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Abstract 
 

Under polisutbildningens ungdomsmoment stötte vi på Polislagens tolfte paragraf, 

vilken vi spontant såg som ett utmärkt redskap för polisen att använda för att hjälpa 

ungdomar i olämpliga miljöer genom att slå larm till föräldrar och socialtjänst. Dock 

fick vi genom våra lärare reda på att denna lag ska användas mycket restriktivt, vilket 

vi inte förstod syftet med. Vi upplevde det som att det skulle krävas extrema 

förhållanden för att den skulle vara tillämplig, och undrade hur ofta dessa situationer 

uppstod i verkligheten. Vår önskan var att med denna rapport undersöka hur det 

egentligen stod till med användandet av PL § 12. Vi hade en hypotes om att den var 

för restriktivt formulerad, och därmed alltför sällan använd. För att undersöka detta har 

vi fördjupat oss i förarbeten till paragrafen samt studerat omhändertagandeblad från en 

mindre och en större ort. Vi gjorde även intervjuer med poliser i yttre tjänst på dessa 

orter, och fann att användandet skilde sig åt. Under arbetets gång har vi fått en 

förståelse för restriktiviteten och även förstått vikten av att som polis se syftet och 

därefter vara flexibel för att hitta lösningar. Detta kan uppnås genom PL § 12, men 

även genom andra lagar som LOB eller PL § 13. Detta har lett till att vi återigen ser 

PL § 12 som ett utmärkt och självklart redskap i polisens arbete med ungdomar. 
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1  INLEDNING 

Vi bestämde i ett tidigt skede att vi ville fördjupa oss i ett ämne som kunde vara 

värdefullt för oss i vårt arbete som poliser i yttre tjänst. Vidare funderade vi kring 

om det fanns någon särskild paragraf med bäring mot polisyrket som vi ville få 

ökad kunskap om och slutligen ville vi hitta ett ämnesområde som intresserade oss 

båda, vilket visade sig vara förebyggande insatser för ungdomar. Dessa tre faktorer 

ledde oss fram till Polislagens tolfte paragraf; omhändertagande av ungdom i 

olämplig miljö. 

Vi ser denna paragraf som ett instrument för polisen att använda sig av när man 

påträffar unga människor i exempelvis knarkarkvartar* eller i prostitution, och 

därigenom slå larm till vuxna i ungdomens omedelbara närhet och socialtjänst. I 

förlängningen skulle alltså ett omhändertagande kunna leda till att en negativ spiral 

kan brytas genom att ungdomen får det stöd och hjälp han eller hon behöver.  

Dessvärre insåg vi snart under case och diskussioner med lärare1 under 

Polisutbildningens ungdomsmoment att lagen ska tolkas väldigt restriktivt. Det 

räcker typiskt sett inte att ungdomen påträffas i en knarkarmiljö som tillexempel på 

Plattan i Stockholm med kända missbrukare, utan situationen skall vara ännu mer 

hotfull med perspektiv på ungdomens hälsa och utveckling. Denna restriktivitet gör 

att PL § 12 bakbinder sig själv, eftersom rekvisiten för ett omhändertagande så 

sällan uppfylls. I förlängningen fördröjs insatserna och förloraren blir ungdomen, 

den som bestämmelsen egentligen vill skydda. 

1.1 Bakgrund 

För att kunna komma in i vårat resonemang är det viktigt att veta vad som står i 

Polislagens § 12. Nedan följer därför lagtextens lydelse 

”Anträffas någon, som kan antas vara under 18 år, under förhållanden som 

uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans hälsa eller 

                                                
1 Norberg Hans, Sundström Kenneth, lektion i moment 3:2 Polisutbildningen, december 2006, NBVH, Umeå 
Universitet 
* Vår definition av knarkarkvart är en lägenhet eller uppehållsplats där en eller flera missbrukare vanligen bor 
eller uppehåller sig och där förekomst av drogmissbruk är en del av vardagen. 
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utveckling, får han tas om hand av en polisman för att genom dennes försorg 

skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller 

till socialnämnden. ” 

Bestämmelsen om omhändertagande av ungdom då det är risk för hälsa och 

utveckling infördes först i lagen om tillfälligt omhändertagande 1973. Någon 

liknande lag fanns vid den tiden inte. Anledningen till att den infördes var att 1973 

års brottskommission såg tecken i samhället som tydde på att barn i lägre tonåren 

allt oftare börjat vistas i områden där missbrukare samlades. Kommissionen ansåg 

att behov fanns av en föreskrift som möjliggjorde för polisen att under vissa 

nödfallsliknande förhållanden tillfälligt omhänderta personer som kunde antas vara 

under 15 år. Nedanstående paragraf kom då till i Lagen om tillfälligt 

omhändertagande. 

2 § Anträffas någon, som kan antagas vara under femton år, under förhållanden 

som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans hälsa eller 

utveckling får han tas om hand av polisman för att genom dennes försorg 

skyndsamt överlämnas till föräldrar, annan vårdnadshavare eller socialnämnden.2 

Behovet av bestämmelsen ökade troligtvis ytterligare då polisens möjlighet att 

ingripa enligt barnavårdslagen avskaffades 1982, i samband med att nya 

Socialtjänstlagen trädde i kraft3. Polisen och socialtjänsten upptäckte dock att även 

personer över 15 år men under 18 år kunde befinna sig i miljöer som är direkt 

skadliga för deras utveckling. Därför gjordes 1991 en ändring i lagtexten så att även 

paragrafen omfattar personer upp till 18 år.4 

Lagen kan ses som en social skyddsåtgärd. Kan man hindra nyrekryteringen av 

missbrukare genom att göra föräldrar, socialtjänst och inte minst ungdomen själv 

uppmärksam på allvaret i situationen har man minskat det sociala lidandet och ökat 

en ung människas livskvalitet. I propositionen till polislagen § 125 nämns en 

koppling till § 3 i lagen om särskild vård av unga, i fortsättningen kallad LVU. 
                                                
2 www.rattsbanken.se, Lag (1981:31) 
3 Regeringens proposition 1989/90:28, s. 37 
 
4Berggren Nils-Olof, Munck Johan, Polislagen – en kommentar, femte upplagan, (Stockholm: Norstedts 
tryckeri  2005) s.88 
5 Regeringens proposition 1990/91:86, s. 9 
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Socialtjänsten har genom LVU § 3 möjlighet att omhänderta barn under 18 år i de 

fall deras beteende innebär en fara för hälsa och utveckling. Det kan då handla om 

missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat skadligt 

beteende.  Grunderna för ett omhändertagande enligt LVU § 3 överensstämmer i 

princip med vad som krävs för ett omhändertagande enligt PL § 12. Ett undantag är 

dock brottslig gärning som nämns som ett av de skadliga beteendena i LVU § 3. I 

den polisiära verksamheten använder man sig självklart av andra lagstöd när det är 

frågan om brott.  

