PM Rotel I (Dnr KS 2018/827)

Snabbare lagföring (Ds 2018:9)
Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 20 september 2018

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Promemorian ”Snabbare lagföring” (Ds 2018:9) behandlar åtgärder som leder till en
snabbare lagföring av brott med särskilt fokus på unga som begår brott och personer
som återkommande begår brott.
Förslaget innebär bland annat en utvidgning av en pågående försöksverksamhet
gällande snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare som möjliggör lagföring på kort tid. Vidare föreslås genomförande av en försöksverksamhet för att åstadkomma ännu snabbare lagföring genom kortare handläggningstider för personer under 18 år avseende vissa brott.
En ny häktningsbestämmelse föreslås som möjliggör användandet av häktning för
mindre allvarliga brott då återfall i sådan brottslighet leder till fängelse. Vid förundersökning av enklare slag föreslås förenklade bestämmelser om slutunderrättelse i
samband med att förundersökning avslutas.
Justitiedepartementet har remitterat promemorian till staden för yttrande.
Remissen finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, överförmyndarnämnden, Norrmalms stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och
Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Överförmyndarnämnden har avstått från att svara på remissen.
Stadsledningskontoret anser att de föreslagna åtgärderna kan leda till önskat resultat och tillstyrker förslaget.
Socialnämnden delar utredningens förslag om en försöksverksamhet om snabbare
lagföring och förslaget om en ny häktningsbestämmelse och ställer sig överlag
bakom utredningens förslag.
Norrmalms stadsdelsnämnd ställer sig positiv till förslagen och anser att det är
viktigt att konsekvenserna av brottet sker i nära anslutning till det så att det inte förlorar sin verkningskraft när det gäller unga lagöverträdare.
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Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ser positivt på förslagen i remissen som bedöms
skapa förutsättningar för ett effektivare arbete hos både polis och socialtjänst och delar förhoppningen om att utredningens förslag kommer att medföra att ungdomen
snabbare lagförs.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd är positiv till de förslag som presenteras i utredningen samtidigt som förslaget kan innebära ett ökat behov av personalresurser för
att vissa åtgärder ska kunna möjliggöras.
Mina synpunkter
Jag ser positivt på utredarens föreslagna åtgärder för snabbare lagföring av brott med
särskilt fokus på unga och personer som återkommande begår brott.
Vi ser allvarligt på att många stockholmare känner sig otrygga i det offentliga
rummet. Skjutningar och våldsdåd leder till en ökad otrygghet bland alla stockholmare. De som ligger bakom våldsdåden måste bort från våra gator och torg. Det är
främst polisens ansvar och jag har krävt en blocköverskridande överenskommelse i
riksdagen om att långsiktigt garantera polismyndigheten de resurser och verktyg som
krävs.
Samtidigt ska staden skjuta fram sina positioner inom det kommunala uppdraget.
Trygghet skapar vi med ett helhetsgrepp: polisens resurser och medel ska stärkas,
otrygga stadsmiljöer ska rustas och de sociala brottsförebyggande satsningarna för att
strypa rekryteringen ska skalas upp.
Utredarens slutsats att det går att uppnå en snabbare lagföring med andra medel
än att inrätta jourdomstolar synes väl avvägt och jag instämmer i att arbetet med att
uppnå detta syfte måste inrikta sig på de brottsutredande myndigheternas förmåga att
rättssäkert och effektivt utreda brott.
Det är mycket viktigt att kopplingen mellan brott och påföljd är tydlig, utöver rent
praktiska skäl, både för den misstänkte och för eventuella målsäganden. Även polisen kan behöva se tydligare och snabbare följder av sina ingripanden. Förutsättningarna att klara upp ett brott är större om bevisningen är färsk. Att den misstänkte lagförs snabbare betyder att denne tidigare får se samhällets reaktion på det begångna
brottet, vilket förhoppningsvis kan leda till att risken för återfall minskar. Det skulle
också innebära att rättsväsendets och polisens resurser kan användas mer effektivt.
