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 Justitiedepartementet 

  
 
 

En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet 

(Ds 2019:9) 

Er beteckning Ju2019/01863/BIRS 

 

 

Kriminalvården ifrågasätter om det är lämpligt att i förordning införa en bestämmelse om att 

myndigheten så snart det är möjligt ska bedöma om en dom på frihetsberövande påföljd kan bli aktuell 

att sända över för erkännande och verkställighet i en annan medlemsstat eller stat. Detta eftersom det 

även föreslås att det i lag ska införas ett skyndsamhetskrav för bl.a. Kriminalvården. Utöver det önskar 

Kriminalvården framföra följande. 

 

Kriminalvården instämmer i att det är angeläget att åstadkomma en så effektiv hantering som möjligt av 

ärenden om överförande av straffverkställighet. I regleringsbreven för budgetåren 2018 och 2019 

avseende Kriminalvården anges att myndigheten ska bidra till ett effektivt förfarande avseende 

överförande av straffverkställighet. Kriminalvården har med anledning av detta inlett ett arbete som 

syftar till att effektivisera handläggningen av de aktuella ärendena och höja kunskapen inom 

myndigheten om möjligheten att överföra straffverkställigheter. Kriminalvården har genom det arbetet 

vidtagit eller avser att vidta bl.a. följande åtgärder. 

 

- Kriminalvården ska ta fram nya riktlinjer som bygger på att handläggningen av möjliga ärenden om 

överföring av straffverkställighet ska inledas så snart Kriminalvården tar emot beslut om 

verkställighet av domar. 

- Kriminalvården ska ta fram en handbok om överförande av straffverkställighet för att på lokal nivå 

höja kunskapen om denna möjlighet. 

- Kriminalvården ska ta fram ett systemstöd för handläggning av internationella ärenden. Det pågår 

en förstudie i syfte att ta fram ett sådant systemstöd. 

- Kriminalvården har, i väntan på att kriminalvårdsregistret utvecklas så att ärendena kan följas där, 

byggt om sitt system för diarieföring för att underlätta möjligheten att följa ett ärende från initiering 

till faktiskt överförande. 

 

Kriminalvården anser att myndigheten därigenom på ett effektivt sätt kan uppnå en snabbare hantering 

av de aktuella ärendena.  

 

Beträffande de europeiska överförandeärendena anser Kriminalvården att samarbetet med andra 

medlemsstater generellt fungerar bra. I en del medlemsstater kvarstår dock problem i form av dåliga 

fängelseförhållanden och svårigheter att hålla tidsfrister, vilket begränsar Kriminalvårdens möjligheter 

att föra över fler klienter med stöd av den lagstiftningen. För att överföranden enligt lagen (1972:260) 

om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska kunna ske krävs det i större 

utsträckning att den intagne samtycker. Dessutom krävs det att båda staterna godkänner överförandet. 
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Processen i dessa ärenden är därför tidskrävande, vilket medför att det i regel är svårare att föra över 

intagna med kortare strafftid.  

 

Kriminalvården ser positivt på förslagen att myndighetens beslut att överföra en straffverkställighet till 

en annan medlemsstat eller stat inte ska få överklagas, om den dömde har samtyckt till ett överförande.  

 

Kriminalvården önskar besked om när en hel översyn av lagen om internationellt samarbete rörande 

verkställighet av brottmålsdom ska ske och vad som omfattas av begreppet behörig myndighet. Enligt 

Kriminalvården är det inte tydligt om förslaget i den sistnämnda delen innebär att myndigheten, till 

skillnad från hur det är i dag, ska ansvara för t.ex. kostnader för översättning av handlingar.  

 

Kriminalvården önskar slutligen framhålla att bedömningarna i ärenden om internationell 

straffverkställighet är komplicerade och krävande. Den slutsatsen kan även dras utifrån hur ärendena 

har handlagts hos Justitiedepartementet. Eftersom Kriminalvården saknar kännedom om 

Justitiedepartementets handläggningstider för ärenden om internationell straffverkställighet, kan 

Kriminalvården i nuläget inte bedöma om de nya uppgifter som föreslås för myndigheten kommer att 

medföra ett behov av ytterligare resurser.  

 

____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Stefan Strömberg efter 

föredragning av verksjuristen Miriam Gewarges. I den slutliga handläggningen av ärendet har 

även deltagit chefen för sektionen för verksjuridik Per Henrik Hedbrant och chefen för sektionen 

för internationella och andra särskilda klientärenden Lisa Gezelius. 

 

 

 

Stefan Strömberg     

 Miriam Gewarges 


