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Svar på remiss: Snabbare lagföring – ett 
snabbförfarande i brottmål  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrande daterat den 20 september 
2021 till Justitiedepartementet som sitt svar på remiss Snabbare lagföring – ett 
snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46). 

Sammanfattning 

Regeringen har gett en utredare ett uppdrag att utreda ett permanent snabb-
förfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. 
Arbetssättet innebär att polisen direkt i samband med ett brott genomför 
långtgående utredningsåtgärder, till exempel förhör med den misstänkte och 
andra personer. Utredaren konstaterar att försöksverksamheten med ett snabb-
förfarande i brottmål sedan år 2018 har visat positiva resultat. Parallellt med 
försöksverksamheten för vuxna lagöverträdare har det bedrivits en verksamhet 
med snabbare lagföring för unga lagöverträdare under 18 år. Fokus har legat på 
polisens samverkan med socialtjänsten och att snabbt inleda brottsutredningen 
och hålla förhör med den unge.  

Täby har fått betänkandet ”Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål” 
på remiss för svar senast den 30 september 2021. Ett yttrande har tagits fram i 
samråd med kommunledningskontoret och avdelningen för individ- och 
familjeomsorg. 

Täby kommun ställer sig överlag positiv till utredningens förslag.  
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Ärendet 

I januari 2020 fick en utredare ett uppdrag från regeringen att utreda ett 
permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare 
lagföring av brott. I utredarens uppdrag ingår bland annat att;   

 föreslå de åtgärder som behövs för att permanenta möjligheten att 
handlägga brottmål i ett snabbförfarande 

 ta ställning till om den särskilda möjligheten att handlägga brottmål med 
lagöverträdare under 18 år i ett snabbförfarande bör permanentas  

 analysera hur systemet med strafföreläggande kan utvecklas för att även i 
fortsättningen utgöra ett snabbt och effektivt alternativ till prövning i 
domstol. 

Utredaren konstaterar att den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i 
brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat. Arbetssättet 
innebär att polisen direkt i samband med ett brott genomför långtgående 
utredningsåtgärder, till exempel förhör med den misstänkte och andra personer. 
Parallellt med försöksverksamheten för vuxna lagöverträdare har det bedrivits en 
verksamhet med snabbare lagföring för unga lagöverträdare under 18 år. 
Försöksverksamheten inleddes i januari 2019 i norra Stockholm. Arbetsmetoden i 
försöksverksamheten för unga har vissa likheter med vuxenförfarandet men är 
anpassat till lagföringsprocessen för unga. Fokus har legat på polisens samverkan 
med socialtjänsten och att snabbt inleda brottsutredningen och hålla förhör med 
den unge. Underlaget i försöksverksamheten har hittills varit begränsad. 
Verksamheten har än så länge endast bedrivits i ett begränsat geografiskt 
område. 

När en ung misstänkt underrättas om misstanke om brott ska förundersökningen 
enligt bestämmelser i lag som huvudregel slutföras inom sex veckor. I det 
föreslagna förfarandet ska den unge höras och delges misstanke inom en vecka 
från brottet eller ingripandet. Enligt utredningen ska den samverkan som i dag 
bedrivs av den lokala polisverksamheten och socialtjänsten fortsätta och även 
utvecklas. Samverkan ska i framtiden tydligare inkludera åklagare och domstol. 

I försöksverksamheten har en del av arbetssättet varit att skyndsamt delge 
misstanke om brott och hålla förhör med den unge. Det finns redan 
bestämmelser om att en förundersökning mot någon under 18 år ska bedrivas 
skyndsamt. Det finns dock inte någon reglering om hur skyndsamt förhör ska 
hållas eller när den unge ska delges misstanke om brott. När misstanke om brott 
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har delgetts ska förundersökningen som huvudregel enligt lag slutföras inom sex 
veckor. Det föreslås att delgivning av misstanke om brott mot den som är under 
18 år och som gäller brott på vilket fängelse kan följa ska ske så snart som möjligt 
efter det att misstanken har uppkommit och det kan ske utan men för 
utredningen. Regleringen föreslås redan nu bli permanent och träda i kraft den 1 
januari 2023. 

Täby har fått betänkandet av utredningen ”Snabbare lagföring – ett snabb-
förfarande i brottmål” på remiss för svar senast 30 september 2021. Ett yttrande 
har tagits fram i samråd med kommunledningskontoret och avdelningen för 
individ- och familjeomsorg.  

Täby kommun ställer sig överlag positiv till utredningens förslag. Täbys 
närpolisområde inklusive socialtjänsten i Täby ingår i ett försöksprojekt för 
snabbare lagföring. Erfarenheterna från projektet visar att det har varit relativt få 
ärenden och därför är det svårt att dra slutsatser på hur arbetssättet har gjort 
skillnad för enskilda ungdomar. Överlag anser Täby kommun att det är positivt 
att arbeta skyndsamt med ungdomar som misstänks för brott. Projektet har 
hittills visat att socialtjänsten har tillräckliga resurser för att hantera ärende-
mängden och tidsramarna och ser från sin sida en möjlighet och önskan till ökad 
samverkan med lokalpolisen, åklagare och domstol. Täby upplever dock att 
polisen inte helt har kunnat följa rutinen vad gäller tidsfristen på förhör och 
hanteringen av begäran om yttranden. 

Sammanfattningsvis ställer sig Täby kommun positiv till utredningens förslag och 
har redan idag en möjlighet att arbeta utifrån föreslaget arbetssätt. Samtidigt är 
lokal samverkan och lokala resurser en mycket viktig förutsättning för att 
arbetssättet ska kunna följas fullt ut.  

 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 
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Claes Lagergren 
Socialchef 

Bilagor 

1. Betänkande ”Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål” (SOU 
2021:46) 

2. Remissmissiv från Justitiedepartementet 

3. Yttrande från Täby kommun på betänkandet ”Snabbare lagföring – ett 
snabbförfarande i brottmål” (SOU 2021:46) daterat den 20 september 
2021 

 

Expedieras 

Justitiedepartementet 
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