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§ 204 Svar på remiss: Snabbare lagföring – ett
snabbförfarande i brottmål
Sammanfattning

Regeringskansliet har genom Justitiedepartementet gett Haninge
kommun möjlighet att senast 2021-09-01 lämna synpunkter på SOU
2021:46 om snabbare lagföring i brottsmål.
I utredningen föreslås arbetssätt som innebär att enklare brott ska gå
snabbt att utreda och lagföra. Det handlar framför allt om
möjligheten till tillgänglighetsdelgivning och utfärdande av
strafföreläggandefullmakt
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på utredningen då
den avser frågor som endast indirekt berör kommunens arbete.
Underlag för beslut

- Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål, SOU 2021:46
https://www.regeringen.se/49dc95/contentassets/eea1b25d16be49d
0b0060c66a33f8058/snabbare-lagforing--ett-snabbforfarande-ibrottmal-sou-2021-46.pdf
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet utgör Haninge kommuns remissvar.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet och
hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet
(bilaga).
Sven Gustafsson (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-)
meddelar att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Lage Öhlund (-)
inte deltar i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
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beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen medger att Vänsterpartiet lämnar ett särskilt
yttrande (bilaga).
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttrandet utgör Haninge kommuns remissvar.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Åsa Bååth (V), Christian
Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-) deltar inte i beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Justitiedepartementet
För verkställighet: Demokratistöd KSF
För kännedom:

Utdragsbestyrkande

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2021-09-27

§204 2021 Svar på remiss: Snabbare lagföring – ett
snabbförfarande i brottmål
Vänsterpartiet I Haninge vill påtala att det finns stora risker med snabbförfarande i brottmål.
Risken är påtaglig för att unga, funktionshindrade eller människor med svårigheter med svenska
språket inte kommer att förstå processen. Själva delgivningen i remissen kommer i sig att leda
till att många inte kommer att förstå att de är delgivna vilket i sig kan leda till summariska domar
och vitesförelägganden av individer som inte förstår processens gång.
Detta snabbspår riskerar att urholka rättssäkerheten och skapa ännu större misstro till det
svenska rättsväsendet.
Vänsterpartiet ser hellre större satsningar på rättsväsendet och mer resurser till kriminalvården.

Åsa Bååth (V)

