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KOMMUNSTYRELSEN 

Justitiedepartementet 
ju.remissvar@regeringskansliet.se 

Yttrande från Täby kommun angående 
betänkandet ”Snabbare lagföring – ett 
snabbförfarande i brottmål” (SOU 2021:46) 

Sammanfattning 

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 visat hittills att socialtjänsten 
har tillräckliga resurser att hantera ärendemängden 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.  

Synpunkter 

Snabbförfarande för unga lagöverträdare 

Täby kommun anser att polisens samverkan med socialtjänsten är mycket viktig 
för att arbetssättet ska kunna följas fullt ut. Det är viktigt att närpolisen har 
tillräckliga lokala resurser för att kunna utveckla en bättre samverkan med 
socialtjänsten.     
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Grunderna i snabbförfarandet 

Täby kommun håller med om att den samverkan som i dag bedrivs av den lokala 
polisverksamheten och socialtjänsten ska fortsätta och även utvecklas. 
Samverkan ska i framtiden tydligare inkludera åklagare och domstol.  

Försöksprojektet i Täby har hittills visat att socialtjänsten har tillräckliga resurser 
att hantera ärendemängden och tidsramarna och ser från sin sida en möjlighet 
och önskan till ökad samverkan med lokalpolisen, åklagare och domstol.  

Täby kommun upplever dock att polisen inte helt har kunnat följa rutinen vad 
gäller tidsfristen på förhör och hanteringen av begäran om yttranden. 
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