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Snabbare lagföring (Ds 2018:9)
Förslaget i korthet
Regeringen har i aktuell utredning presenterat ett förslag om att införa en försöksverksamhet med ett
snabbförfarande för lagöverträdare under 18 år. Förslaget motiveras utifrån att det behövs en snabbare reaktion
på brott som utförts av unga lagöverträdare. Snabbförfarandet bygger på tre delar. En ökad samverkan mellan
polisen och socialtjänsten i inledningsskedet av utredningen, en metod för polisen att genomföra omedelbara
utredningsåtgärder i samband med ett ingripande och ett tidigt första förhör efter ingripandet. Ambitionen är att
den misstänkte ska kallas till ett första förhör inom någon eller några dagar från brottet upp till en vecka från
detsamma. Försöksverksamheten ska genomföras genom att polismyndigheten får i uppdrag att träffa
samverkansavtal med socialtjänsten i respektive kommun eller stadsdel.
Utöver detta innehåller utredningen även andra förslag. Rädda Barnen har valt att enbart svara på den del av
utredningen som rör snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare.

Rädda Barnens synpunkter
Svårigheter att bedriva brottsutredning
Rädda Barnen anser att en snabbare handläggning av brottmål med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet är positivt
och att detta kan bidra till gynnsamma förändringar för det enskilda barnet. Genom en mindre utdragen
lagföringsprocess kan barn på ett tidigare skede tillförsäkras rätt till vård och insatser.
Ett av skälen till att brottmålsprocessen för unga lagöverträdare drar ut på tiden är enligt Rädda Barnen att de
tidsfrister som uppställs i lag inte efterlevs i praktiken. Detta får effekten att den lagstiftning som finns blir relativt
tandlös. Ambitionen att ett första förhör ska hållas senast en vecka från brottstillfället anser Rädda Barnen bygger
på en föreställning om att polisen inte har några svårigheter att identifiera en misstänkt gärningsman i nära
anslutning till brottstillfället. Enligt Rädda Barnens uppfattning är det inte ovanligt att det dröjer längre tid än en
vecka innan en misstänkt är identifierad i målet. Mot bakgrund av detta anser Rädda Barnen att utredningen saknar
en problematisering i denna del, varför målsättningen av det nu nämnda slaget riskerar att få begränsad effekt.
Behovet av samverkan i det brottsförebyggande arbetet
Utöver detta vill Rädda Barnen även lyfta den aspekten att ett framgångsrikt samverkansarbete mellan polis och
socialtjänst även bygger på att aktörerna förenas kring det brottsförebyggande arbetet. Polisen och socialtjänsten
behöver därför utbildas i brottsförebyggande arbete som vilar på en kunskapsbaserad grund.
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