0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2018-08-27

KS § 8:14

Dnr. KS 2018/0160

Svar på remiss: Snabbare lagföring (Ds 2018:9)
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna svar på remiss Snabbare lagföring i enlighet med Kommunsstyrelens kontors
tjänsteutlåtande 2018-08-21.

Sammanfattning
Justitiedepartementet har tillsatt en utredning för att utreda och föreslå åtgärder som med
bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott. Ett
delbetänkande redovisades i augusti 2017 (Ds 2017:36).
I arbetet ska särskilt fokus ligga på unga som begår brott och personer som återkommande
begår nya b rott. I up pdraget ingår bl.a. att
- överväga om åtgärder hos eller mellan polis, åklagare och d omstol kan leda till en snabbare
lagföring inom ramen för det befintliga brottmålsförfarandet,
- överväga förändringar i de regelverk som styr polisens, åklagarnas och domstolarnas
verksamheter, exempelvis genom införandet av särskilda snabb förfaranden för
brottsutredning och prövning i domstol, och
- föreslå hur en ordning med jourdomstolar kan utformas och överväga om en sådan bör
inrättas.
Utredningen förslår att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten får i uppdra g att skriva ett
samverkansavtal med respektive kommun vad avser unga lagöverträdare (15-17 år).

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-08-21.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-06-20, § 6:11.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till komm unstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
att godkänna svar på remiss Snabbare lagföring i enlighet med Kommunsstyrelens kontors
tjänsteutlåtande 2018-08-21.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden
och finner att så är fallet.

Expedieras
- Justitiedepartementet
- Ko mmunkansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens kontor

Till Kommunstyrelsen
Datum 2018-08-21
Dnr KS 2018/0160

Svar på remiss: Snabbare lagförin g (Ds 2018:9)
Sammanfattning
Justitiedepartementet har tillsatt en utredning för att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen
rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott. Ett delbetänkande redovisades i
augusti 2017 (Ds 2017:36).
I arbetet ska särskilt fokus ligga på unga som begår brott och personer som återkommande begår
nya bro tt. 1 uppdrag et ingår bl.a. att

- överväga om åtgärder hos eller mellan polis, åklagare och domstol kan leda till en snabbare
lagföring inom ramen för det befintliga brottmåls förfarandet,
- överväga förändringar i de regelverk som styr polisens, åklagarnas och domstolarnas verksamheter,
exempelvis genom införandet av särskilda snabbförfaranden för brottsutredning och prövning i
domstol, och
- föreslå hur en ordning med jourdomstolar kan u tformas och överväga om en sådan bör inrättas.
Utredningen förslår att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten får i up pdrag att skriva ett
samverkansavtal med respektive kommun vad avser unga lagöverträdare (15-17 år).

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta
godkänna svar pä remiss i enlighet med Kommunsstyrclcns kontors tjänsteutlåtande 2018-08-21.
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0 Österåker
Tjänsteutlåtande
Bakgrund
I septem ber 2017 lämnade kommunen synpunkter på delbetänkandet Ds 2017:36.
De åtgärder som föreslogs i delbetänkandet tar sikte på att åstadkomma en snabbare lagföring av
vanliga m ängdbrott. Exempel på brottstyper som ska omfattas av snabbförfarandet är ringa stöld
och stöld i butik, skadegörelse, brott mot knivlagen, ringa narkotikabrott, narkotikabrott (innehav),
olovlig körning, rattfylleri och andra brott mot trafikbrottslagen.
Dessa brottstyper står för cirka hälften av de brott som prövas i tingsrätt. De aktuella mängdbrotten
kommer att lagforas inom ramen för ett försöksprojekt, i vilket ett flertal av rä ttsväsendets
myndigheter ska ingå. De åtgärder för snabbare lagföring som ingår i p rojektet består bl.a. av ökad
samordning mellan m yndigheterna, tidiga åtgärder i alla led och utvecklade arbetssätt i den
brottsutredande verksamheten. En försöksverksamet har bland annat pågått inom polisområde
Täby, där Österåker ingår, sedan januari 2018. Försöksverksamheten ska pågå i två är . Genom de
förändrade arbetsmetoderna ökar förutsättningarna att avsluta polisutredningen så snabbt som
möjligt. Därigenom kan polisens resurser också sparas och istället utnyttjas till att ut reda mer
allvarlig brottslighet.
I ut redningen föreslås att även en försöksverksamhet med att snabbförfarande för unga
lagöverträdare (under 18 år) inleds. Snabbförfarandet bygger på:
En ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten i inledningsskedet av
brottsutredningen
En metod för polisen att genomföra omedelbara utredningsåtgärder i samband med ett
ingripande
Ett tidigt första förhör efter ingripandet, tillsammans med socialtjänsten
Målet är att ett första förhör ska hållas inom maximalt en vecka från brottet och att den unge ska
lagforas inom tio veckor från brottet. Försöksverksamheten ska genomföras inom ramen för den
pågående försöksverksamheten i norra Stockholm, påbörjas i januari 2019 och pågå u nder två år
Som ett led i f örsöksverksamheten får Polismyndigheten och Åklagaramyndigheten i uppdrag att
träffa samverkansavtal med Socialnämnden i respektive kommun.
Försöksverksamheten ska följas och utvärderas av Bro ttsförebyggande rådet.

