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Snabbare lagföring - ett snabbförfarande i brottmål (SOU
2021:46)
Sammanfattning
Polismyndigheten tillstyrker förslagen. Den försöksverksamhet som har pågått
sedan 2018 har fungerat väl och Polismyndigheten välkomnar att förfarandet
nu föreslås bli permanent.
Polismyndighetens synpunkter
Digitala kommunikationssätt

Utredningen föreslår att regeringen ska ge Polismyndigheten i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en möjlighet att använda säker e-post till
enskilda och utan dröjsmål införa ett sådant system.
Polismyndigheten avser att under 2022 införa den funktionalitet som efterfrågas avseende säker e-post. Den tekniska lösning som Polismyndigheten har
valt är Polismyndighetens egenutvecklade funktion Mina sidor. Mina sidor har
funktioner som går utöver det som beskrivs i utredningen, exempelvis så
kommer lösningen att kunna användas av utländska medborgare och av andra
personer som inte har tillgång till BankID. Polismyndigheten är redan sedan
tidigare ansluten till statens digitala brevlåda för säker digital post Mina meddelanden.
Polismyndighetens uppfattning är att det kommunikationssystem som Domstolsverket använder för säker e-post och som utredningen tycks förorda inte
är en tillräckligt säker lösning. Domstolsverkets upphandlade tjänst för säker
e-post är endast en avisering om att mottagaren har ett meddelande att läsa.
När mottagaren ska ta del av meddelandet används inte e-post, utan en vanlig
webbaserad tjänst. Motsvarande avisering kommer att finnas i tjänsten Mina
meddelanden och är även planerad att införas i Polismyndighetens egna tekniska lösning Mina sidor. Genom denna aviseringsfunktion i Mina sidor kommer Polismyndigheten att kunna kommunicera digitalt med personer som inte
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har möjlighet eller inte vill ansluta sig till Mina meddelanden och personer
som saknar e-legitimation.
Snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare

Förslagen inom försöksverksamheten ligger i linje med Polismyndighetens
barnrättsarbete. Inom Polismyndigheten pågår ett arbete med att förbättra de
interna handläggningsrutinerna och med att utveckla rutiner tillsammans med
lokal socialtjänst för att minimera risken att en utredning blir fördröjd på grund
av att socialtjänsten inte kan delta vid förhör med misstänkt. Polismyndigheten
har i ett antal styrdokument infört de föreslagna metoderna med tidiga utredningsåtgärder och aktiv jourförundersökningsledning. Tillägget i 4 § lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare om att delgivning ska ske så snart som möjligt efter att brottsmisstanken har uppkommit
är en välkommen förändring som kan väntas bidra till att ytterligare stärka
barns rättigheter i rättsprocessen.
Polismyndigheten hade gärna sett att även snabbförfarandet i brottmål för unga
lagöverträdare hade föreslagits övergå till permanent verksamhet eller att utredningen hade föreslagit att försöksverksamheten skulle byggas ut ytterligare.
Polismyndigheten har dock förståelse för de skäl mot ett permanentande som
utredningen för fram och anser att förslagen om att försöksverksamheten förlängs, att verksamheten ska byggas ut och att ett fortsatt ställningstagande föreslås tas under 2023-2024 är steg i rätt riktning. Polismyndigheten föreslår att
Brå ges i uppdrag att utvärdera den föreslagna försöksverksamheten för unga
lagöverträdare så att det kommer att finns bra underlag för kommande ställningstaganden.
Polismyndigheten delar vidare utredningens uppfattning om att en förutsättning för en fortsatt välfungerande försöksverksamhet är att försöksverksamheten organiseras på rätt sätt och att det är av stor vikt att Polismyndigheten
vidtar nödvändiga utbildnings- och fortbildningsinsatser för personal i yttre
och inre tjänst. Detta arbete ska samordnas och ledas nationellt så att så att den
nationella kompetensen, resursen och utbildningsorganisationen används på
bästa sätt.
Konsekvenser för Polismyndigheten
Polismyndigheten ska leda och samordna

Utredningen föreslår att Polismyndigheten ska ansvara för att leda, organisera
och planera det myndighetsgemensamma arbetet med Snabbare lagföring. Övriga myndigheter ska lämna det stöd och biträde som behövs i arbetet. Myndigheternas uppgift att samverka föreslås ska regleras i förordning. Polismyndigheten är en central del av verksamheten med Snabbare lagföring och har
redan under försöksverksamheten haft detta ansvar, utredningens förslag framstår därför som skäligt.
Som ett led i att detta ansvar föreslås tillfalla Polismyndigheten föreslår utredningen att regeringen ska ge Polismyndigheten i uppdrag att överväga att in-

3
Polismyndigheten

2021-09-27

A368.643/2021

rätta en särskild och fristående funktion som ansvarar för verksamheten inom
Snabbare lagföring. I uppdraget ska även ingå att analysera vilket ledningsbehov som finns för verksamheten och överväga hur ledningsfunktionen närmare
ska utformas och närmare analysera hur behovet av kompetensförsörjningen
av förundersökningsledare ska lösas och vidta de åtgärder som är nödvändiga.
Polismyndigheten är medvetet om att ett införande av en permanent ordning
över hela landet kommer att ställa höga krav på en tydlig och strukturerad nationell styrning för att verksamheten ska fungera på ett bra och enhetligt sätt.
Huruvida det innebär att en ny särskild och till viss del fristående funktion som
ansvarar för verksamheten måste bildas har Polismyndigheten ännu inte hunnit
ta ställning till. Polismyndigheten delar dock utredningens uppfattning att om
en sådan funktion bildas bör det lämnas till Polismyndigheten att överväga hur
denna funktion ska utformas och hur ansvaret för olika områden ska fördelas
inom myndigheten. Om regeringen överväger att gå vidare med utredningens
förslag är det naturligtvis av stor vikt att Polismyndigheten ges tillfälle att
lämna synpunkter på hur uppdraget slutligen utformas.
Ekonomiska konsekvenser

Det är i nuläget inte möjligt att bedöma vilka konsekvenser förslagen kommer
att få. Om det visar sig att de medför kännbara ekonomiska konsekvenser kan
Polismyndigheten behöva lyfta behovet av finansiering i budgetunderlaget.

Detta yttrande har beslutats av tf. kanslichefen för rättsavdelningen Mattias
Wahlstedt. Vid den slutliga handläggningen har deltagit gruppchefen Marcus
Karlberg och juristen Camilla Ulvenfalk, föredragande. Rikspolischefen Anders Thornberg har informerats om remissen.
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