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Remissvar avseende promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9)
Järfälla kommun ställer sig positiv till förslaget som möjliggör snabbare lagföring av
så väl vuxna som unga lagförbrytare och anser att det är stor vikt för både samhället
och individen att lagföring sker så snart som möjligt.
Förslaget avseende snabbare lagföring av unga lagöverträdare uppställer höga krav
på ett fungerande samarbete mellan socialtjänsten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Det är i detta sammanhang viktigt att betona att socialtjänstens uppdrag är inriktat på vård och stöd snarare än att säkerställa lagföring av personer som
begår brott. En förutsättning för ett välfungerande samarbete är därför att det finns en
förståelse för att myndigheterna har olika uppdrag samt en tilltro till att varje myndighet har bäst förutsättningar att göra bedömningar inom sitt eget verksamhetsområde. Dessa bedömningar måste få göras utan påtryckningar. Av vikt är att aktörerna
enas om vad samarbetet ska innebära och hur det ska genomföras.
I promemorian konstateras att landets socialtjänster redan arbetar med begränsade
resurser som påverkar socialtjänstens möjlighet att medverka fullt ut i samtliga ärenden. Även om socialtjänsten i Järfälla kommun troligtvis utan stora svårigheter har
möjlighet att ställa om till det föreslagna arbetssättet kommer alltjämt vissa prioriteringar behöva göras för att möjliggöra en ekonomisk hushållning av resurserna.
Det vore därför önskvärt om det redan på ett tidigt stadium fanns möjlighet för socialtjänsten att signalera om att en inledande granskning visar att det saknas anledning
för socialtjänsten att medverka vid ett förhör eller att inleda en utredning för att
kunna inkomma med ett yttrande. Detta skulle exempelvis kunna vara fallet vid ett
förstagångsbrott av ringa karaktär där det helt saknas signaler om att det finns vare
sig vård- eller stödbehov. Detta frigör istället socialtjänstens resurser för de allvarligare eller mer krävande fallen där socialtjänstens uppdrag blir mycket mer omfattande och insatserna mer krävande. Det är socialtjänsten som har bäst förutsättningar
för att avgöra i vilken utsträckning deltagande är proportionerligt och motiverat.
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