Vad gäller häktning på grund av risk för återfall vid mindre allvarlig brottslighet,
så som olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och ringa stöld, är det ett viktigt steg i att komma åt livsstilskriminella och andra brottsaktiva personer som visar
likgiltighet inför lagen och utsätter allmänheten för fara. Det är också viktigt för det
allmännas förtroende för rättsväsendet då det ger en signal till samhället och de boende i ett område att den som grips för exempelvis narkotikaförsäljning hålls borta
från att återuppta sin kriminella verksamhet.
En ungdomsmodell av en snabbare lagföring ser jag som mycket positiv för att
förhindra att yngre gärningspersoner utvecklar en kriminell livsstil. En tydligare konsekvens för ungdomen har en avhållande verkan på individen och kan verka allmänt
brottsförebyggande hos unga. Om för lång tid förflyter mellan brottstillfället och
prövningen kan påföljden för en ung person uppfattas som obehövlig, då en ung
människas livssituation snabbt kan komma att ändras i en positiv riktning, så att åtgärden inte längre är lika nödvändig. Eller tvärtom, i negativ riktning, så att kraftfullare åtgärder blir nödvändiga.
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Samtidigt som vi rent kriminalpolitiskt arbetar för en snabbare lagföring ska vi
hålla fast vid en politisk riktning som får människor att växa genom jobb och utbildning. Vi ska avsätta resurser för att bekämpa kriminalitet här och nu, men vi ska
också bygga ett samhälle som håller ihop, där kriminalitetens grogrund krymper steg
för steg.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 13 september 2018
KARIN WANNGÅRD
Bilaga
Remissen – en sammanfattning
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson och Cecilia Brinck (alla M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Föredragande borgarråds förslag till beslut avslås.
2. Som svar på remissen från justitiedepartementet anförs följande.
Det är av stor vikt med snabb påföljd för lagöverträdare. Snabb påföljd:
A)
verkar brottsförebyggande, eftersom sambandet mellan beteende och konsekvens tydliggörs;
B)
höjer tryggheten i samhället, eftersom lagöverträdaren hindras från att begå fler brott;
C)
bryter destruktiva beteendemönster och fångar upp personer på glid in i kriminalitet;
D)
höjer polisens motivation att ingripa, även vid mängdbrott.
Därför bör Sverige, enligt vår uppfattning, i likhet med många andra länder inrätta en ordning
med jourdomstolar. Till skillnad från vanliga domstolar har jourdomstolar öppet kvällar och
helger.
Sedan 1980-talet har det funnits förslag om jourdomstolar. Vad som har saknats är den
politiska viljan att genomföra förändringen.
De krafttag mot brottsligheten, som det rådet politisk enighet om att de behövs, kan inte
stanna vid bättre social samverkan, hårdare straff eller fler poliser. Det är helt avgörande att
åtgärderna kombineras med en snabb, effektiv och tydlig lagföring. På den punkten brister det
förslag som lagts fram. Ett snabbspår inom befintlig ordning med ambitionen att lagföra inom
två till sex veckor efter lagöverträdelse är inte tillräckligt.
Med jourdomstolar kan lagöverträdare som grips på bar gärning, efter beslut av åklagare
och efter kontakt med socialtjänsten, omedelbart ställas inför en domare och få sin dom, oavsett dag i veckan eller tid på dygnet. Vid allvarliga brott (exempelvis allmänt upplopp, våld
mot tjänsteman och grov skadegörelse) bör domen innebära fortsatt obrutet frihetsberövande.
Ibland anförs att jourdomstolar skulle tumma på rättssäkerheten för lagöverträdaren. Så är
det givetvis inte. Lagföringen ska även vid jourdomstolar förenas med sedvanliga rättssäkerhetsprinciper, som rätt till offentlig försvarare/biträde och överklagande.
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Kommunstyrelsen
Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia Brinck, Dennis Wedin och Markus Nordström (alla M) och Lotta Edholm (L) med hänvisning till
Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Justitiedepartementet har tillsatt en utredning med uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring
av brott med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återkommande
begår brott (Ju 2017:A). En delredovisning av uppdraget ”En snabbare lagföring –
försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål” (Ds 2017:36) har tidigare remitterats till staden. Nu har uppdraget slutförts genom departementspromemorian ”Snabbbare lagföring” (Ds 2018:9) vilken har remitterats till staden.
