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2018-08-15
Kommunstyrelsen

Dnr Kst 2018/436
Snabbare lagföring (Ds 2018:9) – yttrande över remiss
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
1. Yttrande över promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9) godkänns och
översänds till Justitiedepartementet.
Ärendet i korthet

Justitiedepartementet har remitterat promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9) till
Järfälla kommun med möjlighet att inkomma med synpunkter. I yttrandet tillstyrker
Järfälla kommun förslagen och lämnar vissa synpunkter som berör socialtjänstens
behov av att ges möjlighet att göra prioriteringar avseende hur verksamhetens
resurser ska användas samt vikten av ömsesidig respekt i samarbetet mellan de olika
myndigheterna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att bifogat yttrande godkänns.
Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-15
2. Snabbare lagföring – Remiss (Ds 2018:9) från Regeringskansliet Justitiedepartementet
3. Yttrande över promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9)
Bakgrund

Justitiedepartementet beslutade den 17 januari 2017 att tillsätta en särskild utredare,
med uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och
kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott med fokus på unga som begår brott
och personer som återkommande begår nya brott. I den aktuella promemorian
föreslås bl.a. en försöksverksamhet av snabbförfarande för unga lagöverträdare.
Överväganden

Det är främst förslaget om ett snabbförfarande för unga som är relevant för
kommunen att kommentera då detta förslag till stor del är uppbyggt kring ett utökat
samarbete mellan socialtjänsten och Polismyndigheten respektive
Åklagarmyndigheten. Övriga delar av förslaget har inga direkta konsekvenser för den
kommunala verksamheten. Kommunens yttrande begränsas därför till att enbart
omfatta förslaget om snabbförfarandet avseende unga.
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Ärendets beredning

Det har av tidsmässiga skäl inte varit möjligt att inhämta ett yttrande från
socialnämnden. Synpunkter har istället inhämtats från enhetschefen för
ungdomsenheten vid socialförvaltningen samt från kommunens säkerhetstrateg som
även är ledamot i kommunens brottsförebyggande råd.
Förslaget avseende snabbförfarande för unga lagöverträdare

Den särskilda utredaren konstaterar att det främst är faktorer under det inledande och
det utredande skedet som påverkar tiden för lagföring. Delgivning av brottsmisstanke
dröjer ibland omotiverat länge vilket medför att den lagstadgade tidsfristen inte
börjar löpa och ofta saknar socialtjänsten möjlighet att medverka i förhör. Vidare
inkommer socialtjänstens yttrande ofta sent i utredningen. Mot denna bakgrund anser
utredaren att arbetet för att åstadkomma en snabbare lagföring för unga i första hand
ska inriktas mot att de olika aktörerna redan i utredningens inledande fas samverkar
och samordnar sina insatser.
För att uppnå ett effektivare förfarande föreslås att polisen ska, om möjligt, redan vid
sitt ingripande delge den unge brottsmisstanke. Samtidigt ska samtliga aktörer,
inklusive socialtjänsten, kallas till ett inledande förhör och en begäran om yttrande
ska göras till socialtjänsten. Detta inledande förhör ska i normalfallet hållas inom ett
par dagar men senast inom en vecka. I direkt samband med förhöret håller
socialtjänsten ett inledande möte med den unge. Senast vid förhöret ska
brottsmisstanke delges den misstänkte och begäran om yttrande för socialtjänsten
göras. På så sätt säkerställer man att tidsfristen börjar löpa och att alla aktörer tidigt
får del av den information de behöver för att utföra sina uppdrag.
Barnkonsekvensanalys

Om förslagen i promemorian genomförs bör detta enbart ha positiva effekter för barn
och ungdomar då en ung brottsmisstänkt person snabbare får sitt ärende prövat och
eventuella nödvändiga insatser från socialtjänsten kan initieras tidigare.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget innebär inte att socialtjänsten får fler eller mer betungade uppgifter varför
inga direkta ekonomiska konsekvenser kan utläsas.
Slutsatser

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att bifogat yttrande godkänns.
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