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Tillägg till uppdrag om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet 

med ett snabbförfarande i brottmål 

Regeringens beslut 

Regeringen beslutar om tillägg till tidigare beslutat uppdrag till Polismyndig-

heten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och 

Domstolsverket om fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett 

snabbförfarande i brottmål (Ju2020/01053). 

Tillägget innebär att myndigheterna tillsammans med berörda tingsrätter ska 

bygga ut försöksverksamheten ytterligare i övriga polisregioner utanför polis-

region Stockholm från den 1 januari 2022. Den utbyggda 

försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2022. 

Bakgrund 

Den 12 mars 2020 beslutade regeringen om tillägg till tidigare beslutat 

uppdrag som innebar att myndigheterna tillsammans med berörda tingsrätter 

skulle bygga ut försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål i 

delar av övriga polisregioner utanför polisregion Stockholm. Den utbyggda 

försöksverksamheten skulle inledas senast den 1 januari 2021 och pågå till 

och med den 31 december 2022. 

Myndigheterna i försöksverksamheten har i en gemensam hemställan den 

4 juni 2021 föreslagit att försöksverksamheten ska byggas ut ytterligare i 

övriga polisregioner utanför polisregion Stockholm under 2022 

(Ju2021/02263). Syftet är att underlätta ett kommande permanentande av 

verksamheten. Av hemställan framgår att myndigheterna och berörda 

tingsrätter är överens om den fortsatta utbyggnaden. 
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I betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 

2021:46) som överlämnades den 17 juni 2021 bedömer utredningen att 

försöksverksamheten bör utökas till flera polisområden under 2022 som en 

del i ett steg mot ett permanent införande (Ju2021/02458). 

Närmare om uppdraget 

Försöksverksamheten för vuxna ska, parallellt med att den genomförs i 

polisregion Stockholm och i delar av övriga polisregioner, byggas ut 

ytterligare i övriga polisregioner utanför polisregion Stockholm i enlighet 

med myndigheternas plan. Utbyggnaden innebär att Alingsås tingsrätt, Borås 

tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Jönköpings tingsrätt, Linköpings tingsrätt, Malmö 

tingsrätt, Skaraborgs tingsrätt, Sundsvalls tingsrätt, Umeå tingsrätt, Uppsala 

tingsrätt, Örebro tingsrätt och Östersunds tingsrätt tillkommer i 

försöksverksamheten. 

På regeringens vägnar 

  

Morgan Johansson  

 Freddy Larsson 
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Kopia till 

Finansdepartementet BA, ESA, SFÖ 

Alingsås tingsrätt 

Attunda tingsrätt 

Borås tingsrätt 

Eksjö tingsrätt 

Gotlands tingsrätt  

Gävle tingsrätt  

Göteborgs tingsrätt  

Hudiksvalls tingsrätt  

Jönköpings tingsrätt 

Linköpings tingsrätt  

Luleå tingsrätt  

Malmö tingsrätt  

Nacka tingsrätt  

Norrköpings tingsrätt  

Norrtälje tingsrätt  

Skaraborgs tingsrätt  

Solna tingsrätt  

Stockholms tingsrätt  

Sundsvalls tingsrätt  

Södertälje tingsrätt  

Södertörns tingsrätt  

Umeå tingsrätt  

Uppsala tingsrätt  

Värmlands tingsrätt  

Växjö tingsrätt 

Örebro tingsrätt  

Östersunds tingsrätt 
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