Under polisutbildningens ungdomsmoment kom vi i kontakt med polislagen § 12 

första gången. Vi fick då genom våra lärare, Kenneth Sundström och Hans Norberg, 

uppfattningen att denna paragraf skulle användas väldigt restriktivt. Denna 

restriktivitet vittnar även förarbetena om. Vår hypotes är dock att den används väl 

restriktivt, och att poliser idag sällan ser möjligheten att använda den. Vi befarar 

även att en slags icke-dokumenterad version av PL § 12 används ute på fältet. Detta 

resonemang grundar vi på att man som polisman säkert många gånger träffar på 

ungdomar i situationer som är allvarliga men inte nog allvarliga för att göra ett 

regelrätt omhändertagande. Vi tänker oss att ett samtal till föräldrarna som får 

komma och hämta upp den unge många gånger räcker. Detta förfarande leder 

antagligen inte till någon dokumentation som ett omhändertagande egentligen skall 

göra. 

Vi var rädda för att vi som arbetande poliser skulle komma att känna att lagtexten 

inte räckte till i dessa situationer, vilket skulle kunna leda till en känsla av 

otillräcklighet.  

Vi undrade om användandet av PL § 12 skulle kunna utvidgas till hjälp för unga i 

utsatta situationer. Vi ville i detta arbete undersöka huruvida våra antaganden hade 

någon verklighetsgrund och ifall poliser, som kommer i kontakt med dessa 

ungdomar, kunde bekräfta vårt antagande angående PL § 12´s restriktivitet. 
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1.2 Syfte 

Vårt syfte är att få en uppfattning av tillämpningen av PL § 12 i den polisiära 

verkligheten och att undersöka detta på två orter av skilda storlekar. Detta då vi tror 

att denna typ av omhändertagande aktualiseras främst i en stor stad och kanske inte 

används alls i en stad av mindre storlek.  

1.3  Frågeställningar 

• När är egentligen PL § 12 tillämplig?  

• Vad är syftet med restriktivitet? 

• Vad tycker poliser i yttre tjänst om PL § 12? 

• Hur ofta görs dessa omhändertaganden? 

1.4  Avgränsningar 

Vi avser att undersöka tillämpningen på två valda orter, Västerås och Mora. Vi har 

valt dessa två då de skiljer sig avsevärt i storlek vilket vi tror är intressant. I 

Västerås bor det knappt 133 000 människor, och i Mora bor det drygt 20 000 

människor.6  Passande nog är det även på dessa orter vi ska göra våra 

aspirantutbildningar och vi tror det kan vara värdefullt att förstå hur den egna 

myndigheten arbetar kring just ungdomar.   

När det gäller polisens arbete med ungdomar kan alltid samarbetet med 

socialtjänsten stötas och blötas. Detta är givetvis en intressant fråga, men för att 

kunna fördjupa oss i det som fångade oss i första taget har vi avstått från att gräva 

djupare kring samverkan med andra myndigheter. 

1.5     Tillvägagångssätt 

Vi började med att läsa kommentarerna till PL § 12 i ´”Polislagen – en kommentar”. 

Vidare läste vi prop. 1990/91:86 om polisens åtgärder i samband med ingripanden 

mot ungdomar. I propositionen hänvisades till en del andra skrifter varav vi ansåg 

vissa vara relevanta för vårt arbete. Dessa var FN´s konvention om barns rättigheter 

samt FN´s konvention om mänskliga rättigheter. I nämnda proposition nämns även 
                                                
6http://www.scb.se/templates/tableOrChart____193256.asp 
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Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, vilket fick oss att 

läsa prop. 1989/90:28 vård i vissa fall av barn och ungdom. Det var dock främst 

LVU § 3 som intresserade oss, så vi läste även Norstedts kommentarer till denna på 

IntraPolis, som är ett internt nätverk för polismyndigheterna i Sverige. Förutom 

skrifterna som nämnts här har vi även läst lagtext, både gällande och sådan som trätt 

ur kraft. Lagar som inte längre är aktuella har vi hittat genom www.rattsbanken.se. 

Vi har även läst Justitiedepartementets Ds 1996:59, ”Allas vårt ansvar”, för att få 

bakgrund till vikten av tidiga insatser. Allt detta har vi läst för att få en uppfattning 

av teorin kring PL § 12.  

För att få en bild av hur paragrafen tillämpas praktiskt valde vi att studera 

omhändertagandeblad från 2006 i både Mora och Västerås samt intervjua poliser 

verksamma i yttre tjänst. Vi intervjuade två poliser från varje ort. Vi bestämde oss 

även för att göra ett urval på varje ort genom att intervjua en polis med mindre än 

fem år i tjänst och en med fler än fem år i tjänst. Detta för att se om uppfattningen 

av PL § 12 skiljde något med hänsyn till antalet tjänsteår.   



Rapport nr. 413 

 6 

2007-04-23 

2       STYRDOKUMENT OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

I detta kapitel går vi igenom dokument, lagstiftning och begrepp som är väsentliga 

för att kunna besvara ovan uppställda frågeställningar. Till detta hör vikten av tidiga 

insatser, aspekter på frivillighet som alternativ samt mänskliga rättigheternas roll i 

sammanhanget. 

