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Betänkande SOU 2021:46 Snabbare
lagföring – ett snabbförfarande i brottmål
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Ordförande godkänner förslaget och översänder det till
Justitiedepartementet som kommunens svar på SOU 2021:46 Snabbare
lagföring – ett snabbförfarande i brottmål till Justitiedepartementet.

Sammanfattning
Botkyrka kommun genom Socialnämnden är särskilt involverad i
processerna gällande unga lagöverträdare och vi har därför särskilt tittat på
den delen av förslaget.
Kommunen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om att försöket med
ett snabbare förfarande ska utvidgas till hela Stockholmsområdet.
Kommunen ställer sig bakom det syfte som beskrivits med att snabbare
kunna lagföra unga personer, och anser att en sådan utveckling vore positiv
för Socialnämndens arbete. Botkyrka kommun är även positiv till att den
snabba lagföringen skulle kunna vara aktuell vid fler typer av brott.
Det snabba förfarandet kommer kräva en större delaktighet för
Socialtjänsten. Det kommer innebära en utmaning då Socialtjänsten i dagens
läge ofta behöver prioritera i fråga om delaktighet vid förhör då det helt
enkelt inte alltid finns personal tillgänglig som kan närvara. Medan förslaget
om en fast förhörsdag också är positivt så blir det också en fråga om
möjlighet till prioritering då det även bör vara rätt person, dvs ansvarig
socialsekreterare, som medverkar vid förhören. Botkyrka kommun anser
dock att både den ökade delaktigheten överlag samt möjligheten till fasta
förhörsdagar är en positiv utveckling.
Det framkommer vidare (s.369) att polisen kan ha skäl till att inte underrätta
vårdnadshavaren om eventuell brottsmisstanke eller kalla denne till förhör.
Detta kan vara om den minderårige exempelvis riskerar kroppslig
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bestraffning eller kränkande behandling om vårdnadshavare får vetskap om
misstanken. Här vill Kommunen särskilt framföra att det är viktig att en
orosanmälan lämnas till Socialtjänsten om detta förfarande tillämpas för att
kunna samverka med polis för att tillgodose barnets eventuella behov av
skydd.
Botkyrka kommun delar förslagets fokus på en ökad samverkan mellan
polis, åklagare, tingsrätt och socialtjänst. Inom Botkyrka kommun har ett
stort fokus lagts på lokal samverkan vilket gett ett väldigt positivt utfall.
Regelbundna samverkansträffar anordnas mellan lokal polis, den
myndighetsutövande delen av socialtjänsten och kommunens anställda inom
våldpreventivt center (VPC). Samverkan har medfört en större generell
förståelse och samarbete på ett strategiskt plan. Samverkan har även gjort
stor skillnad i möjligheten att identitifiera och stödja ungdomar i behov av
vård- och stöd kopplat till kriminalitet och möjliggjort för socialtjänsten att
arbeta mer förebyggande än tidigare. Särskilt VPC har fyllt en stor roll i
samordningen mellan polis och socialtjänst. Botkyrka kommun anser därför
att ökad lokal samverkan är en förutsättning för både ett en snabbare
lagföring och ett överlag mer förebyggande arbete.
I utredningen (s. 387) lyfts särskilt behovet av en tätare samverkan med
åklagare och domstolsmyndighet. Kommunen och dess Socialnämnd delar
uppfattningen att detta är något som kan förbättras och välkomnar en sådan
utveckling.
Att samverka över kommungränser med andra socialtjänster är något som
Kommunen ser som något positivt. Ett visst arbete har här påbörjats med en
grannkommun men är något som Botkyrka kommun och dess Socialnämnd
gärna ser utvecklas vidare i enlighet med vad som beskrivs i utredningen.
Även möjligheten till ett mer utvecklande samarbete på polisområdesnivå är
något som starkt välkomnas.
När det gäller samverkansformerna anser dock Kommunen att det vore en
fördel om kommunerna erbjöds ett tydligt stöd för vilken information, med
hänsyn till offentlighets- och sekretessreglerna, som får delas i respektive
samverkansform. Det finns en risk att det annars sker lokala tillämpningar
av lagen och att den information som delas i olika samverkansforum skiljer
sig stort mellan olika geografiska områden.
En slutlig farhåga som har uttryckts är att möjligheten till medling inte
kommer tillämpas i samma utsträckning vid ett snabbare förfarande.
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Godkännande av yttrande över remissen Snabbare
lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU
2021:46)
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande godkänner yttrandet och överlämnar det till
Justitiedepartementet som kommunens svar på remiss ”Snabbare lagföring – ett
snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)”.
Sammanfattning
Botkyrka kommun har mottagit remissen ”Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i
brottmål” (SOU 2021:46), från Justitiedepartementet. Remissvaren ska vara
Justitiedepartementet tillhanda senast den 30 september 2021. Då nästa
kommunstyrelsesammanträde äger rum den 4 oktober behöver yttrandet hanteras genom
brådskande ordförandebeslut.
Om ordförandebeslut
Ärendet kan inte vänta till kommande kommunstyrelsesammanträde eftersom
remisstiden löper ut innan dess. Därför fattas beslutet av kommunstyrelsens ordförande
med stöd av kommunallagen 6 kap. § 39, om brådskande ärenden. Beslutet anmäls till
kommande kommunstyrelsesammanträde.

Delegat:
Ebba Östlin (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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