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Remissyttrande över betänkandet Snabbare
lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU
2021:46)
Ert dnr Ju20221/02458
Domstolsverket har granskat betänkandet Snabbare lagföring – ett
snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46) mot bakgrund av den verksamhet
som bedrivs av myndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur
förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och
utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan
påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt.
Domstolsverket tillstyrker förslaget men vill samtidigt lämna följande
synpunkter.
Snabbförfarande i brottmål
Erfarenheterna från försöksverksamheten är goda och Domstolsverket ser
positivt på utredningens förslag om att permanenta förfarandet. En del av de
mindre problem som identifierats under försöksverksamheten har
omhändertagits i utredningen och kommer leda till att snabbförfarandet
förbättras.
Kontrollmeddelande vid elektronisk kommunikation
Utredningen föreslår att kontrollmeddelande inte ska skickas vid förenklad
delgivning om handlingen skickas elektroniskt. I dag skickas
kontrollmeddelande per automatik från domstolarnas verksamhetsstöd Vera
när elektronisk leverans används för huvudmeddelandet. Utredningens
förslag kommer alltså innebära att verksamhetsstödets funktionalitet måste
ändras. Det går för närvarande inte att bedöma om en sådan ändring av
verksamhetsstödet är möjlig innan författningsändringarna föreslås träda i
kraft. Det betyder att elektroniska kontrollmeddelanden under en period kan
komma att skickas trots att det inte finns lagkrav på det. Domstolsverket har
under remisstiden inte haft möjlighet att utreda om det medför några
rättsliga konsekvenser.
Anslutning till tjänsten Mina meddelanden
För att myndigheterna inom Sveriges domstolar ska kunna utnyttja tjänsten
Mina meddelanden krävs att Domstolsverket ansluter till tjänsten.
Anslutningen är visserligen avgiftsfri men för att tjänsten ska bli användbar
och spara resurser krävs att den utvecklas funktionellt och på ett för
domstolarna användarvänligt sätt. Till skillnad från utredningen anser
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Domstolsverket att det rör sig om en omfattande it-utveckling.
Domstolsverket bedömer därför att anslutningen till tjänsten Mina
meddelande medför en stor utvecklingskostnad för Sveriges Domstolar och
att sådant utvecklingsarbete måste prioriteras mot andra
utvecklingsinsatser. Det är därför viktigt att den kan anpassas till redan
framtagna planer för utveckling av mål- och ärendehanteringen.
Tillgång till Skatteverkets beskattningsdatabas
Som konstateras i utredningen krävs det it-utveckling hos Domstolsverket
för att de allmänna domstolarna, Rättshjälpsmyndigheten och
Rättshjälpsnämnden ska kunna ta emot uppgifter från
beskattningsdatabasen. Domstolsverket behöver utveckla en helt ny
integration mot beskattningsdatabasen samt anpassa de verksamhetsstöd
som berörs. Även i denna del rör det sig om omfattande it-utveckling. Som
anförs i utredningen går det inte att bedöma när denna utveckling kan bli
klar och även detta arbet måste prioriteras mot andra utvecklingsinsatser.
Det är därför viktigt att anslutningen tidsmässigt kan anpassas till annat
utvecklingsarbete.

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Charlotte Driving. Föredragande
har varit juristen Madeleine Sidenblom.
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