 2.1   Vikten av tidiga insatser 

Justitiedepartementet gav 1996 ut skriften ”Allas vårt ansvar” som är ett nationellt 

brottsförebyggande program. Den beskriver att tidiga åtgärder mot barn och 

ungdomar i riskmiljöer och risksituationer är av största vikt för att begränsa och 

förhindra nyrekrytering till missbruk och kriminalitet. Programmet trycker på vissa 

nyckelaktörer, som föräldrar, socialtjänst, skola och polis. Dessa skall tillsammans 

tidigt se ungdomar som är på väg att hamna snett och genom metoder unika för 

varje aktörsgrupp, få in ungdomen på rätt väg. Som förälder kan det innebära att ha 

kontakt med barnets kompisar och även deras föräldrar för att gemensamt kunna 

sätta gränser. För socialtjänst kan det innebära att avsätta resurser för 

kontaktpersoner och andra tidiga åtgärder. Skolan kan vara uppmärksamma på 

elever med negativa prestationsförändringar, eskalerande skolkning och andra 

varningsklockor och då inte tveka att kontakta föräldrar och socialtjänst. För 

polisens del gäller det att markera samhällets ogillande av brottslig verksamhet 

genom att tidigt visa att det inte är accepterat att till exempel röka cannabis, som 

ofta är en inkörsport till andra droger7 och därmed fortsatt kriminalitet för att 

finansiera det tilltagande missbruket. Finansieringen av narkotikamissbruk leder 

inte sällan till tillgreppsbrott och prostitution, och inte minst den personliga tragedin 

som finns hos varje missbrukare. Förutom missbrukarens egen misär leder 

kriminaliteten runtom till att andra medborgare drabbas. I ”Allas vårt ansvar” 

beskrivs brottsförebyggande åtgärder på tre nivåer8: 

• ägna större uppmärksamhet åt hur samhällsutvecklingen i stort påverkar 

brottsligheten, exempelvis alkoholpolitik, bostadsplanering och 

arbetsmarknadsåtgärder 
                                                
7 Håkan Larsson, lärare Polishögskolan, 4 april 2007, Umeå universitet 
8Justitiedepartementet, Ds 1996:59, Allas vårt ansvar , (Norstedts tryckeri AB 1996) s. 23 
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• tillvarata det medborgerliga initiativet, som ”Föräldrar på stan”, 

grannsamverkan mot brott etcetera 

• utveckla och effektivisera lagstiftningen 

2.2    Frivillighet som alternativ 

Som i all polisiär verksamhet skall PL § 8, som också kallas behovs och 

proportionalitetsprincipen, beaktas. Denna princip innebär att varje polis vid varje 

ingripande skall överväga om ingripandet står i proportion till de skador och 

olägenheter som ingripandet kan innebära för den åtgärden riktar sig mot. Därför 

skall polisen innan de företar en tvångsåtgärd eftersträva frivillighet. Detta går 

naturligtvis av förklarliga skäl inte i alla lägen som t.ex. vid ett gripande, men i 

vissa fall går det utmärkt att i första hand försöka få personen att frivilligt följa med.  

När det gäller ett omhändertagande enligt PL § 12 ska nämligen polisen eftersträva 

att ungdomen hellre frivilligt ska följa med. När sådana frivilliga medföljanden sker 

är det inte ett omhändertagande som har skett utan en frivillig transport och ett led i 

polisens hjälpande verksamhet. Låt oss då säga att en polis i en situation ska försöka 

prata ungdomen tillrätta och få personen att frivillig följa med. Vissa svårigheter 

finns då med den verkliga frivilligheten hos personen. Ett exempel är då att en 

uniformerad polis kan ha ett överläge gentemot personen bara för att polisen är 

uniformerad. Polisen har trots allt en särställning mot gemene man, som man som 

polis bör vara medveten om. Det finns alltså ett problem med att frivilligheten kan 

ifrågasättas. 

Det finns ingen direkt definition på vad som är ett omhändertagande, men rent 

generellt kan man säga att det som skiljer en skjutsning hem som service kontra 

omhändertagande är frivilligheten från ungdomens sida. Detta eftersom det kan vara 

känsligt att ta in folk i polisbilen, det vill säga ett stängt utrymme och därmed 

beröva dem sin rörelsefrihet, utan att ha skäl för det. Dessa skäl är viktiga att ha 

dokumenterade.  
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2.3    Andra lagar som alternativ 

Det är troligt att man vid ett och samma tillfälle kan använda flera lagstöd än ett, till 

exempel Lagen om omhändertagande av berusad person, i fortsättningen kallad 

LOB, eller PL § 13.  

Enligt Socialtjänstlagen 14:1 och PL § 3 har polisen anmälningsplikt om de har 

anledning att tro att ett barn far illa. Polisen kommer alltså att behöva skicka ett PM 

till socialtjänsten vilket lagstöd man än väljer att använda. Syftet men ett PL § 12 

omhändertagande är att få bort ungdomen/barnet från en uppenbart skadlig miljö. 

Om ungdomen är så full att den kan omhändertas enligt LOB, eller så 

ordningsstörande att den kan omhändertas enligt PL § 13, får man också då bort 

ungdomen från den skadliga miljön och man är dessutom skyldig att skriva ett PM 

till socialtjänsten. Socialtjänsten är i sin tur skyldig att snarast utreda huruvida några 

insatser behöver sättas in.  

Det man som polis vill uppnå med ett PL § 12 omhändertagande, dvs. få bort 

ungdomen från en dålig miljö kortsiktigt för att sedan låta socialtjänsten ta vid för 

de långvariga åtgärderna, kan alltså uppnås på flera sätt.   

Att omhänderta enligt LOB eller PL § 13 kräver mindre än ett PL § 12 

omhändertagande eftersom det vid det sistnämnda ska vara uppenbar risk för 

ungdomens hälsa och utveckling. Det kan vara svårt att för den enskilde 

polismannen att göra den bedömningen, det är enklare att bedöma berusningen eller 

graden av stökighet.  

Att kunna förstå syftet med en viss åtgärd och förstå att det ofta kan finnas flera 

vägar att gå är viktigt så att man som polis är flexibel och öppen för andra 

lösningar. 

2.4     Mänskliga rättigheter och barnkonventionen 

En bestämmelse som riktar sig direkt mot medborgare under 18 år måste givetvis 

vara förenlig med FN´s Barnkonvention9. Två av konventionens fyra grundprinciper 

                                                
9Regeringskansliet UD info, Konventionen om barnets rättigheter, (Stockholm: Edita Norstedts tryckeri AB, 
2003)  
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kan kopplas till PL § 12. Det är framförallt artikel 3 om barns bästa men även 

artikel 12 om barns möjligheter att göra sig hörda och få påverka sin egen situation.  

