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Förslag till beslut
Bifogat yttrande godkänns som svar på remissen.

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Snabbare lagföring (Ds
2018:9) och Upplands-Bro kommun är en av de kommuner som berörs av
förslaget och därför fått möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget innebär i
korthet att socialtjänsten i kommunen ska genomföra samma uppgifter som
idag men på ännu kortare tid när det gäller unga personer som ska lagföras för
brott. I föreslaget yttrande anges att kommunen i grunden är positiv till
förslaget men ser risker med att pressa dagens redan ansträngda socialtjänst
ytterligare med ännu snävare tidsramar. Risken finns att kvalitén på
socialtjänstens arbete blir lidande och att de efterfrågade effekterna av
socialtjänstens arbete uteblir. Dock anses att riskerna kan minskas genom god
kommunikation och respekt mellan de olika yrkesrollerna (polis, åklagare,
socialtjänst) där de olika aktörerna har en tilltro till att respektive verksamhet
bäst kan fatta beslut inom det egna verksamhetsområdet. Kommunen är
därmed positiv till att samarbetet ska regleras genom ett samarbetsavtal där
dessa delar kan regleras på ett bra sätt utifrån lokala förutsättningar. I yttrandet
framförs även synpunkter kring den målkonflikt som finns idag mellan de
lagförande myndigheternas uppdrag och socialtjänsten uppdrag och synen om
att socialtjänsten ska täcka upp där rättskedjan inte lyckas hela vägen vilket är
en missvisande bild då socialtjänsten uppdrag inte ser ut på det sättet. I
förslaget anges att berörda socialtjänster får en något ökad arbetsbelastning och
att detta ska rymmas inom befintliga anslag. I yttrandet anges att kommunen
anser att då socialtjänsten inte kan överge andra uppdrag finns risken att
kvalitén inom arbetet som berörs av förslaget är det som kan komma att bli
lidande.
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Beslutsunderlag
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-16

•

Yttrande över betänkande Snabbare lagföring (Ds 2018:19)

Ärendet
Chefen för Justitiedepartementet beslutade den 17 januari 2017 om ett uppdrag
till dåvarande lagmannen, numera f.d. lagmannen Stefan Strömberg, att utreda
och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en
snabbare lagföring av brott (Ju 2017:A). Ett delbetänkande redovisades i
augusti 2017 (Ds 2017:36). I april 2018 överlämnades
departementspromemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9) och därmed
slutfördes uppdraget.
Justitiedepartementet har remitterat betänkandet och Upplands-Bro kommun är
en av de kommuner som berörs av förslaget och har därför fått möjlighet att
lämna synpunkter. I föreslaget yttrande redogörs för Upplands-Bros kommuns
synpunkter kring de förslag som presenteras i betänkandet. Eftersom svarstiden
löpt över sommaren då nämnderna inte sammanträder har synpunkter
inhämtats på tjänstemannanivå från socialkontoret och yttrandet bygger på
dessa synpunkter.
Förslaget innehåller i huvudsak åtgärder hos polis och åklagare och ändringar i
dessa aktörers regelverk för att få till stånd en snabbare lagföring för vissa
brott. Kommunen berörs genom att socialnämnden har en roll när det gäller
främst lagföring av unga lagöverträdare. Förslaget innebär att socialtjänsten ska
genomföra i princip samma arbetsuppgifter som ankommer på socialtjänsten
idag när det gäller unga personer som ska lagföras för brott, dock på ännu
kortare tid. I föreslaget yttrandet tas upp dagens reglering och problematik,
skillnaden mellan socialtjänstens uppdrag jämfört med polis och åklagare vars
uppdrag är lagföring av personer som begår brott, den målkonflikt som finns
mellan socialtjänsten och de lagförande myndigheterna samt effekten av
förslaget för socialtjänsten i kommunen.

Barnperspektiv
I promemorian anser utredaren att förslaget innebär en marginell effekt på
barn. Denna slutsats delas av socialkontoret varför beslutet om att godkänna
yttrandet bedöms få en marginell effekt på barn. Det område som lyfts fram i
promemorian som bedöms få en påverkan på barn är främst att den
lagöverträdare som har barn och som får en snabbare lagföring och därav måste
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inställa sig vid anstalt på kortare tid får kortare tid på sig att förbereda
barnet/barnen på den förändringen det innebär. Socialkontoret bedömer dock
att detta inte kommer få så stor effekt på de barn som berörs då det är själva
händelsen i sig, att en vårdnadshavare ska sitta på anstalt, som har den stora
effekten på barnet, inte när i tiden detta sker.

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor
1. Yttrande över betänkande Snabbare lagföring (Ds 2018:19)
Beslut sänds till
• Socialnämnden
• Enhetschef vid barn- och ungdomsenheten vid socialkontoret
• Kommunjurist
• ju.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till
ju.dom@regeringskansliet.se (e-post i word-format med angivande av
diarienummer Ju2018/02403/DOM och Upplands-Bro kommun i
ämnesraden på e-postmeddelandet)
• Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm (papperskopia)
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