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Inledning 

Sveriges Kristna Råd (SKR) består av 28 medlemskyrkor och en kyrka som har 

observatörsstatus. Dessa 29 kyrkor representerar tillsammans näst intill alla kristna kyrkor 

och samfund i Sverige.  

 

SKR har ett samordnande ansvar för den andliga vården vid häkten och på fängelser i vårt 

land. För kyrkorna är detta en viktig uppgift i linje med vad kyrkorna verkat för under hela sin 

historia och som går tillbaka till Jesu ord ”jag satt i fängelse och ni besökte mig”. Kyrkorna 

ser det som ett förtroende att detta ansvar har getts dem av kriminalvården i Sverige. Genom 

den andliga vården har kyrkorna unika kontakter med dem som dömts till fängelsestraff, 

vilket speglas i de synpunkter SKR ger på utredningen. 

 

SKR vill understryka att tidsaspekten är ytterst viktig när det gäller behandlingen av den 

brottsmisstänkte och även för brottsoffren. Även om det är ovanligt att någon under 18 år 

anhålls, så bör det i de fall det händer klaras av mer skyndsamt än vad som sker idag. Det 

bör t ex vid s k 24:8-förhör finnas advokatjour för att inte stoppa upp handläggningen. 

Flaskhalsar vid undersökningar bör också åtgärdas. 
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Det är vidare viktigt att öka samverkan mellan olika myndigheter. SKR instämmer i att det är 

en brist att det saknas riktlinjer för polisens medverkan i socialtjänstens arbete. 

Det är väsentligt att göra det lättare att upptäcka dem som riskerar att utveckla en 

vanekriminell livsstil. Samverkan mellan olika myndigheter kan vara ett bidrag till att 

effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet. SKR menar samtidigt att detta inte får inkräkta 

på den sekretess som måste upprätthållas t ex inom socialtjänsten. 

 

SKR menar att det är en svaghet i betänkandet att den inte tilltäckligt lyfter fram vad som kan 

göras genom ideella insatser. Det borde redan ha ingått i direktiven att belysa vad ideella 

föreningar och enskilda insatser kan göra för att förhindra ungdomsbrottslighet. Ideella 

insatser skulle kunna motverka den utveckling som utredningen befarar, nämligen att polisen 

blir ensam aktör på tider och platser där ungdomar i riskzonen finns. 

 

Detta remissvar har tagits fram i samarbete med SKRs handläggare för arbetet med den 

andliga vården inom kriminalvården Margareta Säfwenberg. Ansvarig vid SKRs kansli har 

varit direktors för ekumenisk diakoni/kyrka och samhälle Lennart Molin. 
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