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Uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten,
Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket om
fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande
i brottmål

Regeringens beslut

Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att tillsammans med
berörda tingsrätter fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i
brottmål för vuxna efter den 31 december 2019 och bygga ut verksamheten i
polisregion Stockholm från januari 2020. Den fortsatta och utbyggda
försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2022.
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 och även
Norrtälje tingsrätt.
Brottsförebyggande rådet följer och utvärderar försöksverksamheten i norra
Stockholm. En delutvärdering lämnades den 1 april 2019. En slututvärdering
ska lämnas senast den 1 april 2020.
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Regeringen har bedömt att det finns skäl att förlänga försöksverksamheten
t.o.m. 2022 och att bygga ut den geografiskt. Den 2 maj 2019 gav regeringen
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket i uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad
av försöksverksamheten (Ju2019/01670/DOM). Den 11 juni 2019 överlämnade regeringen propositionen Fortsatt giltighet av lagen om försök med
tillgänglighetsdelgivning i brottmål (prop. 2018/19:139) till riksdagen.
Riksdagen har den 23 oktober 2019 antagit förslaget att förlänga lagens
giltighetstid till utgången av 2022.
Myndigheterna har den 1 oktober 2019 redovisat en gemensam och lokalt
förankrad plan för utbyggnad av försöksverksamheten i polisregion
Stockholm från januari 2020 (Ju2019/03223/DOM). Av redovisningen
framgår att alla berörda myndigheter är positiva till en förlängning och
utbyggnad av försöksverksamheten till hela polisregion Stockholm.
Utbyggnaden planeras ske successivt med tyngdpunkten i januari 2020, för
att vara fullt ut genomförd i september 2020. Verksamheten organiseras med
en övergripande myndighetsgemensam införandegrupp och med
införande-/återkopplingsgrupper och styrgrupper på lokal nivå.
Myndigheterna har sedan tidigare i uppdrag att senast den 31 januari 2020
redovisa en motsvarande plan för utbyggnad av försöksverksamheten till en
eller flera andra polisregioner eller delar av polisregioner från januari 2021.
Närmare om uppdraget

Myndigheterna ska fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i
brottmål för vuxna. Den ska fortsätta genomföras i polisområde Stockholm
nord och byggas ut i övriga delar av polisregion Stockholm i enlighet med
den plan som myndigheterna redovisat. Det innebär att den utbyggda
försöksverksamheten ska inledas i januari 2020 och vara fullt utbyggd senast
den 1 september 2020.
Målsättningen ska liksom tidigare vara att brott ska kunna utredas och
lagföras inom ca två till sex veckor från polisens ingripande.
Den fortsatta och utbyggda försöksverksamheten ska organiseras och
genomföras i enlighet med myndigheternas plan. Den ska genomföras
tillsammans med berörda tingsrätter. Utbyggnaden i polisregion Stockholm
innebär att Gotlands tingsrätt, Nacka tingsrätt, Stockholms tingsrätt,
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Södertälje tingsrätt och Södertörns tingsrätt tillkommer i försöksverksamheten. Polismyndigheten ska fortsätta leda den myndighetsgemensamma införandegruppen och vara sammankallande.
Myndigheterna har ett gemensamt ansvar att säkerställa att även den fortsatta
och utbyggda försöksverksamheten präglas av delaktighet och lokal
förankring, som hittills varit framgångsfaktorer i försöksverksamheten.
Samverkan, återkoppling och gemensam medverkan i utbildningsinsatser är
viktiga inslag i arbetet. Samtidigt som hänsyn bör tas till erfarenheterna från
den hittills genomförda försöksverksamheten är det angeläget att lokala
rutiner och anpassningar möjliggörs.
Myndigheterna ska löpande identifiera och ta om hand utvecklingsbehov i
försöksverksamheten. Arbetet med att utveckla exempelvis organisation,
rutiner, arbetsmetoder och verktyg bör vara framåtsyftande mot ett
eventuellt framtida permanentande av snabbförfarandet.
Myndigheterna ska dokumentera arbetet i den fortsatta och utbyggda
försöksverksamheten och ska löpande hålla Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) informerat. De ska också gemensamt redovisa hur
arbetet i försöksverksamheten har bedrivits och vilka resultat som har
uppnåtts. Redovisning ska ske senast den 1 mars 2021 och den 1 mars 2022.
På regeringens vägnar

Morgan Johansson

Jonas Öhlund
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