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FACKFÖRBUNDET ST:S YTTRANDE ÖVER SNABBARE LAGFÖRING – ETT
SNABBFÖRFARANDE I BROTTMÅL (SOU 2021:46)
Fackförbundet ST har tagit del av betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i
brottmål (SOU 2021:46). Vi har medlemmar som i sin yrkesutövning berörs av vad som
anförs i detta.
Fackförbundet ST ställer sig, utifrån kommentarerna i det följande, bakom förslagen i
betänkandet.
SNABBARE LAGFÖRING – ETT SNABBFÖRFARANDE I BROTTMÅL (SOU
2021:46)
I betänkandet beskrivs att försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål pågår
sedan 2018 och att denna byggts ut successivt. Parallellt har sedan 2019 en
försöksverksamhet med snabbare lagföring för lagöverträdare under 18 år bedrivits.
I betänkandet föreslås att försöksverksamheten bör fortsätta. Ett permanent
snabbförfarande införs 2023. Polismyndigheten ska ansvara för att samordna och leda
verksamheten med snabbare lagföring. Införandet av ett permanent snabbförfarande i
brottmål bedöms leda till flera brottsutredningar om enklare brott och därmed till fler
brottmål i domstolarna men inte nödvändigtvis till ett ökat resursbehov eller ökade
kostnader.
När det gäller försöksverksamheten för de under 18 år föreslås att den förlängs och
utvidgas för att senare kunna införas permanent. Försöksverksamheten fortsätter fram till
utgången av 2024.
ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE
ST anser att sammantaget är förslagen i betänkandet väl avvägda för hela rättskedjan. Det
är rätt och riktigt att aktivt verka för att minska tiden för lagföring av brott. Främst för att
en upplevd lång tid har en negativ inverkan på allmänhetens förtroende för rättssystemet.
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Men även en trolig negativ inverkan på det presumtiva med rättssystemets fokus på de som
begår brott.
Om förslagen i betänkandet genomförs behöver det inte leda till att berörda myndigheter
växer. Det kan till stor del handla om förändrade arbetssätt. Fackförbundet ST är positivt
inställd till den pågående försöksverksamheten som fallit väl ut.
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