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§ 120
Svar på remiss: snabbare lagföring, snabbförfarande i brottsmål
(KS/2017:253)
Sammanfattning
Solna stad har på remiss fått ”Snabbare lagföring” (Ds 2018:9). Departementspromemorian är en slutrapport där en delrapport redovisades i augusti 2017 (Ds
2017:36). I den rapporten föreslogs en försöksverksamhet om snabbare lagföring
omfattande bland annat Solna tingsrätt. Solna stad yttrade sig över delrapporten och
ställde sig positiv till försöksverksamheten, men påpekade att socialtjänsten skulle
kunna påverkas och att statlig finansiering för att möta resursbehov kan bli
nödvändigt.
Det förslag som nu läggs fram i slutrapporten omfattar bland annat förslag om
Snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare. Polismyndigheten,
åklagarmyndigheten och socialtjänsten ska i högre utsträckning än vad som sker i
dag, samverka i brottsutredningens början. Socialtjänsten ska involveras tidigt i
processen, bl.a. för att skapa utrymme att snabbt färdigställa ett yttrande om den
unges personliga förhållanden och för att kunna sätta in skydds- och stödåtgärder för
den unge. Det föreslås att en försöksverksamhet med ett snabbförfarande för unga
lagöverträdare införs och påbörjas i januari 2019 och pågå under två år.
Det är givetvis viktigt att reagera och agera tidigt mot ungdomar som begår brott och
stadsledningsförvaltningen ser därför positivt på ökad samverka mer för att
påskynda processerna. I socialnämndens roll ligger redan idag att upprätta yttranden
om de unga och socialtjänsten bedriver vid behov också en parallell insats i form av
sociala åtgärder gentemot den unge och dennes familj.
I försöksverksamheten är ambitionen att socialnämnden involveras tidigare i
processen. Stadsledningsförvaltningen vill påpeka att det kommer att behövas lokala
överenskommelser för att detta ska kunna fungera bra. Alla kommuner är olika
organiserade runt om i landet är det av stor vikt att det tecknas överenskommelser
som tar hänsyn till dessa lokala förhållanden.
Om förslaget innebär en ökad belastning på socialtjänsten måste staten tillföra
resurser till kommunerna för att värna andra angelägna sociala insatser.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen.
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