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Remissvar från Österåkers kommun på SOU
2021:46, Ju2021/02458
Inledning
Österåkers kommun (kommunen) involveras främst, genom socialtjänsten, i
brottmålsprocessen avseende unga lagöverträdare och kommunen har därav valt
att endast yttra sig särskilt avseende betänkandets avsnitt 7 som behandlar
snabbförfarandet i brottmål för unga lagöverträdare.
Snabbförfarandet i brottmål för unga lagöverträdare

Österåkers kommun är en av de kommuner som har varit delaktig i
försöksverksamheten med en snabbare lagföring för unga lagöverträdare. Den
försöksverksamhet som nu förekommer i kommunen utmärks främst av att
polisen håller förhör med den unge snabbare än när den unge misstänks för ett
brott som inte omfattas av försöksverksamheten.
Med anledning av att snabbförfarandet endast i liten omfattning noterats i den
dagliga verksamheten ställer sig kommunen positiv till utredningens förslag om
att försöksverksamheten bör fortsätta och utökas för att det ska finnas bättre
underlag för att hitta ett permanent snabbförfarande för unga.
Kommunen ser vidare fördelar med att fler brott ingår i försöksverksamheten
då det kommer resultera i att fler förhör med unga hålls inom kortare tid än
vad som sker idag. Den korta tiden till förhöret med den unge i
snabbförfarandet har enligt kommunens uppfattning fördelar för såväl den
unge som dennes familj då eventuella insatser genom socialtjänstens försorg
kan sättas in i ett tidigt skede.
I den pågående försöksverksamheten var det inledningsvis ett omfattande
samarbete mellan andra kommuner och polisen. Detta har efter tid avtagit.
Kommunen tror att en enhetlig hantering i kommunerna kan bidra till bättre
förutsägbarhet och likabehandling av unga lagöverträdare hemmahörande i olika
kommuner. Kommunen ser därav positivt på utredningens förslag om utökat
erfarenhetsutbyte och bredare samverkan.
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Med dessa konstateranden avstår Österåkers kommun från att i övrigt lämna
synpunkter.
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Regeringskansliets remiss Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i
brottmål (SOU 2021:46)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden i Österåkers kommun överlämnar remissvar på SOU 2021:46, Snabbare
lagföring – ett snabbförfarande i brottmål, till Justitiedepartementet.
Sammanfattning
Österåkers kommun är inbjuden att lämna remissvar på statens offentliga utredningar SOU
2021:46, Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål. Socialnämnden har enligt
reglementet möjlighet att lämna remissyttranden inom nämndens verksamhetsområde å
kommunens vägnar.
Eftersom kommunen främst involveras i specifika aspekter av brottmålsprocessen
avseende unga lagöverträdare har Socialnämnden valt att endast yttra sig avseende den
delen av betänkandet i remissvaret.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-06 med remissvar i bilaga.
Förslag till beslut
Christina Funhammar (M) yrkar bifall till socialförvaltningens beslutsförslag innebärande:
Socialnämnden i Österåkers kommun överlämnar remissvar på SOU 2021:46, Snabbare
lagföring – ett snabbförfarande i brottmål, till Justitiedepartementet.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar enligt Christina Funhammars (M) yrkande
och finner att så är fallet.
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ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.dom@regeringskansliet.se
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Remissvar på betänkandet SOU 2021:46
”Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i
brottmål”
Beslutsförslag
Socialnämnden beslutar att
Österåkers kommun överlämnar remissvar på SOU 2021:46, Snabbare
lagföring – ett snabbförfarande i brottmål, till Justitiedepartementet.

Bakgrund
Österåkers kommun är inbjuden att lämna remissvar på statens offentliga
utredningar SOU 2021:46, Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål.
Socialnämnden har enligt reglementet möjlighet att lämna remissyttranden
inom nämndens verksamhetsområde å kommunens vägnar.
Utredningen har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i
brottmål och att utreda andra åtgärder för snabbare lagföring av brott. Det har
pågått försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål sedan januari
2018 som enligt utredningen har visat positiva resultat. Utredningen föreslår att
det ska införas ett permanent snabbförfarande för vuxna lagöverträdare 2023.
Snabbare lagföring bygger på utveckling av arbetssätt, regelverken och
samverkan i brottmålsförfarandet. Snabbförfarandet för vuxna ska bland annat
omfatta brott som är enkla och snabba att utreda. Förfarandet ska även kunna
fortsätta utvecklas till att inkludera nya brottstyper. Målsättningen är att det
inom två till sex veckor från brottet ska hållas huvudförhandling eller att saken
då ska vara avgjord.
Vidare ska utvecklade delgivningsmetoder, ökade förutsättningarna för
användandet av strafförelägganden och uppdelad handläggning och deldom i
domstol bidra till ett snabbare förfarande avseende brott som begåtts av vuxna
lagöverträdare.

Österåkers kommun | Hackstavägen 22 | 184 86 Åkersberga | Telefon 08-540 810 00 | servicecenter@osteraker.se | österåker.se

Försöksverksamhet med snabbare lagföring av unga har pågått parallellt med
den för vuxna lagöverträdare. Utredningen föreslår en fortsatt och utvidgad
försöksverksamhet för unga lagöverträdare för att senare kunna införa ett
permanent snabbförfarande för unga.
Vidare föreslår utredningen att flera brottsbekämpande myndigheter och
allmän domstol ska få tillgång till inkomstuppgifter från Skatteverkets
beskattningsdatabas samt att det ska införas enklare och rättvisare system för
att återbetala kostnader till staten för provtagning och analys av blod, urin och
saliv.
Betänkandet finns i sin helhet på Regeringens hemsida:
https://www.regeringen.se/49dc95/contentassets/eea1b25d16be49d0b0060c6
6a33f8058/snabbare-lagforing--ett-snabbforfarande-i-brottmal-sou-202146.pdf
Eftersom kommunen främst involveras i specifika aspekter av
brottmålsprocessen avseende unga lagöverträdare har socialförvaltningen valt
att endast yttra sig avseende den delen av betänkandet i remissvaret.

Förvaltningens slutsatser
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden överlämnar det bifogade
remissvaret som nämndens och därmed kommunens svar till
Justitiedepartementet.
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