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Snabbare lagföring- ett snabbt förfarande i brottmål (SOU
2021:46) – svar på remiss från Justitiedepartementet
Kommunstyrelsens beslut
Bifogad skrivelse enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande
daterat den 22 september 2021, överlämnas till Justitiedepartementet som Huddinge
kommuns yttrande över betänkandet Snabbare lagföring- ett snabbförfarande i
brottmål (SOU 2021:46).
Sammanfattning
Huddinge kommun har fått betänkandet Snabbare lagföring- ett snabbförfarande i
brottmål på remiss från Justitiedepartementet.
För att snabbare lagföra unga lagöverträdare föreslår betänkandet olika åtgärder för
målgrupperna vuxna och barn, med ett så kallat ”vuxenspår” och ett ”ungdomsspår”.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att utredningens förslag i vissa fall kan
möjliggöra snabbare lagföring.
Dock finns en farhåga att förslaget med snabbare lagföring kan få till följd att mindre
tid läggs på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta anser
förvaltningen är väsentligt att beakta vid vidare införande av ett snabbförfarande.
Förvaltningen är även positiv till ett deltagande i försöksverksamheten.
Propositioner
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag och finner att så är fallet.
Beslutet ska skickas till
Justitiedepartementet
Socialnämnden
Trygghets- och delaktighetsberedningen
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Bifogad skrivelse enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2021, överlämnas till
Justitiedepartementet som Huddinge kommuns yttrande över betänkandet
Snabbare lagföring- ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46).

Sammanfattning
Huddinge kommun har fått betänkandet Snabbare lagföring- ett snabbförfarande i
brottmål på remiss från Justitiedepartementet.
För att snabbare lagföra unga lagöverträdare föreslår betänkandet olika åtgärder
för målgrupperna vuxna och barn, med ett så kallat ”vuxenspår” och ett
”ungdomsspår”.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att utredningens förslag i vissa fall kan
möjliggöra snabbare lagföring.
Dock finns en farhåga att förslaget med snabbare lagföring kan få till följd att
mindre tid läggs på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta anser
förvaltningen är väsentligt att beakta vid vidare införande av ett snabbförfarande.
Förvaltningen är även positiv till ett deltagande i försöksverksamheten.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har fått betänkandet Snabbare lagföring- ett snabbförfarande i
brottmål på remiss från Justitiedepartementet (bilaga 2).
I betänkandet, som redovisas nedan i korthet, föreslås olika åtgärder för att
snabbare lagföra unga lagöverträdare. Åtgärderna föreslås anpassas till
målgrupperna minderåriga och vuxna, och har bedrivits som en pilotverksamhet
sedan 2018.
Brottsförebyggande rådet (Brå) och Justitiekanslern (JK) har granskat
försöksverksamheten. Brå har rapporterat att kvalitativa slutsatser ännu inte kan
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dras av verksamheten och JK anser att snabbförfarandet varit snabbt inom
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, men inte lika snabbt inom
domstolarna.

Vuxenspåret
Med hjälp av ett nytt arbetssätt kan polisen genomföra snabbare och mer
omfattande utredningsinsatser gentemot unga vuxna. Ett nytt regelverk förenklar
delgivningsprocessen och utvidgar åklagares mandat att utfärda
strafförelägganden. En mer intensiv samverkan bestående av fler aktörer är ett
tredje verktyg som visat goda resultat under försökstiden.

Ungdomsspåret
Ungdomsspåret liknar vuxenspåret men anpassas till minderårigas lagföring
specifikt. Ungdomsspåret omfattar nya arbetsmetoder och samverkan, utan några
nya författningsbestämmelser.
Snabbförfarandet för unga lagöverträdare koncentrerar sig på arbetsmetod och
samverkan. Effektivare arbetsmetoder syftar till att leda till snabbare
utredningsarbete.

Åtgärder
Utredningen föreslår att försöksverksamheten förlängs till 2024 och därefter
utökas successivt. Huddinge kommun erbjuds möjligheten att delta i
försöksverksamheten från 2022.
Utredningen föreslår en utvidgning av antalet brott som ska kunna utredas genom
snabbförfaranden, med mer intensiv samverkan lokalt där också
Åklagarmyndigheten och domstolarna ska ingå.
Förhör med unga ska som huvudregel hållas inom en vecka eller i direkt
anslutning till brottet. Tingsrätten ska som huvudregel hålla huvudförhandling
inom två veckor från det att åtal väckts. Delgivning av misstanke mot barn i brott
på vilket fängelse kan följa ska ske så snart som möjligt efter det att misstanken
har uppkommit.

Administration
Samverkan anordnas av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och domstolarna
på polisområdesnivå. Försöksverksamheten ska organiseras av Polismyndigheten.
Utöver ovanstående aktörer deltar även Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och
Domstolsverket. Polismyndigheten ska träffa lokala samverkansavtal med berörda
kommuner och stadsdelar.

Remissvar
Ärendet har remitterats internt inom kommunen till socialnämnden samt
trygghets- och delaktighetsberedningen. Nedan redovisas remissvaren i korthet.

Socialnämnden
Socialnämnden ställer sig positiv till utredningens förslag och deltagande i
försöksverksamheten. Snabbare lagföring möjliggör också snabbare möjligheter
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till vård och stöd och bidrar även att uppfylla barnkonventionens intentioner
(bilaga 3).

