämrat
koordinationen i deras samverkansarbete.
De positiva resultaten bör i allt väsentligt hänföras till målsättningen om en omedelbar
samhällelig reaktion och en strömlinjeformad utredningsprocess med frekvent
myndighetssamverkan. Dessa omständigheter möjliggjordes genom ett ”rent bord” med nya
ärenden och dagsaktuella underrättelseuppgifter. Med ett högt tempo under utredningsfasen
blev fler ungdomar beredda att medverka som både målsäganden och vittnen. Därmed blev
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brottsaktiva ungdomar tidigt uppsatta som misstänkta och kallade till polisförhör. Signalen
var entydig; polisen har ett gott bevisläge och om ungdomarna, trots polisens goda vetskap,
fortsatte att begå brott under utredningstiden så blir det i slutänden dyrt för dem då påföljden
utdelas. Mot denna bakgrund anser samtliga intervjupersoner att Utredningscentrum var
framgångsrikt för att förebygga brott bland Värmdös ungdomskullar. Sådana effekter kan
varken fastställas eller avfärdas inom ramen för denna rapport. Att ärendeinströmningen till
närpolisen – specifikt avseende typiska ungdomsbrott som snatterier och stölder – märkbart
minskade under projektperioden utgör dock ett starkt argument för en allmänpreventiv effekt.
Den absoluta merparten av ungdomar som begår brott gör det under en begränsad tid för att
sedan leva ett laglydigt och ansvarstagande vuxenliv. Det går inte att bortse från att
ungdomsperioden är kort. För att ungdomar som är inblandade i brott ska kunna gå vidare
med sina liv är det av central betydelse att de skall få sin sak prövad omgående. Det gäller
både gärningspersoner och brottsutsatta. I det avseendet anser samtliga intervjupersoner att
Utredningscentrum var en ytterst ändamålsenlig organisatorisk strategi för att bemöta unga
lagöverträdare. Utvärderingen har i hög grad ägnats åt samlokaliseringens abrupta
upphörande. Därför finns goda skäl att avslutningsvis betona de medverkandes påfallande
entusiasm till samverkansformen och dess goda arbetsklimat. I och med den frekventa
personliga kontakten fick poliserna, socialsekreterarna och åklagarna en direkt återkoppling i
det förändringsarbete som respektive part kunde åstadkomma. Ett bestående intryck ger de
poliser som beskriver sin arbetssituation innan projektperioden. Till följd av en stor balans
kunde ungdomsärenden bli liggande i mellan tre och sex månader innan en utredning kunde
påbörjas. Tack vare satsningen fick poliserna nu äntligen arbeta som det är tänkt enligt lag.
Det främjade både deras entusiasm över sitt arbete och polisens relationer till allmänheten. I
det avseendet berättar en av poliserna att en väsentlig del av arbetstiden tidigare gick åt till att
förklara för oroliga föräldrar varför deras barns utredningar stod stilla. I och med
Utredningscentrum minskade sådana samtal drastiskt. Detta tack vare att utredarna nu
återkom redan inom någon vecka och förklarade hur de kommer att gå till väga. Därmed
förbättrades servicen och stödet till de anhöriga, vilket var ett av projektmålen. Detta ger en
tydlig signal både internt och utåt mot allmänheten att kommun och rättsväsendet arbetar ihop
och ”gör något åt problemen”. Det avser åtgärder för att öka den upplevda risken för upptäckt
och inte minst insatser för att minska vinsten av brottet och öka vinsten av att följa lagen. I
dessa avseenden bidrog Utredningscentrum till en helhetsbild av ungdomars situation, vilken
sedan var avgörande för hela utredningen och i förlängningen stödet till den enskilde. Att
brottsprevention har lokal förankring är en utgångspunkt för att få till stånd ett
förändringsarbete med unga lagöverträdare i form av ökad kontinuitet, ökad trygghet och
förtroendefulla relationer.
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