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Yttrande över En snabbare lagföring –
försöksprojekt med ett snabbförfarande i
brottmål (Ds 2017:36)
Riksrevisionen avger härmed yttrande över departementspromemorian En snabbare
lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36).
Riksrevisionen har utifrån sitt uppdrag och sina genomförda granskningar inga
synpunkter på förslaget i sak. Detta synes väl ägnat åt att öka effektiviteten på lång sikt.
En effektivisering och förändrade arbetssätt i rättskedjan bör alltid vägas mot
rättssäkerhetsaspekter. Riksrevisionen tar inte ställning till utredningens avvägningar i
denna del men noterar att sådana resonemang förs.
Även om förslagen enligt utredningen har utformats i nära samverkan med de deltagande
myndigheterna ser Riksrevisionen dock utmaningar i implementeringen, som naturligen
kräver förändrade arbetssätt såväl inom berörda myndigheter som mellan dem. Särskilt
kan framhållas den utmaning implementeringen kommer medföra för
ingripandeverksamheten i berörda lokalpolisområden. Om förslagen ska kunna
genomföras på avsett sätt är det helt avgörande att Polismyndigheten förmår skapa sådan
bemanning och sådana arbetsförhållanden att de enskilda poliserna i yttre tjänst får
möjlighet att utföra det som krävs av dem, t.ex. i form av lämpligt IT-stöd. Detta bör
också ske utan att negativa konsekvenser uppstår på andra håll.
Som bl.a. framgår av Riksrevisionens granskning av polisens forensiska organisation
(RiR 2017:16) medför de redan idag långa handläggningstiderna vid Nationellt forensiskt
centrum (NFC) en ineffektiv resursanvändning i hela rättskedjan. Riksrevisionen vill
mot den bakgrunden också betona vikten av att det nu föreslagna s.k. prioriterade spåret
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vid NFC inte leder till att andra undersökningar försenas så att handläggningstiderna för
dessa ytterligare förlängs.
Riksrevisionen vill slutligen också peka på att det är angeläget att försöksverksamheten
utvärderas ordentligt så att väl grundade slutsatser kan dras inför ett eventuellt
permanentande av arbetssättet på bred front i landet. Det är därför bra att BRÅ enligt
förslaget ska ges i uppdrag att utvärdera försöksprojektet. Hur utvärderingen ska gå till
är dock inte angivet i förslaget och Riksrevisionen vill därför peka på vikten av att detta
är genomtänkt och förberett redan innan försöket påbörjas. Detta inte minst eftersom
försöksverksamheten enligt förslaget ska genomföras i lokalpolisområden och i ett
polisområde som samtidigt genomför en annan förändring (i form av en ny jour- och
förundersökningsledningsorganisation). De två förändringarna går i samma riktning och
även om det förvisso finns fördelar med det så finns också risken att det blir svårt att
skilja effekter av olika förändringar från varandra.

Detta yttrande har beslutats av riksrevisor Stefan Lundgren efter föredragning av
enhetschef Jörgen Lindström.
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