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Svar på remiss - Inbjudan från Justitiedepartementet att lämna
synpunkter på betänkandet Snabbare lagföring – ett
snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)
Sundbybergs stad konstaterar inledningsvis att de förslag som presenteras i betänkandet
Snabbar e lagför ing – ett snabbför far ande i br ottmål (SOU 2021:46) i första hand får
konsekvenser för det arbete som bedrivs av polis, åklagare och domstol vilket inte
inbegrips inom den kommunala kompetensen. Stadens svar fokuserar på de delar i
betänkandet som påverkar den kommunala socialtjänstens ansvarsområde.
Sundbybergs stad ställer sig sammanfattningsvis positiv till förslagen i betänkandet,
som syftar till att möjliggöra en snabbare lagföring av lagöverträdare. Stadens
bedömning är att förslagen inte kommer att innebära några större förändringar i
socialtjänstens arbete jämfört med hur det ser ut idag.
De delar av lagföringsprocessen som berör socialtjänsten handlar främst om unga
lagöverträdare och det ansvar som socialnämnden har enligt lagen (1964:167) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Sundbybergs stads bedömning
är att förslaget om en fortsatt försöksverksamhet och utveckling av densamma inte bör
innebära någon större skillnad för socialtjänstens arbete. Det är frivilligt för
kommunerna att delta och förslaget innebär inga ändringar i regelverket.
Snabbförfarandet innebär därmed inga ytterligare krav eller andra uppgifter än vad som
redan följer av lagen.
Staden ser positivt på förslagen i betänkandet som syftar till att få till stånd en snabbare
lagföring av unga lagöverträdare. För socialtjänstens del är det önskvärt att få ta del av
brottsmisstankar avseende ungdomar i ett tidigt skede och att få möjlighet att träffa
ungdomarna så snart som möjligt efter händelsen/ brottet. Det är viktigt att såväl
socialtjänstens ungdomsenhet som mottagning är organiserade för att vid behov kunna
delta i förhör med ungdomar med kort varsel under arbetstid. Denna organisation finns
dock på plats redan idag då aktuell lagstiftning ställer krav på socialtjänstens medverkan
i lagföringsprocessen.
När det gäller vuxna lagöverträdare är socialtjänstens inblandning i lagföringsprocessen
begränsad. Sundbybergs stad bedömer att förslaget om att permanent införa snabbare
lagföring inte påverkar socialtjänstens arbete med vuxna lagöverträdare i någon större
utsträckning.
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Förslagen om snabbare lagföring bedöms positiva även ur ett brukarperspektiv då det
innebär att den enskilde slipper leva i ovisshet längre tid än nödvändigt. En snabbare
lagföring bidrar dessutom till att vård eller behandling vid behov kan sättas in ett
tidigare skede.

Å Sundbyber gs stads vägnar

Peter Schilling (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Svar på remiss - Inbjudan från Justitiedepartementet att
lämna synpunkter på betänkandet Snabbare lagföring – ett
snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)
Beslutsunderlag
Justitiedepartementets skrivelse den 22 juni 2021 med bilaga
Social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande den 22 juli 2021
Stadsledningskontorets skrivelse den 27 augusti 2021
Förslag till svar på remiss den 27 augusti 2021

Sammanfattning
Justitiedepartementet inbjuder i skrivelse den 22 juni 2021 Sundbygers stad att
lämna synpunkter på betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i
brottmål (SOU 2021:46. Ärendet har remitterats till social- och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Regeringen beslutade den 30 januari 2020 att utse en särskild utredare med uppdrag
att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en
snabbare lagföring av brott. En stor del av utredningen fokuserar på den pågående
försöksverksamheten med snabbare lagföring av vuxna som bedrivits i Stockholm
under år 2020 och som sedan utökats till andra delar av landet under 2021.
Merparten av förslagen i betänkandet tar sikte på försöksverksamhetens övergång
till en permanent verksamhet. I betänkandet föreslås att ett permanent
snabbförfarande avseende vuxna lagöverträdare ska införas i hela landet 2023.
Försöksverksamheten som pågår för unga lagöverträdare föreslås förlängas och
utvidgas för att senare kunna införas permanent.
Social- och arbetsmarknadsnämnden är positiv till de delar i betänkandet som berör
deras ansvarsområde och bedömer att förslagen inte innebära någon större skillnad
för socialtjänstens arbete jämfört med idag. Stadsledningskontoret konstaterar att
förslagen i betänkandet i första hand får konsekvenser för det arbete som bedrivs av
polis, åklagare och domstol vilket inte inbegrips inom den kommunala
kompetensen. Stadsledningskontoret delar social- och arbetsmarknadsnämndens
synpunkter och föreliggande förslag till svar är baserat på nämndens yttrande.

Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till svar den 27 augusti godkänns och skickas till
Justitiedepartementet som Sundbybergs stads synpunkter på betänkandet
Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46).
____
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