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Sammanfattning

Malmö stad ställer sig positiv till utredningens förslag. Ett införande av snabbförfarande i
brottsmål bedöms leda till flera brottsutredningar om enklare brott och därmed till fler
brottsmål i domstolarna. En snabbare lagföring som samtidigt bibehåller kvalitet och rättssäkerhet är viktig för att säkerställa samhällets tillit till rättsväsendet.
Yttrande

Malmö stad anser att ett snabbförfarande ska införas i landet och välkomnar särskilt ett fortsatt fokus på samverkan mellan polis och socialtjänst. Malmö stad har särskilt beaktat de förslag som rör unga lagöverträdare och ställer sig positiv till fortsatt försöksverksamhet.
En snabb reaktion från vårdnadshavare såväl som samhället i ett tidigt skede av en negativ
utveckling samt en mer effektiv lagföringsprocess bidrar till att ungdomar i behov av stöd
och vård snabbare kan få insatser som motverkar en fortsatt kriminalitet. Det är viktigt att
beakta att kravet på en skyndsam lagföring i sin tur ställer krav på att socialtjänsten ges förutsättningar att kunna utföra sina uppgifter, exempelvis ifråga om att med kort varsel kunna
medverka vid förhör. Det är viktigt att de särskilda skyddsåtgärderna som finns för barn och
unga i rättsprocessen inte åsidosätts för att åstadkomma en snabbare lagföring.
Malmö stad välkomnar särskilt det fortsatt tydliga fokuset på samverkan mellan polis och socialtjänst som en central del i förfarandet, vikten av kompetens att möta målgruppens särskilda behov samt även avsikten att tydligare inkludera åklagare och domstol.
Förslagen bedöms kunna bidra till att barns och ungas rättigheter stärks genom ett mer effektivt förfarande som ger barn och unga snabbare tillgång till stöd och åtgärder som motverkar en fortsatt kriminalitet och negativ utveckling.
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Män och pojkar är överrepresenterade i brottsstatistiken, därför berörs de i större utsträckning av utredningens förslag. En enhetlig process som utvidgas att omfatta hela landets polisregioner ger ett likvärdigt förfarande oavsett kön vilket kan bidra till jämställdhet.
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