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Processrättsliga konsekvenser av
Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)
Den remitterade departementspromemorian berör lagstiftningens utformning
inom processrätten, vilket faller utanför det verksamhetsområde Statskontoret har att företräda. I yttrandet avstår Statskontoret därför från att ta ställning till förslagen om ändringar i lagstiftningen. Statskontoret avgränsar sitt
yttrande till synpunkter på genomförandet av konsekvensanalysen.
Utredarens bedömning är att förslagen sammantaget inte medför några
kostnadsökningar för det allmänna. Statskontoret anser emellertid att det i
promemorian saknas underlag för slutsatsen att förslagen inte leder till några
sådana kostnadsökningar. Statskontoret saknar ett underlag som beskriver
och kvantifierar de ekonomiska konsekvenserna för de berörda myndigheterna, men också för samhället som helhet. Utredaren skulle exempelvis
ha kunnat beräkna kostnaderna för det nuvarande påföljdssystemet och
jämfört dessa med uppskattningar av kostnaderna för det föreslagna påföljdssystem – likt den analys som presenteras i betänkandet Nya påföljder
(2012:34).
Statskontoret anser även att det hade varit önskvärt med en analys av förslagens eventuella organisatoriska konsekvenser för de berörda myndigheterna. Enligt Påföljdsutredningens betänkande Nya påföljder (SOU
2012:34) kommer förslagen sammantaget att kräva en förhållandevis stor
omställning av Kriminalvårdens arbete. Det påpekas bland annat att
Kriminalvården, som resultat av Påföljdsutredningens förslag, behöver göra
personutredningar i ”betydligt fler fall” än idag och att Kriminalvården på
ett tydligare sätt än enligt dagens ordning kommer åläggas krav att vidta
åtgärder om tilläggssanktion inte fullgörs. Även i den remitterade departementspromemorian poängteras att Kriminalvårdens arbetssätt kan komma
att behöva ändras. Bland annat bedömer utredaren att det ”bör ankomma på
Åklagarmyndigheten och Kriminalvården att i samråd utarbeta rutiner för
inhämtande av personutredning inför utfärdande av strafföreläggande” och
att det ”kan antas att Kriminalvården kommer att utveckla standardiserade
påverkansprogram för vissa brottstyper”. I promemorian nämns dock inget
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om förslagens organisatoriska konsekvenser, varken för Kriminalvården
eller för någon av de övriga berörda myndigheterna.
Sammanfattningsvis rekommenderar Statskontoret att en konsekvensanalys
med ekonomiska beräkningar och förväntade organisatoriska konsekvenser
av förslagen utarbetas.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Bob Pernodd och Sofie Vengberg, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.
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