Barnets bästa är i förlängningen själva syftet med PL § 12, även om det med stor 

sannolikhet sällan uppfattas så av barnet i initialskedet. Ett omhändertagande är 

trots allt en tvångsåtgärd som i detta fall tas till då frivillighet inte längre är en 

möjlighet. Troligt är att poliser innan de gör ett omhändertagande för att få bort 

barnet från den skadliga miljön påtalar för barnet att de anser att miljön och 

sällskapet är olämpligt och därmed ger den unge en chans att göra sig hörd och 

påverka sin egen situation. Inser barnet då inte sitt bästa är det samhällets, vilket i 

detta fall representeras av polismännen på plats, ansvar att göra det.  

Förutom dessa två huvudprinciper kan artikel 33 om skydd mot narkotika, artikel 34 

om skydd mot sexuellt utnyttjande och artikel 36 om skydd mot annat utnyttjande, 

ses som knutna till PL § 12. I förarbetena till paragrafen nämns missbrukarmiljöer 

som en typisk plats där barns hälsa och utveckling utsätts för överhängande och 

allvarlig risk, alltså helt i artikel 33´s anda. Det nämns även situationer då barn 

uppträder på sexklubb. Att göra ett omhändertagande i en sådan situation kan ses 

förenligt med artikel 34. Artikel 36 är mer allmän och täcker upp situationer som är 

svåra att förutse men som likväl kan kräva myndigheters ingripanden för att hjälpa 

barnet. Dessa situationer beskrivs i Polislagen, en kommentar10 som att den unge ”i 

övrigt befinner sig i en sådan situation att man kan befara att de blir otillbörligt 

utnyttjade”.  

Mot bakgrund av detta finns det mänskliga rättigheterna att ta hänsyn till. Enligt 

artikel tre i FN´s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter11 har envar rätt till 

liv, frihet och personlig säkerhet. Begreppet frihet är i detta resonemang relevant att 

ta upp. Detta eftersom ett barn/ungdom har rätt till frihet samtidigt som vi, enligt 

barnkonventionen, har skyldighet att skydda barnet. På detta sätt kan friheten hos 

barnet/ungdomen ifrågasättas. Naturligtvis måste vi som samhälle lyfta bort ett barn 

från en uppenbart dålig miljö, det blir lite mer komplicerat om vi talar om en 

ungdom som är nära 18-års gräns då personen är nära självbestämmande rätten. 

                                                
10Berggren Nils-Olof, Munck Johan, Polislagen – en kommentar, femte upplagan, (Stockholm: Norstedts 
tryckeri  2005) s. 88 
11 http://www.un.org/Overview/rights.html   
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3        RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet av våra undersökningar. Vi har studerat 

paragrafens tillämplighet enligt förarbeten, förklarat syftet med restriktiviteten, 

intervjuat poliser i yttre tjänst och slutligen redovisas vår undersökning av 

omhändertagandeblad. 

3.1     När är paragrafen tillämplig? 

För att få en uppfattning om när och hur PL § 12 ska användas enligt förarbetena 

läste vi ”Regeringens proposition 1990/91 om polisens åtgärder i samband med 

ingripanden mot ungdomar” och även Polislagen, en kommentar12.  

Den grundläggande förutsättningen för ett omhändertagande enligt PL § 12 är att 

den unge anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär en både allvarlig 

och överhängande risk för hans eller hennes hälsa. Avsikten med omhändertagandet 

skall vara att se till att barnet så skyndsamt som möjligt kommer bort från den 

skadliga miljön. I Polislagen, en kommentar på sidan 88 står följande 

”Bestämmelsen är avsedd att tillämpas då barn uppehåller sig i s.k. knarkarkvartar 

eller hittas omtöcknade av berusningsmedel i rivningsfastigheter”. Vidare står på 

samma sida att paragrafen kan ”användas då ungdomar påträffas på hotellrum 

tillsammans med äldre, asociala personer eller som i övrigt befinner sig i en sådan 

situation att man kan befara att de blir otillbörligt utnyttjade”. 

Ett omhändertagande skall ses som en social skyddsåtgärd och polisen skall inför 

sitt ställningstagande huruvida PL § 12 är aktuell, beakta om den unge omgående 

behöver komma under vuxens tillsyn. Vidare sägs i kommentarerna att vissa 

tillämpningsproblem har uppstått i det praktiska polisarbetet. Som exempel nämns 

T-centralen i Stockholm, som ju för många människor är en fullt legitim, vardaglig 

miljö att vistas i, men som även är en typisk plats för missbrukare och 

narkotikahandel. Enbart omständigheten att den unge befinner sig i denna miljö 

räcker naturligtvis inte för ett PL § 12-ingripande. Om den unge däremot anträffas i 

denna i och för sig legitima miljö, men i sällskap med en känd missbrukare eller 

ofta befinner sig på platsen i vad som kan ses som försök till att anskaffa narkotika, 
                                                
12 Berggren Nils-Olof, Munck Johan, Polislagen – en kommentar, femte upplagan, (Stockholm: Norstedts 
tryckeri  2005) s. 88 
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blir det en annan sak. Dessa omständigheter kan göra att ett omhändertagande enligt 

PL § 12 blir en lämplig åtgärd även på en allmän plats. Att däremot i förväg 

bestämma att paragrafen är tillämplig så fort underåriga utan lämpliga vuxnas 

sällskap påträffas vid exempelvis midsommarfirande på allmänna platser, som 

någon myndighet lär ha gjort13 får däremot ses som en alltför extensiv tolkning. I 

dessa fall, och andra där tillräckliga skäl för PL § 12-omhändertagande inte 

föreligger, kan polismannen istället råda den underårige att lämna den olämpliga 

miljön. Det finns heller inget hinder i lagstiftningen för polisen att underrätta 

föräldrarna om iakttagelser som gjorts, även om de inte lett till någon polisiär 

åtgärd. Givetvis kan även en promemoria skrivas och skickas till socialtjänsten.  

