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Tjänsteskrivelse
Remissvar på betänkandet av utredningen SOU
2021:46 Snabbare lagföring – ett
snabbförfarande i brottmål
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen som sitt svar på remiss av SOU 2021:46 Snabbare
lagföring – ett snabbförfarande i brottmål.
Ärendet i korthet

Justitiedepartementet har den 22 juni 2021 remitterat betänkandet av utredningen om snabbare
lagföring till Vallentuna kommun med inbjudan att lämna synpunkter över utredningen. De förslag
som läggs fram i betänkandet omfattar bland annat åtgärder för snabbare lagföring av brott för unga
lagöverträdare.
Socialnämnden i Vallentuna kommun ställer sig positiv till utredningens förslag. Försöksverksamhet
med ett snabbförfarande i brottmål har pågått sedan 2019 och visat positiva resultat. Socialnämnden
instämmer med utredningen att snabbare lagföring och tidiga insatser från samhällets sida för dem
som i ung ålder hamnar i kriminalitet minskar risken för fortsatt brottslighet samtidigt som arbetet
inom rättsväsendet effektiviseras. Det är också angeläget att socialtjänsten kommer in i ett tidigt
skede för att kunna sätta in skydds- och stödåtgärder för den unge.
I socialnämndens roll ligger redan idag att närvara vid förhör som hålls med misstänkta personer
under 18 år. I försöksverksamheten har ambitionen varit att förhör med unga lagöverträdare ska
hållas inom en vecka från brottet eller ingripandet, vilket innebär att socialnämnden involveras
tidigare i lagföringsprocessen. Socialnämnden konstaterar att detta inte har lett till ökade kostnader
eller personalresurser, men det kan också bero på låg inströmning av den typen av ärenden i
kommunen under de senaste åren, vilket också kan variera i tiden. Socialnämnden konstaterar även
att utredningstiderna blivit betydligt kortare, vilket är positivt både för socialnämnden och för de
unga. Socialnämnden instämmer vidare med utredningens förslag att förhör inom en vecka som
huvudregel är rimligt och ger utrymme för socialtjänsten att anpassa bemanning och resurser.
Emellertid förekommer det att Polismyndigheten kallar socialnämnden till förhör med den unge
direkt i samband med ingripandet vilket i de flesta fall är omöjligt, särskilt vid ingripanden utanför
kontorstid, dvs. under socialjourens beredskap.
Vad gäller samverkan kring snabbförfarandet för unga lagöverträdare mellan Polismyndigheten och
socialtjänsten har socialnämnden även innan införandet av försöksverksamheten haft ett väl
fungerande samarbete med Polismyndighetens ungdomsgrupp på lokal nivå. När
försöksverksamheten infördes 2019 har samverkansmöten med Polismyndigheten kring snabbare
lagföring för unga lagöverträdare utökats till att även omfatta övriga nordostkommuner. Detta
utökade samarbete med regelbundna samverkansmöten har dock inte kommit igång fullt ut som
planerat, vilket bland annat berott på den rådande situationen med pandemin. Socialnämnden ser i

VALLENTUNA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-2524
DNR SN 2021.136

JULIA AMELIN

SID 2/2

övrigt positivt på en fortsatt samverkan med Polismyndigheten kring snabbförfarande och att
samarbetet utvecklas till att omfatta fler kommuner och övriga aktörer i rättskedjan, i enlighet med
utredningens förslag. Socialnämnden instämmer i att förutsättningen för ett samarbete över
kommungränserna är att det tecknas frivilliga överenskommelser som tar hänsyn till kommunernas
lokala förhållanden.
Sammantaget ser socialnämnden positivt på att försöksverksamheten med en snabbare lagföring i
enlighet med förslaget i utredningen förlängs. Socialnämnden tillstyrker således förslaget.

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse
2. Remiss i fulltext
https://www.regeringen.se/49dc95/contentassets/eea1b25d16be49d0b0060c66a33f8058/s
nabbare-lagforing--ett-snabbforfarande-i-brottmal-sou-2021-46.pdf
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§ 97
Remiss av SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i
brottmål (SN 2021.136)
Beslut

Socialnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen som sitt svar på remiss av SOU 2021:46
Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål.
Ärendebeskrivning

Justitiedepartementet har den 22 juni 2021 remitterat betänkandet av utredningen om snabbare
lagföring till Vallentuna kommun med inbjudan att lämna synpunkter över utredningen. De
förslag som läggs fram i betänkandet omfattar bland annat åtgärder för snabbare lagföring av
brott för unga lagöverträdare.
Socialnämnden i Vallentuna kommun ställer sig positiv till utredningens förslag.
Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål har pågått sedan 2019 och visat
positiva resultat. Socialnämnden instämmer med utredningen att snabbare lagföring och tidiga
insatser från samhällets sida för dem som i ung ålder hamnar i kriminalitet minskar risken för
fortsatt brottslighet samtidigt som arbetet inom rättsväsendet effektiviseras. Det är också
angeläget att socialtjänsten kommer in i ett tidigt skede för att kunna sätta in skydds- och
stödåtgärder för den unge.
I socialnämndens roll ligger redan idag att närvara vid förhör som hålls med misstänkta
personer under 18 år. I försöksverksamheten har ambitionen varit att förhör med unga
lagöverträdare ska hållas inom en vecka från brottet eller ingripandet, vilket innebär att
socialnämnden involveras tidigare i lagföringsprocessen. Socialnämnden konstaterar att detta
inte har lett till ökade kostnader eller personalresurser, men det kan också bero på låg
inströmning av den typen av ärenden i kommunen under de senaste åren, vilket också kan
variera i tiden. Socialnämnden konstaterar även att utredningstiderna blivit betydligt kortare,
vilket är positivt både för socialnämnden och för de unga. Socialnämnden instämmer vidare
med utredningens förslag att förhör inom en vecka som huvudregel är rimligt och ger
utrymme för socialtjänsten att anpassa bemanning och resurser. Emellertid förekommer det att
Polismyndigheten kallar socialnämnden till förhör med den unge direkt i samband med
ingripandet vilket i de flesta fall är omöjligt, särskilt vid ingripanden utanför kontorstid, dvs.
under socialjourens beredskap.
Vad gäller samverkan kring snabbförfarandet för unga lagöverträdare mellan
Polismyndigheten och socialtjänsten har socialnämnden även innan införandet av
försöksverksamheten haft ett väl fungerande samarbete med Polismyndighetens
ungdomsgrupp på lokal nivå. När försöksverksamheten infördes 2019 har samverkansmöten
med Polismyndigheten kring snabbare lagföring för unga lagöverträdare utökats till att även
omfatta övriga nordostkommuner. Detta utökade samarbete med regelbundna
samverkansmöten har dock inte kommit igång fullt ut som planerat, vilket bland annat berott
på den rådande situationen med pandemin. Socialnämnden ser i övrigt positivt på en fortsatt
samverkan med Polismyndigheten kring snabbförfarande och att samarbetet utvecklas till att
omfatta fler kommuner och övriga aktörer i rättskedjan, i enlighet med utredningens förslag.
Socialnämnden instämmer i att förutsättningen för ett samarbete över kommungränserna är att
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det tecknas frivilliga överenskommelser som tar hänsyn till kommunernas lokala
förhållanden.
Sammantaget ser socialnämnden positivt på att försöksverksamheten med en snabbare
lagföring i enlighet med förslaget i utredningen förlängs. Socialnämnden tillstyrker således
förslaget.
Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på
yrkandet och finner att socialnämnden beslutar i enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Remissvar final
 Remiss av SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål
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