Förvaltningens slu tsatser
Österåkers kommun har sedan tidigare uppvaktat polis och åklagarmyndighet för att få till ett
liknande arbetssätt och välkomnar föreslaget arbetssätt. För att tidigt kunna bryta b rottsspiralen
anser vi att det är viktigt med en större samverkan mellan olika m yndigheter och att påföljden
kommer snabbt, särskilt för unga.
Redan i det tidigare remissvaret för Ds 2017:36 framfördes att det skulle vara positivt att även
inkludera brottsutredningar där den misstänkte är under 18 år. Vi ställer oss därför positiva dll en
försöksverksamhet som inkluderar Österåker för den målgruppen. Vi är eniga om att en större
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samverkan behövs mellan Socialtjänsten och polisen och ställer oss därför positiva till att skriva ett
samverkansavtal.
Socialtjänsten ser positivt på ett utvecklat och förnyat samarbete som i förlä ngningen kommer att
leda till en mer effektiv arbetsmetodik till gagn för såväl den enskilde som de involverade
myndigheterna. Initialt skulle dock ett förändrat arbetssätt kunna innebära en ökad arbetsbelastning
för att kunna uppfylla m ålsättningen om ett första förhör inom maximalt en vecka.
Vi ser även positivt på en närmare samverkan i de så kallade LU L-yttrandena (Lagen med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare) i syfte att ytterligare höja kvaliteten.
Vad gäller uppföljningsuppdraget till Brottsf örebyggande rådet skulle det vara positivt att även
inkludera frågeställningen om det förändrade arbetssättet medför ökade eller minskade kostnader på
kommunal nivå. Vidare skulle det vara intressant om det långsiktigt gick att undersöka om en
snabbare lagföring, både för vuxna och ungdomar, påverkar den upplevda tryggheten i samhället.
Utredaren pekar på må lkonflikt som kan u ppstå mellan Polisens och Socialtjänstens arbete. Ett
samverkansavtal är en bra modell för att tydligt definiera respektive parts roll.

Bilagor
1. Tjänsteutlåtande 2017-09-06 (KS 2017/0233-01): En snabbare lagföring — försöksprojekt
med ett snabbförfarande i brot tmål (Ds 2017:36)
2. Ordförandebeslut 2017-09-25: En snabbare lagföring — försöksprojekt med ett
snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)

jan-Olof Friman
Kommundirektör

Kristina Eineborg
Näringslivs- och utveckling direktör
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Tjänsteutlåtande
Näringslivs- och utvecklingsenheten
Lena Brodin
Datum 2017-09-06
Dnr
KS 2017/0233-01