Jourdomstolar
Utredaren har övervägt en ordning med jourdomstolar, det vill säga helg-, kvälls- eller dygnet runt-öppna domstolar. Syftet med jourdomstolar skulle vara en snabbare
lagföring. En ordning med jourdomstolar bedöms bli dock kostsam samtidigt som
den skulle få begränsad nytta. Utredaren kommer därför fram till att syftet med jourdomstolar kan uppnås på mer effektiva sätt exempelvis genom de snabbförfaranden
som föreslås (se nedan).
Snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare
Sedan januari 2018 pågår det en försöksverksamhet i lokalpolisområdena Rinkeby,
Täby och Solna med ett snabbförfarande i vissa brottmål för vuxna lagöverträdare.
Snabbförfarandet möjliggör enligt utredaren lagföring på kort tid – två till sex veckor
– av vanliga mängdbrott och det bygger på förändrade arbetsmetoder och att man anpassat regelverket. Utredaren föreslår en geografisk utvidgning av försöksverksamheten till att omfatta hela polisområdet Stockholm Nord och att försöksverksamheten
förlängs i ytterligare två år (2020-2021).
Snabbare lagföring för unga lagöverträdare
Utredaren föreslår även att en försöksverksamhet ska genomföras för att åstadkomma
ännu snabbare lagföring för personer under 18 år. Försöksverksamheten föreslås genomföras inom ramen för den pågående försöksverksamheten för vuxna och pågå under två år med start i januari 2019. Snabbförfarandet för unga lagöverträdare ska avgränsas till brottslighet som utreds inom ramen för polisledd förundersökning dvs.
brott av enkel beskaffenhet. Exempel på brott som normalt anses vara av enkel beskaffenhet är misshandel, ofredande, olaga hot, stöld och skadegörelse.
Redan idag finns det särskilda skyndsamhetskrav och tidsfrister för lagföringsprocessen för unga personer. Det föreslås ingen förändring av dessa frister. Ett annat förslag kring detta är redan under beredning1. Det nu aktuella förslaget bygger istället på
förkortade handläggningstider utan förändring av fristerna.
De tidsfrister som gäller idag börjar löpa när den unge delges misstanke om brott.
Därför bedömer utredaren att det är viktigt att de utredningsåtgärder som krävs för att
kunna delge den unge misstanke sker så snart som möjligt. Det bedöms också viktigt
att socialtjänsten involveras tidigt för att snabbt kunna skriva det yttrande enligt 11 §
En översyn av dessa frister finns redan i departementspromemorian ”Skyndsamhetskrav och
tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)”.
1
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LUL2 som socialtjänsten skriver på åklagarens begäran innan denne tar ställning till
åtalsfrågan. Att socialtjänsten involveras tidigt efter ett brott bedöms också viktigt för
att man ska kunna sätta in skydds- och stödåtgärder för den unge. Enligt utredaren
behöver Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och socialtjänsten i högre utsträckning än idag samverka i brottsutredningens början. En del av snabbförfarandet för
unga lagöverträdare är därför att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten får i
uppdrag att träffa samverkansavtal/samverkansöverenskommelser med socialnämnderna och i förekommande fall stadsdelsnämnderna. En tanke med detta är att föra
socialtjänsten, åklagaren och polisen närmare varandra. Utredaren framhåller att det
är av vikt att socialtjänsten och polisen var för sig utvecklar sin verksamhet och gör
de förbättringar som är nödvändiga och möjliga. För socialtjänstens del rör det sig
om att hitta ändamålsenliga metoder och undvika dubbelarbete. Utredaren ser också
att det kan finnas ett behov av att förbättra kvaliteten på socialtjänstens yttranden enligt 11 § LUL. Deltagandet i försöksverksamheten bygger på frivillighet från kommunens sida och innebär inte en annan uppgiftsfördelning än vad som redan gäller.
