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Skyndsamhetskrav och tidsfrister för
unga

Rädda Barnens yttrande över departementspromemoria (DS 2013:30),
Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga
målsägande.

Rädda Barnen tillstyrker i huvudsak de förslag som utredaren lägger fram
men vill i några avseenden gå längre. Vi har också presenterat några
kompletterande förslag. Vi ser det som mycket positivt att regelverket kring
skyndsamhetskrav och tidsfrister samordnas och tydliggörs. Särskilt positivt
är förslaget om ett skyndsamhetskrav och en tidsfrist i domstol när barn
utsatts för brott.

Vi anser att skyndsamhetsreglerna ska gälla även barnpornografibrott och
egenmäktighet med barn.

Rädda Barnen anser också att en särskild tidsfrist ska sättas för det första
barnförhöret. Den idag gällande rekommendationen från Åklagarmyndigheten
att ett första förhör ska hållas senast inom två veckor efter polisanmälan
behöver lagstadgas.

Vi föreslår att Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten får i uppdrag att
särskilt granska de polisdistrikt och åklagarkammare som år efter år
överskrider tidsfristerna och redovisa en tidsatt plan för hur problemet ska
lösas.

Rädda Barnen föreslår att regeringen noga följer utvecklingen av
handläggningstider i domstol och att man utvärderar lagändringen efter ett
par år med målet att överväga om det är möjligt att ytterligare minska
tidsfristen för mål med unga målsägare utan att riskera kvaliteten i



brottsutredningen eller i domstolens handläggning.

Rädda Barnen föreslår att lagändringarna träder i kraft redan 1 januari 2014.

Läs hela dokumentet.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontaktpersoner

Rädda Barnens pressjour
Presskontakt
Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00.
press@rb.se
08-698 90 90

Anne Thorngren
Presskontakt
Pressekreterare 
Svenska frågor
anne.thorngren@rb.se
0723-57 67 56

https://www.raddabarnen.se/Documents/press/remissvar/remissvar-2013_30-20130926135348.pdf
http://www.raddabarnen.se
http://www.twitter.com/raddabarnen
http://www.facebook.com/raddabarnen
mailto:press@rb.se
tel:08-698 90 90
mailto:anne.thorngren@rb.se
tel:0723-57 67 56


Åsa Runström Awad 
Presskontakt
Pressekreterare 
Internationella frågor
asa.runstrom.awad@rb.se
0733-55 34 33

mailto:asa.runstrom.awad@rb.se
tel:0733-55 34 33