Viktigt att beakta är att ett omhändertagande enligt denna paragraf inte syftar till att 

ta med den unge till polisstationen utan se till att försorg ges på annat sätt. I första 

hand ska polisen försöka kontakta förälder per telefon för att be dem hämta sitt 

barn. Om möjligt och lämpligt kan polisen skjutsa hem personen. I de fall då det är 

olämpligt eller omöjligt att få kontakt med föräldrarna blir det socialtjänsten som får 

rycka in. Om det blir aktuellt med tvångsåtgärder enligt LVU är polisen skyldig att 

hjälpa till om socialtjänsten så önskar. Är inte situationen så allvarlig så att LVU är 

tillämplig kan socialen endast erbjuda frivilliga hjälp- och stödåtgärder. 

3.2    Syftet med restriktiviteten 

Varje medborgare är mot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Detta är en 

av Sveriges grundlagar. Detta är även stadgat i Europakonventionens femte artikel 

där också undantagen räknas upp, alltså när frihetsberövanden får göras14. När ett 

frihetsberövande skall göras är det av stor vikt att det är ett korrekt handlande. De 

mänskliga fri och rättigheterna är något som väger tungt och aldrig får åsidosättas. 

Det går att diskutera huruvida ett PL § 12 omhändertagande är ett frihetsberövande 

eller en mindre inskränkning i rörelsefriheten. Det rör sig i vilket fall som helst om 

något som ligger i gränslandet för ett frihetsberövande och då skall alltid 

restriktivitet att råda. 

                                                
13 Berggren Nils-Olof, Munck Johan, s. 89 
14 Bring Thomas, Diesen Christian, Schelin Lena, Förundersökning, andra upplagan, (Göteborg: Elanders 
Novum 2001) s. 261 
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3.3     Poliser i yttre tjänst 

Vi inledde våra intervjuer med att tala om att ämnet var PL § 12. Alla intervjuade 

poliser kände till paragrafens ungefärliga innehåll, men för att fräscha upp deras 

minne läste vi upp den ordagranna lydelsen. 

Alla intervjuade poliser ansåg att en typisk situation för PL § 12 var i 

narkotikamiljö, även om de påpekade att det givetvis finns massor med möjliga fall 

som kan omfattas. Den yngre polisen i Mora påpekade att PL § 12 inte är en lika 

självklar lag att använda som exempelvis LOB som de flesta polismän i yttre tjänst 

nyttjar regelbundet. Lagstöd som inte används frekvent riskerar att glömmas bort 

och därför kanske en del poliser helt enkelt inte ser PL § 12-möjligheter även om de 

finns där.  

Den andra unga polisen, verksam i Västerås, hade aldrig gjort något PL § 12-

omhändertagande, men däremot flertalet frivilliga hemtransporter, vilket han ansåg 

var ett bättre alternativ framför PL § 12. Han ansåg dock det viktigt att paragrafen 

finns och att den fyller en funktion då frivillighet inte går att uppnå. 

Den intervjuade Västerås-polisen med fler tjänsteår än fem, tyckte att PL § 12 var 

mer en paragraf för civilklädda poliser på exempelvis ungdomsroteln. Detta av två 

anledningar, den första är att ungdomar som befinner sig i en uppenbart olämplig 

miljö vet om det själva och sticker så fort de ser en uniformerad polis eller målad 

polisbil. Därför blir inte dessa omhändertaganden aktuella så ofta för en polis i yttre 

tjänst.  

Den andra anledningen är att man på ungdomsroteln och Närpolisen ofta har ganska 

stor kännedom om ungdomarna på den aktuella orten. De känner till bakgrund, i 

vissa fall även familjeförhållanden samt vilka kretsar ungdomen finns i. Enligt 

denna polisman behöver man ”ha på fötterna” för att kunna göra en korrekt 

bedömning huruvida rekvisiten för ett PL § 12 omhändertagande uppfylls. Ofta har 

man för lite bakgrundsinformation som polis i yttre tjänst eftersom man oftast 

jobbar händelsestyrt och inte så långsiktigt och förebyggande som man jobbar på 

Närpolisen eller ungdomsroteln. 
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Mora-polisen med fler tjänsteår än fem, hade en annan uppfattning. Han hade inte 

gjort någon PL § 12 i just Mora, men då han arbetat på större orter hade det 

förekommit. Han tyckte att PL § 12 var en ”storstadsparagraf” som sällan behövde 

användas på mindre orter. Detta eftersom småortspoliserna har bättre koll på de 

lokala ungdomarna och det sociala nätverket kring enskilda individer. Med detta 

menade han att om man känner till föräldrarna kan man på ett tidigare stadium 

uppmärksamma dem på deras barns olämpliga umgänge och därmed förhindra att 

situationen eskalerar och leder till en PL § 12- situation. Den sociala kontrollen är 

helt enkelt bättre på en mindre ort. 

Denne polisman belyste även att det kan ske omhändertaganden som skulle kunna 

vara PL § 12-omhändertaganden, men som inte dokumenteras som det då 

polismannen i fråga inte reflekterar över att det faktiskt är ett sådant ingripande som 

görs. Det händer ofta att poliser ringer föräldrar för att be dem hämta sina berusade 

barn, inte minst vid skolavslutningar och andra högtider som är förknippade med 

ungdomsfylla. Det förekommer även frekvent att poliser skjutsar hem ungdomar i 

dessa situationer och kallar det service, även om det kanske är i gränslandet för ett 

omhändertagande. Ett sådant förfarande är ju inte något regelrätt PL § 12-

omhändertagande, men det är ju likväl en polisiär insats, och bör därmed 

dokumenteras. Om inte detta sker på ett omhändertagandeblad så åtminstone på en 

händelserapport eller i en egen promemoria. Den intervjuade polisen var noggrann 

med dokumentationen för att, som han uttryckte det, ”ha ryggen fri” vid framtida 

granskning, ifall missnöje skulle uppstå hos den omhändertagne exempelvis. 

Ingen av de intervjuade poliserna upplevde PL § 12 som för restriktiv. De var alla 

överens om att bestämmelsen har en självklar plats i Polislagen även om den inte 

används särskilt ofta.  