Till Kommunstyrelsen

Svar på re miss: En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett
snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)
Sammanfattning
Uppdraget är att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till
en snabbare lagföring av brott. I arbetet ska särskilt fokus ligga på unga som begår brott och
personer som återkommande begår nya brott. I uppdraget ingår bl.a. att
- överväga om åtgärder hos eller mellan polis, åklagare och domstol kan leda till en snabbare
lagföring inom ramen för det befindiga brottmålsförfarandet,
- överväga förändringar i de regelverk som styr polisens, åklagarnas och domstolarnas verksamheter,
exempelvis genom införandet av särskilda snabbförfaranden för brottsutredning och prövning i
domstol, och
- fö reslå hur en ordning med jourdomstolar kan utformas och överväga om en sådan bör inrättas.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
Godkänna svar på remiss i enlighet med kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtände daterat 201709-06.

Bakgrund
De åtgärder som föreslås i pr omemorian tar sikte på att åstadkomma en snabbare lagföring av
vanliga mängdbrott. Exempel på brottstyper som ska omfattas av det föreslagna snabbförfarandet är
ringa stöld och stöld i bu tik, skadegörelse, brott mot knivlagen, ringa narkotikabrott, narkotikabrott
(innehav), olovlig körning, rattfylleri och andra brott mot trafikbrottslagen.
Dessa brottstyper står för cirka hälften av de brott som prövas i tingsrätt. De aktuella mängdbrotten
kommer att lagforas inom ramen för ett försöksprojekt, i vilket ett flertal av rättsväsendets
myndigheter ska ingå. De åtgärder för snabbare lagföring som ingår i pro jektet består bl.a. av ökad
samordning mellan myndigheterna, tidiga åtgärder i alla led och utvecklade arbetssätt i den
brottsutredande verksamheten.
De ärenden som kan bli aktuella att handläggas inom ramen för försöksprojektet är sådana som
kommer till po lisens kännedom genom ett s.k. ingripande, där polisen kommer till bro ttsplatsen eller
påträffar den misstänkte. Brottsutredningar mot misstänkta personer under 18 år och/eller då
frihetsberövande kan bli aktuellt, kommer till en början inte ingå i försöksprojektet
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Förvaltningens slutsatser
Förslaget ligger i linje med den inriktning som Österåkers kommun redan idag har för arbetet med
trygghet och säkerhet. Vi vill betona vikten av ett nära samarbete med relevant förvaltning i den
berörda kommunen eftersom försöksverksamheten kan komma att leda till beho v av andra och
snabbare arbetssätt.
Österåkers kommun har sedan tidigare uppvaktat polis och åklagarmyndighet för att få till ett
liknande arbetssätt och ser fram emot att följa projektet. För att tidigt kunna bryta brottsspiralen
anser vi att det är viktigt med en större samverkan mellan olika myn digheter och att påföljden
kommer snabbt, särskilt för unga.
Vidare menar vi att det skulle vara positivt att även inkludera brottsutredningar där den misstänkte
är under 18 år. För den gruppen är det av största vikt att skicka en tydlig och snabb signal för att
kunna bryta ett potentiellt destruktivt mönster.
Att försöket startar redan under hösten 2017 ser vi som ytterst positivt.
Kommunen har idag en kostnad på cirka 600 000 kronor för social rondering och cirka 1 m iljon
kronor för klottersanering. Faller försöksverksamheten väl ut är det inte helt osannolikt att en
snabbare lagföring kan komma att minska dessa kostnader.

[*an-( )lot Frimaii
Kommundirektör

Kristina Eineborg
Eineboig
inveck
Näringslivs- och tnvc-ckliiigsdirektör
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Ordförandebeslut
Kommunstyrelsens ordförande
Michaela Fletcher

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-09-25
Dnr
KS 2017/0233-01

Svar på rem iss: En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett
snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)
Sammanfattning
Österåkers kommun har fått en remiss från Justitiedepartementet om ett försöksprojekt med
snabbförfarande i brottmål.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens ordförande beslutar
Godkänna svar på remiss i enl ighet med kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 201709-06.

Bakgrund
Beslutet fattas i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 15.1 "Brådskande
delegation"
1 bilaga

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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