Snabbförfarandet för unga innebär också att fokus ska ligga på den inledande delen av förundersökningen genom att polisen genomför omedelbara utredningsåtgärder i samband med ett ingripande och under aktiv ledning av en förundersökningsledare. Det första förhöret bör hållas inom en vecka från brottet. Misstanken om brott
ska, om möjligt, delges vid detta tillfälle. Målet är att den unge ska lagföras inom tio
veckor från brottet.
Utredningen bedömer att genomförandet av en försöksverksamhet med snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare får begränsade konsekvenser för de involverade aktörerna men att det lokalt kan innebära en ökad arbetsbelastning.
Häktning och snabbare lagföring för frihetsberövande vid mindre allvarlig
brottslighet
Idag saknas det möjlighet att använda tvångsmedel som exempelvis häktning för de
mindre allvarliga brotten, även i de fall då återfall i sådan brottslighet leder till fängelsestraff. Utredaren föreslår en ny häktningsbestämmelse som innebär att den som
på sannolika skäl är misstänkt för ett brott får häktas oberoende av brottets beskaffenhet, om det finns en risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet
och det inte kan antas att han eller hon endast kommer att dömas till böter. Detta då
det bedöms angeläget ur ett samhällsperspektiv att vidta åtgärder för att förhindra att
de mest brottsaktiva personerna frekvent begår nya brott. Häktningsbestämmelsen
kommer främst att träffa de som återfaller i olovlig körning, grovt brott. En stor andel
av de som döms till fängelse för olovlig körning, grovt brott, har tidigare dömts till
fängelse.
För att undvika orimligt långa häktningstider och förkorta lagföringstiden i dessa
mål föreslås en begränsning av tiden för att väcka åtal och förlängning av åtalsfristen.
Förenklade bestämmelser om slutunderrättelse vid enklare förundersökningar
För att skapa förutsättningar för att snabbare kunna avsluta förundersökningar och
väcka åtal i de fall förundersökningen är av enklare slag föreslås förenklade bestämmelser om slutunderrättelse i dessa fall. Detta genom att åtal ska få väckas utan att
den misstänkte och försvararen fått en slutunderrättelse, dvs. fått slutlig möjlighet att
2

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.
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ta del av förundersökningsmaterialet eller fått möjlighet att begära komplettering av
förundersökningen. Enligt utredningen inskränker inte förslaget den misstänktes rätt
till insyn eller möjlighet att påverka utredningen. Den misstänkte och förvararen har
även idag rätt att fortlöpande under förundersökningens gång ta del av det som förekommit under förundersökningen. Detta kommer inte att ändras utan den föreslagna
regeln gäller bara underrättelse i samband med att förundersökningen avslutas.
Reformbehov
Utredaren ser också ett antal områden där det kan finnas reformbehov men som inte
varit möjliga att utreda inom ramen för uppdraget. Det rör sig om vissa delgivningsfrågor, systemet med strafföreläggande, behov av ett fortsatt reformarbete rörande
den rättsliga regleringen av förundersökningen och brottsutredande åtgärder samt
överväganden om det går att finna mer effektiva sätt att tillhandahålla en försvarare.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, överförmyndarnämnden, Norrmalms stadsdelsnämnd, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och
Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Överförmyndarnämnden har avstått från att svara på remissen.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret anser att de föreslagna åtgärderna kan leda till önskat resultat och tillstyrker förslaget.

Socialnämnden
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 augusti 2018 följande.
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 juni 2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar utredningens förslag om en försöksverksamhet om snabbare lagföring
och förslaget om en ny häktningsbestämmelse. Förvaltningen ställer sig överlag bakom utredningens förslag. Det är viktigt att handläggningstiderna kortas ned i hela processen från att en
ung person misstänks för ett brott och lagförs. Därutöver måste den unge också förhindras
från att återfalla i ytterligare brottslighet. En övergripande samverkan mellan polisen och socialtjänsten tillsammans med rutiner för tidig samordning av resurser är positivt. Förstärkta
organisationsspecifika rutiner som polisens utökade möjligheter till utredningsåtgärder i inledningsskedet skulle också kunna vara gynnsamt. Om lagföringstiden kan förkortas från 22-
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23 veckor till 10 veckor är det synnerligen positivt, då det sannolikt skulle få en större pedagogisk effekt för den unge i det enskilda ärendet samt för den individuella- och allmänna
brottspreventionen hos unga på sikt.