3.4    Omhändertagandeblad från Västerås och Mora under 2006 

I Västerås fann vi nio stycken omhändertaganden enligt PL § 12 under 2006 och i 

Mora fann vi inga sådana omhändertaganden alls. En av poliserna i Mora vittnade 

dock om att hon varit med om två sådana omhändertaganden tidigare år. Detta är 

slutsatserna av omhändertagandena som gjordes i Västerås under 2006. 
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• fem av nio omhändertaganden är allmänna platser som till exempel 

centralstationen i Västerås, och av de återstående fyra är två stycken av 

sådan art att man skulle kunna tolka dem som allmänna platser. 

• åtta av nio omhändertaganden är gjorda efter klockan halv åtta på kvällen. 

Det senaste omhändertagandet är gjort klockan 00.13. 

• tre av nio är överlämnade till socialtjänsten, övriga till föräldrar.  

• Inget omhändertagande är längre än 1h och 5 minuter. Det kortaste 

omhändertagandet är 10 minuter. 

• Åldern på de omhändertagna är spridd mellan 11 och upp till 18 år. 

3.5     Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis uppfattas PL § 12 som en social skyddsåtgärd, såväl i 

förarbetena som bland poliser i yttre tjänst. Restriktivitet råder då ett 

omhändertagande är en form av frihetsberövande, och detta bör människor i 

möjligaste mån slippa utsättas för. Rent praktiskt löser poliserna på fältet detta 

genom att så ofta som möjligt använda sig av frivilliga hemtransporter eller 

kontakter med föräldrar. Då frivillighet inte är ett alternativ framgår det att ett 

omhändertagande av en ungdom inte bör vara någon längre tid. Inget av 

omhändertagandena i Västerås är längre än en dryg timme, vilket får ses som att 

propositionens önskan uppfylls.  

Vidare påpekas att platser som Plattan i Stockholm inte automatiskt är en olämplig 

plats för en ung person, utan ytterligare faktorer måste till.  För att applicera detta 

på Västerås så kan centralstationen anses vara en motsvarighet till Plattan på så vis 

att det är en klassisk plats för att införskaffa narkotika, likväl som det är en fullt 

legitim miljö att vistas i. Av våran studie framgår det att PL § 12 använts på 

centralstationen i Västerås. Faktum är att majoriteten av de studerade 

omhändertagandena är gjorda på allmänna platser. Samtliga patruller som 

genomfört dessa insatser har dokumenterat de omständigheter som gjorde PL § 12 

omhändertagandet legitimt, då platsen där ungdomen påträffades i sig inte var 
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olämplig. Dessa omständigheter kunde vara en kombination av tid på dygnet, den 

unges ålder samt sällskapet.  

En annan viktig aspekt kring dokumentation påtalades av en av de intervjuade 

poliserna som tryckte på viktigheten i att dokumentera ingripanden mot enskilda 

eftersom den som blivit utsatt för åtgärden kan framföra synpunkter i efterhand. För 

att i efterhand kunna granska riktigheten i ingripandet är god dokumentation av stor 

betydelse. Dokumentation kan göras på olika sätt. Ett omhändertagande enligt PL § 

12 ska dokumenteras på ett omhändertagandeblad. Sker detta inte på ett sådant, utan 

exempelvis genom en promemoria, är omständigheterna visserligen möjliga att gå 

tillbaka till vid eventuella oklarheter, men problem kan uppstå om olika polisers 

dokumentation skiljer sig åt. Detta då statistiken över omhändertaganden inte blir 

korrekt och rutiner kan missas eller frångås.  

I både Västerås och Mora skickas PL § 12-omhändertagandebladen rutinmässigt till 

socialtjänsten. Att detta sker är av yttersta vikt då en hjälpande insats för en ungdom 

blir så mycket mer verkansfull om den följs upp av fortsatta åtgärder från 

socialtjänsten. I våra intervjuer framkom att LOB och PL § 13 ses som möjliga 

alternativ till PL § 12. Även då omhändertaganden enligt dessa lagar görs går en 

kopia iväg till socialtjänsten då det rör en ungdom.  

De intervjuade poliserna och studien av omhändertagandebladen vittnar om att det 

praktiska användandet av PL § 12 bland poliser i yttre tjänst är väl förenligt med de 

riktlinjer som ges i förarbetena. 
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4       DISKUSSION 

I nedanstående kapitel jämför vi styrdokumenten med resultatet och för en 

diskussion kring detta. Vi har tagit upp skillnader i tolkning mellan poliser i en 

större stad och i en mindre ort. Den snäva användningen av paragrafen tas sedan 

upp och därefter följer ett resonemang kring hur viktigt det är att landets poliser 

håller sig ajour med lagstiftningen. I slutet avhandlar vi en diskussion om intresse 

konflikter som kan uppstå. Vi avslutar sedan med att presentera det slutsatser vi 

kommit fram till under arbetets gång.  

4.1     Storstadsparagraf? 

Poliserna i Mora utryckte sig att PL § 12 var lite av en storstadsparagraf. Detta för 

att man på en mindre ort kanske har andra vägar att gå. Polisen kan det sociala 

nätverket kring ungdomen och löser det på det sättet, medan en polis i en större stad 

kanske helt saknar förkunskap kring ungdomen och får därmed färre alternativa 

vägar att gå.  

En av poliserna som intervjuades i Västerås sa att han tyckte att paragrafen inte var 

så användbar för poliser i yttre tjänst då ungdomar som befinner sig i dessa miljöer 

vet om att det inte är en bra miljö och sticker så fort uniformerad polis kommer. 

Därför kommer man som polis i yttre tjänst inte i kontakt med dessa situationer så 

ofta. Närpoliser och poliser som jobbar civilklädda på tillexempel ungdomsroteln 

har den förkunskap som gör att man har på fötterna för att göra ett 

omhändertagande enligt PL § 12. Civilt klädda poliser blir inte heller upptäckta lika 

lätt som uniformerade poliser och har därmed lättare att komma i kontakt med dessa 

situationer. 

Med tanke på att vi inte fann ett enda fall av PL § 12 i Mora under 2006 och nio 

stycken sådana omhändertaganden i Västerås så verkar Polisen i Mora ha rätt i att 

det är en paragraf för större städer. Detta skulle kunna bero på att i mindre städer så 

är det ett begränsat antal missbrukare som polisen förmodligen vet om, och kanske 

också till viss del har kontroll på. I en större stad kan det vara svårt att hålla reda på 

missbrukarna eftersom ytan på staden är så mycket större och antalet missbrukare är 

fler. När det gäller narkotikatillgången kan den vara mer okontrollerbar i en större 

stad. 
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För att sammanfatta detta resonemang kan vi utgå från att man på en mindre ort har 

ett naturligt försprång när det gäller att tillvarata det medborgerliga initiativet.  

