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Remissyttrande över promemorian En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i
brottmål (Ds 2018:9)
Ert dnr JU2018/02403/DOM
Domstolsverket, som har granskat promemorian mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, har inte något att invända mot förslagen. Domstolsverket vill dock anföra följande.
Domstolsverket ser positivt på de föreslagna åtgärderna som skulle kunna förenkla och snabba upp handläggningen hos framförallt polisen. Det är även positivt att Domstolsverket föreslås vara delaktigt i framtagande av en plan för fortsatt utveckling och utbredning av försöksverksamheten med snabbare lagföring
för vuxna lagöverträdare. Domstolsverket delar i denna del utredningens uppfattning att ställningstagandet till den fortsatta utbyggnaden av försöksverksamheten bör göras med utgångspunkt från den utvärdering av den pågående försöksverksamheten som Brottsförebyggande rådet ska redovisa i april 2019. Det
är viktigt att Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket ges tid
att analysera och utvärdera resultatet av Brottsförebyggande rådets utvärdering i
samband med att planen ska färdigställas.
Inför arbetet med denna plan ska dock beaktas att en utvidgning av försöksverksamheten innebär behov av omfattande utvecklingsinsatser från Domstolsverkets sida, dels för att en del av de lösningar som nu används i försöksprojektet är
temporära och endast fungerar för hantering i mindre skala, dels för att försöksverksamheten ska kunna bli en del av det löpande arbetet och leda till ett varaktigt arbetssätt. Bland annat behöver ett nytt IT-stöd för polisens bokning av tid
för huvudförhandling i domstol tas fram, vilket förutsätter en integration mellan
Polismyndighetens och Sveriges Domstolars system för bokning. Det behöver
även utvecklas en permanent och enhetlig uppmärkning för uppföljning av ärendena i försöksverksamheten genom rättskedjan. Domstolarnas verksamhetsstöd
behöver också utvecklas på olika sätt för att förbättra och effektivisera hanteringen av tillgänglighetsdelgivning. Därtill kommer det att krävas betydande utbildningsinsatser som, för domstolarnas del, kommer att behöva genomföras
inom ramen för den ordinarie verksamheten.

R2B

I avsnitt 4.4.2 i betänkandet under rubriken Behov av att se över vissa utvecklingsfrågor
anges att en förutsättning för en effektiv brottmålsprocess är ett väl utvecklat
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elektroniskt informationsutbyte i rättskedjan. Domstolsverket delar denna bedömning och vill härvid lyfta fram att det redan idag, genom s.k. e-skick, finns
ett utvecklat strukturerat och ostrukturerat elektroniskt informationsutbyte mellan domstolarna och Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten, liksom en plan för anslutning av ostrukturerat utbyte med Kriminalvården och
Rättsmedicinalverket. E-skick innebär att myndigheterna skickar och tar emot information mellan sina verksamhetsstöd och funktionaliteten införs successivt
hos domstolarna under 2018. Arbete har även påbörjats med att utveckla samma
typ av informationsutbyte med Polismyndigheten. Dessa ostrukturerade utbyten,
främst med Kriminalvården och Polismyndigheten, är också en förutsättning för
att det föreslagna arbetssättet i försöksprojektet ska fungera effektivt. Utvecklingen av dessa utbyten kräver ett omfattande arbete för de berörda myndigheterna.
Domstolsverket har tillsammans med övriga RIF-myndigheter (däribland Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten) gemensamt tagit fram en tidplan för genomförande av RIF-etapp 2. Denna tidplan bygger på att de involverade myndigheterna får arbeta fokuserat med detta komplexa utvecklingsarbete. Genomförandet av RIF-etapp 2 kommer även att kräva stora resurser av domstolarna
vid implementeringen samtidigt som den vanliga verksamheten inte får påverkas.
Domstolsverket vill därför uppmärksamma regeringen på att planen för en fortsatt utveckling och utbredning av försöksprojektet kommer att påverkas av det
utvecklingsarbete som redan pågår och domstolarnas kapacitet att ta emot och
implementera många och stora utvecklingsinsatser. Ett utvecklingsarbete avseende utbredning av försöksprojektet kommer även att konkurrera med Domstolsverkets utveckling av externa e-tjänster.
Domstolsverket delar utredarens bedömning att de frågor inom brottmålsprocessen som identifierats i kapitel 8 i promemorian behöver ses över och utvecklas för att en ännu snabbare lagföring ska åstadkommas på sikt. I synnerhet gäller detta användandet av elektronisk kommunikation vid delgivning som bör utvecklas och utnyttjas ytterligare. Det pågår inom Domstolsverket utveckling av
en e-tjänst för bekräftelse av delgivning med planerad driftsättning av den första
delen vid årsskiftet 2018/2019. Domstolsverkets uppfattning är vidare att de
flesta domstolar idag använder e-post i de fall det är möjligt, även vid förenklad
delgivning. I detta sammanhang kan också nämnas att Domstolsverket, tillsammans med andra myndigheter, har i uppdrag att analysera och identifiera vilka relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina
meddelanden, samt utreda i vilken mån tjänsten kan användas för att parter ska
kunna följa och få fortlöpande statusuppdateringar kring sitt ärende. En anslutning till Mina meddelanden skulle, vid sidan av e-post, medföra ytterligare en kanal för elektronisk kommunikation.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Martin Holmgren. I beredningen har även deltagit enhetschefen och chefsjuristen Charlotte Driving och juristen Karin Hagaeus (föredragande).
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