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Uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten,
Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket att
förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten
med ett snabbförfarande i brottmål

Regeringens beslut

Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att förbereda en
geografisk utbyggnad av försöksverksamheten med ett snabbförfarande i
brottmål för vuxna. Den utbyggda försöksverksamheten ska kunna pågå från
den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2022.
Myndigheterna ska redovisa en gemensam och lokalt förankrad plan för
utformning och organisation av en utbyggd försöksverksamhet. För
utbyggnaden i polisregion Stockholm ska den redovisas senast den 1 oktober
2019. För utbyggnaden i övrigt ska den redovisas senast den 31 januari 2020.
Bakgrund

Den 19 oktober 2017 gav regeringen Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda
tingsrätt och Solna tingsrätt i uppdrag att, med bibehållen rättssäkerhet och
kvalitet, i norra Stockholm förbereda och genomföra en försöksverksamhet
med ett snabbförfarande i brottmål (Ju2017/08090/DOM). Verksamheten
startade i januari 2018 och ska pågå till och med den 31 december 2019. Från
den 1 januari 2019 omfattar den hela polisområde Stockholm nord.
Brottsförebyggande rådet följer och utvärderar försöksverksamheten. En
delutvärdering lämnades den 1 april 2019. Av delutvärderingen framgår att
försöksverksamheten har lett till kortare handläggningstider och att arbetet
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har präglats av delaktighet, engagemang och god samverkan mellan
myndigheterna. Det har även identifierats utvecklingsbehov i det fortsatta
arbetet. En slututvärdering ska lämnas senast den 1 april 2020.
I Ds 2018:9 lämnas förslag om att försöksverksamheten ska förlängas för att
möjliggöra en utveckling och fortsatt utbredning. Regeringen anser i likhet
med utredaren att försöksverksamheten inte bör avstanna i avvaktan på
Brottsförebyggande rådets slututvärdering. Mot bakgrund av de positiva
resultat som har framkommit hittills bedömer regeringen att en förlängd och
geografiskt utbyggd försöksverksamhet bör planeras och förberedas. En
utbyggd försöksverksamhet skulle ge ett bredare underlag för ställningstagandet till ett eventuellt permanentande av snabbförfarandet. Den kan
också ge värdefulla erfarenheter för en fortsatt utveckling av t.ex.
organisation, rutiner och arbetsmetoder.
Närmare om uppdraget

Myndigheterna ska förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna, som ska kunna
pågå från den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2022. Den
utbyggda försöksverksamheten ska vara lokaliserad till polisregion
Stockholm och till en eller flera andra polisregioner eller delar av
polisregioner. Den ska kunna inledas i polisregion Stockholm från den
1 januari 2020 och i övriga polisregioner eller delar av polisregioner senast
den 1 januari 2021.
En utbyggd försöksverksamhet förutsätter medverkan av berörda tingsrätter.
I utformningen och förberedelserna av den utbyggda försöksverksamheten
ska myndigheterna samverka med de tingsrätter som kommer omfattas av
den.
Myndigheterna ska till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) redovisa en
gemensam och lokalt förankrad plan för utformning och organisation av den
utbyggda försöksverksamheten. Planen ska kunna utgöra underlag för de
åtgärder som regeringen behöver vidta för en utbyggnad. För utbyggnaden i
polisregion Stockholm ska den redovisas senast den 1 oktober 2019. För
utbyggnaden i övrigt ska den redovisas senast den 31 januari 2020.
I den utsträckning det är möjligt ska myndigheterna vid respektive
redovisningstillfälle också redovisa hur de planerar att inom myndigheterna
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ta om hand det behov av utvecklingsinsatser som de dittills identifierat, t.ex.
det som framkommer i Brottsförebyggande rådets delutvärdering.
Uppdraget ska genomföras i samverkan mellan de deltagande myndigheterna
med Polismyndigheten som sammankallande. Myndigheterna ska i planeringen inhämta synpunkter på utbyggnaden och dess geografiska lokalisering
från berörda myndigheter och organisationer, bl.a. Brottsförebyggande rådet,
Sveriges advokatsamfund och de centrala arbetstagarorganisationerna på det
statliga avtalsområdet. Myndigheterna ska löpande hålla Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) informerat om hur förberedelsearbetet fortskrider.
På regeringens vägnar

Morgan Johansson

Jonas Öhlund

Kopia till
Finansdepartementet BA, ESA, SFÖ
Brottsförebyggande rådet
Sveriges advokatsamfund
Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S,P,O)
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco-S)
Seko, Service- och kommunikationsfacket
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