4. 2    Snävt använd 

PL § 12 är snävt använd, i alla fall i Västerås, och används nästan alltid använd i 

missbruks sammanhang, det vill säga alkohol och drogrelaterat. Under en lektion15 

under momentet våld i nära relationer nämndes att paragrafen kan användas för att 

få bort personer under 15 år, som är i Sverige för att prostituera sig, från 

prostitutionen.  Det handlade då om personer som inte var svenska medborgare. Vi 

tänkte då att vi kanske skulle hitta ett omhändertagande som rör sig inom det 

området, även om det inte nödvändigtvis behöver gå så långt som prostitution, utan 

kanske en ungdom som på något snarlikt sätt påträffas i sällskap med en äldre 

person som kan antas utnyttja den unge sexuellt.  Detta behöver inte vara på ett 

hotellrum, som ges som exempel i en prop, då miljön för sexhandel förändrats 

avsevärt på senare tid i och med Internets framväxt. Samhällsutvecklingen sker 

naturligt i snabbare takt än utvecklingen och förändringen av lagtext. För att stävja 

detta bör man inom polisen och i övriga rättsvårdande instanser vara lyhörd på, och 

hitta lösningar inom befintliga lagar. Genom att göra detta kan man göra tidiga 

insatser på en samhällsövergripande nivå. Ett exempel på detta kan vara att tänka 

utanför missbruksmiljön i användandet av PL § 12. Med detta vill vi belysa att 

situationer för ett omhändertagande förändras hela tiden. 

Prostitution är inte så vanligt förekommande och det kan vara en förklaring till att 

omhändertagandena som vi läst om från Västerås är inriktade på missbrukar 

miljöer. Droganvändning sker trots allt mer öppet än prostitution och är typiskt sett 

lättare att komma åt. Vi vill dock inte problematisera för mycket kring detta då 

problem med prostitution eller trafficking inte är ett välkänt problem i vare sig 

Mora eller Västerås. Vi tycker ändå att detta är en intressant infallsvinkel som vi 

vill ha med i resonemanget då vi tror att denna typ av utsatthet är på väg att öka.  

                                                
15 Nilemar Anna-Lena, föreläsning under moment 4:1, Polisutbildningen, Umestan, 19 februari 2007, Umeå 
Universitet 
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4.3     Att hålla sig ajour 

Polisyrket är, liksom andra yrken, ett yrke som när man arbetat ett tag ger viss rutin. 

Polisen lär sig att lösa ett problem på ett visst sätt och kan sedan fastna i en typ av 

problemlösning. Om jag som polis alltid omhändertar enligt LOB, och kanske ofta 

helt befogat, kan man hamna i ett tänkande som bäst beskrivs som ”vi brukar göra 

såhär, så därför gör vi det nu också”. Det bli slentrian och som polis reflekterar man 

inte så mycket över det eftersom det oftast faktiskt är LOB som blir aktuell. Man 

glömmer andra alternativ och med tiden faller olika paragrafer i glömska. Detta kan 

vara en av anledningarna till att PL § 12 används relativt sällan.  Poliser ser inte att 

ett barn/ungdom befinner sig i en uppenbart farlig miljö utan det ser bara en kraftigt 

berusad ungdom. Inte av ondo, utan polisen tittar helt enkelt efter andra saker än 

just detta.  

Lagtext och dess tolkningar är något som hela tiden förändras, tas bort och läggs 

till, därför är det viktigt att som polis hela tiden hålla sig uppdaterad på dessa 

förändringar. Att göra detta skulle vara att effektivisera befintlig lagstiftning i 

enlighet med vad som föreslås i det tidigare beskrivna brottsförebyggande 

programmet ”Allas vårt ansvar”. PL § 12 är en sådan paragraf som lätt kommer i 

skymundan för andra paragrafer som används mera frekvent som tillexempel LOB 

eller PL § 13. Det kan hända att dessa uppdateringar görs, och det är i så fall 

utmärkt. Detta hade varit en intressant frågeställning att ta med i våra intervjuer, 

men vid tidpunkten för dessa hade inte denna undran slagit oss än. 

Ett förslag för att förbättra skulle kunna vara att hela tiden uppdatera poliser på 

paragrafer som det är lätt att glömma eftersom de så sällan används. 

4.4     Intressekonflikter 

Som tidigare påtalats upplevde vi att det fanns en överdriven restriktivitet som 

bakband poliserna att i vissa lägen använda omhänderta ungdomar i olämplig miljö. 

De mänskliga fri och rättigheterna är en otroligt viktig grundpelare i ett 

demokratiskt och rättssäkert samhälle. Hit hör varje människas rätt att inom lagens 

gränser befinna sig var man vill, och bete sig som man vill. För att ta ett banalt 

exempel får man välja att röka även om alla forskare är överens om att det är 

hälsovådligt. 
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Detta måste Sverige följa då vi skrivit under FN´s konvention om mänskliga 

rättigheter, samtidigt som vi enligt barnkonventionen har skyldighet att skydda barn 

och se till deras bästa. I vissa fall kräver detta ett ingripande som inskränker den 

grundläggande rörelsefriheten. Restriktivitet bör råda i dessa fall då de mänskliga 

rättigheterna är en så otroligt viktig grundval på vilken vårt samhälle vilar. Därför 

har vi nu förstått att restriktiviteten kring PL § 12 är befogad.  

En annan intressekonflikt vi stött på är att man som polis, och därmed representant 

för rättsväsendet, har en särställning mot andra medborgare vilket gör att den 

verkliga frivilligheten kan ifrågasättas. Det kan då bli svårt att säkerställa huruvida 

det är en frivillig transport eller ett omhändertagande som görs. Eftersträvandet av 

lösningar på frivillig väg är dock av högsta vikt då man genom det kan undvika 

tvångsåtgärder i större utsträckning. 

4.5     Slutsatser  

Vi hade en hypotes när vi började skriva detta arbete. Den var att PL § 12 var för 

restriktivt skriven. Under resans gång har vi fått omvärdera, se och höra om andra 

perspektiv på paragrafen. Detta har i slutändan fått oss att delvis ändra vår tolkning 

angående restriktiviteten för paragrafen.  