Trygghets- och delaktighetsberedningen
Remissinstansen lyfter att snabbförfarandeprocessen kan kräva större polisära
resurser och kan ha som effekt att lokalpolisen blir mindre synliga i
trygghetsskapande sammanhang. Därtill lyfts att betänkandets förslag är
ändamålsenliga med barnkonventionen samt att kommunen kan, bör och vill delta
i försöksverksamheten (bilaga 4).

Förvaltningens synpunkter
Minderårigas lagföring omfattas av skyddsregler som skyddar målgruppen, men
som fördröjer lagföringsprocessen. Det kan röra sig om till exempel rätten till
offentlig försvarare eller vårdnadshavares och socialtjänstens medverkan och
krav.
En idé med snabbförfarandet för unga är att i praktiken, utan att avskaffa några av
de skyddande bestämmelserna, förverkliga det som redan har beslutats i lag om
skyndsamhet i lagföringsprocessen för unga (LUL).
Kommunstyrelsens förvaltning anser att utredningens förslag i vissa fall kan
möjliggöra snabbare lagföring. I det fall den misstänkte snabbt möter en reaktion
från samhället understryker detta att samhället inte accepterar brott vilket kan
antas verka avskräckande både avseende återfall i brottslig aktivitet för den som
ska lagföras samt personer i dess närhet som är i riskzon för att begå brott.
Dock påpekas i utredningen att det finns en farhåga att förslaget med snabbare
lagföring kan få till följd att mindre tid läggs på brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Detta anser förvaltningen är väsentligt att beakta vid
vidare införande av ett snabbförfarande. Att konsekvensen av en snabb reaktion
värderas gentemot den eventuell risk att polisens övriga trygghetsskapande arbete
blir lidande.
I de fall den som ska lagföras är under 18 år innebär ett snabbförfarande vid
lagföring att ett ökat samarbete mellan polisen och socialtjänsten behövs. Hur ett
sådant samarbete kan se ut är testat i andra kommuner under försökstiden och bör
enligt utredningen fortsätta att utvecklas. Då Huddinge kommun redan idag har ett
gott samarbete med polisen anser förvaltningen att ett införande av
snabbförfarandet bör kunna implementeras i Huddinge kommun. Förvaltningen är
därför positiv till ett deltagande i försöksverksamheten.
Förvaltningen anser att det är viktigt med ett nära samarbete mellan polisen och
kommunen ur trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv och därför är
en utökad samverkan positiv.
Förvaltningen bedömer att förslagen i utredningen är förenliga med
barnkonventionen samt att förslagen skulle ha positiv inverkan på hållbarheten.

4 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Datum
2021-09-22

Diarienummer
KS-2021/1569

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut att godkänna yttrandet till Justitiedepartementet genererar inga
ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.

Huddinge kommuns remissyttrande
Remiss: Betänkandet Snabbare lagföring- ett snabbförfarande i
brottmål (SOU 2021:46):
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2021/06/sou-202146/
Bilaga 3. Socialnämndens remissvar
Bilaga 4. Trygghets- och delaktighetsberedningen remissvar

Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Socialnämnden
Trygghets- och delaktighetsberedningen
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Justitiedepartementet

Huddinge kommuns yttrande rörande SOU 2021:46
Snabbare lagföring- ett snabbt förfarande i brottmål
Huddinge kommun lämnar följande yttrande som svar på remissen SOU 2021:46
Snabbare lagföring- ett snabbt förfarande i brottmål:
Minderårigas lagföring omfattas av skyddsregler som skyddar målgruppen, men
som fördröjer lagföringsprocessen. Det kan röra sig om till exempel rätten till
offentlig försvarare eller vårdnadshavares och socialtjänstens medverkan och
krav.
En idé med snabbförfarandet för unga är att i praktiken, utan att avskaffa några av
de skyddande bestämmelserna, förverkliga det som redan har beslutats i lag om
skyndsamhet i lagföringsprocessen för unga (LUL).
Huddinge kommun anser att utredningens förslag i vissa fall kan möjliggöra
snabbare lagföring. I det fall den misstänkte snabbt möter en reaktion från
samhället understryker detta att samhället inte accepterar brott vilket kan antas
verka avskräckande både avseende återfall i brottslig aktivitet för den som ska
lagföras samt personer i dess närhet som är i riskzon för att begå brott.
Dock påpekas i utredningen att det finns en farhåga att förslaget med snabbare
lagföring kan få till följd att mindre tid läggs på brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Detta är väsentligt att beakta vid vidare införande av ett
snabbförfarande. Att konsekvensen av en snabb reaktion värderas gentemot den
eventuell risk att polisens övriga trygghetsskapande arbete blir lidande.
I de fall den som ska lagföras är under 18 år innebär ett snabbförfarande vid
lagföring att ett ökat samarbete mellan polisen och socialtjänsten behövs. Hur ett
sådant samarbete kan se ut är testat i andra kommuner under försökstiden och bör
enligt utredningen fortsätta att utvecklas. Då Huddinge kommun redan idag har ett
gott samarbete med polisen bör ett införande av snabbförfarandet kunna
implementeras i Huddinge kommun. Kommunen är därför positiv till ett
deltagande i försöksverksamheten.
Huddinge kommun anser att det är viktigt med ett nära samarbete mellan polisen
och kommunen ur trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv och
därför är en utökad samverkan positiv.
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För Huddinge kommun

Daniel Dronjak
Kommunstyrelsen ordförande
Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 22 september 2021