Redan idag förekommer ett samarbete mellan socialtjänsten och polisen i dessa ärenden.
Inom socialförvaltningen finns idag Stödcentrum vid samtliga tre polisområden för att bl.a.
vara med vid förhör då ungdomar under 18 år är misstänkta för brott. Stödcentrum besöker
även frihetsberövade ungdomar i arrester och häkten.
I de fall en satsning görs för att snabbare lagföra ungdomar kan detta medföra behov av
ökade resurser vid socialtjänsten i stort, samt vid Stödcentrum i syfte att möjliggöra framgång
i satsningen.
I utredningen refereras till SOU (2016:52) ”Färre i häkte och minskad isolering”. Det
ärendet bereds alltjämt inom Regeringskansliet. Socialnämnden har 2016 lämnat ett remissvar
på den SOU:n som bland annat föreslår att häktade ungdomar ska placeras på vissa särskilda
ungdomshem som bedrivs av Statens institutionsstyrelse. Socialnämnden ställde sig i huvudsak positiv till förslaget om att unga som häktas ska vistas på dessa särskilda ungdomshem
istället för på häktet. De mindre positiva effekterna av förslaget ”Färre i häkte och minskad
isolering” är att unga som häktas måste transporteras till andra delar av landet och speciellt
avser detta flickor. Endast ett särskilt ungdomshem i landet föreslås kunna ta emot flickor
som häktas.
Enligt förvaltningens bedömning leder förslaget om en ny häktningsbestämmelse till att
fler unga sannolikt kommer att häktas. Dessa unga kommer att transporteras över stora delar
av landet, för att bara vara häktade några dagar, eftersom att lagföringen ska ske snabbt. Förvaltningen emotser att flera än de idag utsedda särskilda ungdomshemmen, ska kunna ta emot
häktade unga, då det i större uträckning skulle harmonisera med FN:s barnkonvention och
barnets bästa. I handläggningen av häktade unga är det viktigt att beakta barnperspektivet,
barnets perspektiv och barnrättsperspektivet.
Med detta avses att nämnden ska ta hänsyn till alla aspekter kring den unge, till exempel
den unges möjligheter att ta emot besök från sin familj, socialtjänsten eller från sin advokat
oavsett var i landet hen befinner sig på en häktesplats på en institution inom Statens institutionsstyrelse.
I utredningen saknas skrivningar om när en ung lagöverträdare missköter en dom på ungdomsvård enligt ungdomskontrakt eller vårdplan. Det krävs både övergripande rutiner för
samverkan och organisationsspecifika rutiner mellan de olika myndigheterna. Förvaltningen
vill också framföra att brottsutredningen när en ung person är misstänkt bör genomföras i det
lokala polisområdet där den unge bor. En sådan ordning skulle underlätta samordningen av
eventuella stödinsatser eller kontrollåtgärder.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

Norrmalms stadsdelsnämnd
Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 24 augusti 2018
följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 5 juni 2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig bakom förslagen i departements-promemorian. Det är centralt att de
vanliga mängdbrotten ska lagföras inom två respektive sex veckor från polisens gripande.
Både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men även utifrån den enskildes perspektiv så att
hen slipper en utdragen lagförings-process.
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När det gäller unga lagöverträdare är det viktigt att konsekvenserna av brottet sker i nära
anslutning till det så att det inte förlorar sin verkningskraft. Därför är det positivt att det första
förhöret med den unge föreslås hållas inom en vecka från brottet.
