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Minderåriga som döms �ör mord har nästan
uteslutande utretts av socialtjänsten innan de begått
brottet, enligt en granskning av Kaliber på Sveriges
Radio. ”Ett enormt systemfel”, säger kriminolog
Ardavan Khoshnood i programmet.

15 personer under 18 år har dömts i mordärenden de senaste fem
åren, enligt Kalibers genomgång, och alla utom en hade varit
föremål för utredning av socialtjänsten. Tjänstemän säger att det
saknas verktyg för att fånga upp dem innan det går så långt som
till grova brott.

– Att myndigheter vet om det, att de har gjort utredningar, men
att de inte har kunnat hantera det på ett sådant sätt att man
kunnat sätta stopp på brottsligheten... Vad kartläggningen visar
är hur viktigt det är att gå in med resurser i skola, socialtjänst och
psykiatri, säger Ardavan Khoshnood, kriminolog vid Lunds
universitet.

– Att så många har varit föremål för utredning och ändå inte
vända på det så att de till och med hamnar i grov brottslighet
visar ju på ett enormt systemfel som vi har i det här landet.

Kriminologen Ardavan Khoshnood. Foto: Privat

Fyra av de 15 morddömda tonåringarna har bott i så
kallade utsatta eller särskilt utsatta områden. Khoshnood säger
dock att andelen är högre om man även inkluderar misstänkta
personer i de många ärenden som inte klarats upp.

– Antalet mord som blir lösta i Sverige är lågt, speciellt vad gäller
gängbrottslighet och sådant som tar plats inom kriminella
nätverk. Det innebär att det är en hel del personer som aldrig blir
lagförda och väldigt många av de aktivt kriminella i storstäderna
bor i utsatta områden.
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Socialminister Lena Hallengren skriver i ett mejl till Kaliber att
det finns ett behov av fler tvingande åtgärder för att bromsa
ungdomar från eskalerande brottslighet. Hon skriver också att
”socialtjänsten har i dag begränsade möjligheter att agera tidigt
när samtycke saknas och förutsättningarna för tvångsvård enligt
LVU inte är uppfyllda. Där finns ett gap som regeringen vill täppa
till”.
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