Som polis är det viktigt att vara flexibel, se problemet och se en lösning. 

Lösningarna kan se ut på många olika sätt beroende på vem som löser det och deras 

erfarenheter. Det finns inte en väg att gå, utan flera olika, men ändå så är resultatet i 

det närmaste detsamma.  

Vi skrev i bakgrunden om att vi befarar att i vissa fall kan man inte göra ett regelrätt 

omhändertagande och då kan det bli så att man ringer föräldrar och gör en slags 

icke-dokumenterad variant av PL § 12. Detta skulle kunna vara ett problem men det 

problemet uppstår bara om polismannen inte skriver en promemoria till 

socialtjänsten. Detta är, som tidigare sagts, något som polismannen måste och skall 

göra eftersom poliser har anmälningsskyldighet när ett barn far illa och torde 

därmed inte vara ett problem. 

Vi befarade även att man som polis skulle känna att PL § 12 inte täckte upp flera av 

de situationer gällande ungdomar som man kom i kontakt med. Detta trodde vi 
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skulle medföra att man som polis kände sig otillräcklig och ungdomar i behov av 

samhällets stöd och hjälp skulle inte få det. Vi har nu insett att då situationen inte är 

nog allvarlig för ett PL § 12-omhändertagande finns det andra metoder att ta till för 

bort den unge från den olämpliga miljön, samt uppmärksamma socialtjänst och 

föräldrar på läget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



Rapport nr. 413 

 21 

2007-04-23 

        REFERENSER 

Berggren N, Munck J, Polislagen – en kommentar, femte upplagan, Norstedts 

tryckeri  2005 

Bring T, Diesen C, Schelin L , Förundersökning 2:a uppl , Norstedts Juridik AB, 

Elanders Novum 2001 

DsJu 1996:59, Allas vårt ansvar , Norstedts tryckeri AB 1996 

Polisens Intranät, IntraPolis 

Prop 1989/90:28 Vård i vissa fall av barn och ungdom. 

Prop 1990/91:86 Om polisens åtgärder i samband med ingripanden mot ungdomar 

Utrikesdepartementet (UD), Konventionen om barnets rättigheter, Edita Norstedts 

tryckeri AB 

Muntliga källor 

Anna-Lena Nilemar, lektion 070219 under moment 4:1, Polishögskolan i Umeå 

Norberg H, lektion i moment 3:2 Polisutbildningen, december 2006, NBVH, Umeå 

Universitet 

Sundström K, lektion i moment 3:2 Polisutbildningen, december 2006, NBVH, 

Umeå Universitet 

Håkan Larsson, lärare Polisutbildningen, april 2007, NBVH, Umeå Universitet  

Elektroniska adresser 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____193256.asp 070320 00:35 

http://www.rattsbanken.se 070319 10:35 

http://www.un.org/Overview/rights.html 070321 09:47   

Lagtexter 

Lag (1960:97), Barnavårdslagen, upphävd 1982 



Rapport nr. 413 

 22 

2007-04-23 

Lag (1973:558), Lagen om tillfälligt omhändertagande, upphävd 1984 

Lag (1976:511), Lagen om omhändertagande av berusad person  

Lag (1984:387), Polislagen  

Lag (1990:52), Lagen om särskild vård av unga  

Lag (2001:453), Socialtjänstlag  

Regeringsformen 

 

 

 

 

 

 
 



Rapport nr. 413 

 I 

2007-04-23 

Bilaga 1 

PL § 12 omhändertaganden i Västerås under 2006 

 Född 
år 

Plats för 
Omhändertagande 

Åtgärd Omhänder-
tagandetid 

Tidpunkt för 
omhändertagande 

Övriga 
omständigheter 

1. -88 C-stationen i 
Västerås 

Överlämnande  
Till pappa 

1h 5min Saknas  

2. -91 
 

I en lägenhet Överlämnande 
till socialtjänsten 

40 min Klockan 19.30 Lägenheten 
tillhörde den sex 
år äldre 
pojkvännen som 
är känd i olika 
narkotika 
sammanhang 

3. -91 I en bil Överlämnande 
till socialtjänsten 

25 min Klockan 22.00 Personen 
påträffades 
tillsammans med 
två äldre 
personer varav 
en är känd 
missbrukare. 

4. -95 I Västeråshallen* Överlämnande 
till föräldrarna 

10 min Klockan 17.11 Umgicks med 
äldre personer 
som har dåligt 
inflytande. 

5. -90 I Dingtuna bygdegård Överlämnad till 
mamman 

37 min Klockan 00.13 Omhändertogs 
på en tillställning 
med 
främlingsfientligt 
budskap 

6. -94 Fiskartorget i Sala Överlämade till 
föräldrar 

 Klockan 23.05 Drack alkohol  

7. -89 Campingplats i 
Västerås 

Överlämnande 
till soc 

 Saknas Personens 
umgänge var 
betydligt äldre 
samt att det var 
kraftigt berusade. 
Personen var 
omhändertagen 
enligt LOB av 
ordningsvakter, 
detta 
omvandlades till 
ett pl §12. 

8. -92 C-stationen i 
Västerås 

Överlämnades 
till föräldrar 

15 min Klockan 20.00 Umgicks med 
kända 
missbrukare 

9. -90 C-stationen i 
Västerås 

Överlämnades 
till föräldrar 

1h 5 min Klockan 20.40 Berusad i 
missbrukarmiljö. 

 
*är en idrotts och evenemangs hall 
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Bilaga 2 

Frågor vid intervjuerna 

 

1. Hur många tjänsteår har du?  

2. I vilka situationer anser du att PL § 12 är tillämplig? 

3. Kommer du ofta i kontakt med dessa situationer? 

4. Har du någon gång gjort ett PL § 12 omhändertagande? Om ja, berätta! 

5. Har du någon gång tänkt använda PL § 12 men avstått? Om ja, motivera! 

6. Om du anser att situationen inte är nog allvarlig för ett PL § 12 

omhändertagande, vad ser du för alternativ?   

7. Tycker du att lagstödet är tillräckligt? 

8. Hur dokumenterar du PL § 12? 

 