Den föreslagna försöksverksamheten bygger på tidiga insatser från socialtjänsten och Polismyndigheten och på en ökad samverkan. Förvaltningen anser att socialtjänsten i alla fall
inledningsvis kan komma att belastas i högre utsträckning av arbetet med ungdomsärenden än
vad som sker idag. Bland annat måste det finnas utrymme för personal att kunna delta vid
möten med relativt kort varsel. Det praktiska arbetet vittnar om svårigheter att uppfylla detta
förslag/krav? Förvaltningen anser att det är viktigt att verksamheten är dimensionerad utifrån
de behov som föreligger och välkomnar en översyn av om befintliga resurser möter förslagen
i departements-promemorian.
Förvaltningen vill lyfta möjligheten att förlägga detta arbete centralt. I nuläget har socialförvaltningen socialsekreterare som arbetar hos polisen. Ett förslag är att se över deras arbetsuppgifter för att eventuellt möjliggöra att de deltar vid samtliga möten som hålls tillsammans
med polisen vid ett tidigt skede. Detta skulle ge en mer enhetlig hantering av den inledande
ungdomsprocessen.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 30 augusti 2018
följande.
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2018
har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är generellt positiv till snabbare konsekvenser för gärningspersoner. Remissens
förslag är speciellt gynnsamt för yngre gärningspersoner som löper risk att utveckla en kriminell livsstil. Förvaltningen är positiv till förslag, som med bibehållen rättssäkerhet, möjliggör
en snabbare lagföring av brott.
För att få till stånd de förslag som remissen föreslår så identifierar förvaltningen, likt utredarna, ett behov av en ökad samverkan mellan polis och socialtjänst. Fördjupad samverkan
kommer ge socialtjänsten bättre förutsättningar att arbeta utifrån sitt uppdrag.
För att socialtjänsten så snabbt som möjligt ska kunna erbjuda stöd och insatser till förbrytare är samverkan i ett tidigt skede av polisutredningen betydelsefullt. Exempelvis bör socialsekreterare närvara vid första förhör med förbrytare. För att möjliggöra detta krävs att socialsekreteraren får en kallelse till förhöret. Om ett första förhör hålls inom en vecka från brottstillfället underlättar det för socialtjänsten att tidigt komma igång med utredning och bedömning av den unges behov. Det skapar även bättre förutsättningar för socialtjänsten att färdigställa yttranden i tid.
Sammantaget ser förvaltningen positivt på förslagen i remissen. De bedöms skapa förutsättningar för ett effektivare arbete hos både polis och socialtjänst. Förvaltningen delar förhoppningen om att utredningens förslag kommer att medföra att ungdomen snabbare lagförs.
Konsekvenserna blir tydligare för ungdomen om tiden mellan brott och påföljd kortas ner.
Förslaget anses också vara ett steg i rätt riktning för fördjupad samverkan mellan myndigheterna.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
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Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 23 augusti 2018
följande.
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till utredningens genomförande och de åtgärder som presenteras då
snabbare lagföring möjliggör tidigare stödinsatser för framför allt unga lagöverträdare. Ett
ökat samarbete i stödet till den enskilde skapar goda förutsättningar för hållbara lösningar ur
ett helhetsperspektiv och minskar riskerna för återfall i kriminalitet.
Förvaltningen har ett väl etablerat samarbete med polis genom sociala insatsgruppen som
lett till att unga såväl som vuxna lagöverträdare kunnat uppmärksammas och erbjuda stödinsatser från socialtjänsten genom uppsökande arbete. Erfarenheten från arbetet med livsstilskriminella överensstämmer med utredningens rekommendation om en översyn för snabbare
lagföring av brottsaktiva personer. Den nuvarande strukturen och lagföringsprocessen innebär
att återfallsförbrytare inte får konsekvenser för de brott som utförts förrän flera månader efteråt vilket ofta medför en låg motivation till förändring.
Ekonomiska konsekvenser
En förutsättning för snabbare lagföring av unga lagöverträdare är att socialtjänsten behöver
utforma yttranden mer skyndsamt då dessa ingår i processen av lagföringen av unga. Det innebär ett ökat behov av personalresurser för att kunna möta de krav som åtgärderna ställer
gällande samverkan och utformning av yttranden.
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