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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 12 a och 16 §§ straffö-
reläggandekungörelsen (1970:60) och 3 § förordningen (2004:1266) 
med instruktion för Åklagarmyndigheten följande. 
 
Samordning 
1 §    Innan åklagare utfärdar strafföreläggande för brott som bör föran-
leda mer än 40 dagsböter skall åklagaren undersöka om det också finns 
misstankar om andra brott genom slagning i brottmålsdiariet. 
 
Formulär 
2 §    Strafföreläggande ska utfärdas med stöd av strafförelägganderuti-
nen i verksamhetsstödet Cåbra. 

Avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen 
(1970:60) ska upprättas enligt det formulär som är kopplat till rutinen. 
(ÅFS 2008:1) 
 
Strafföreläggande som avser villkorlig dom 
3 §    Strafföreläggande som avser villkorlig dom eller sådan påföljd i 
förening med dagsböter får inte utfärdas av assistentåklagare. 

Underrättelse till den misstänkte enligt 3 § förordningen (1964:740) 
med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål får lämnas endast av åkla-
gare som har behörighet att utfärda strafföreläggande som avser villkor-
lig dom. 

 
4 §    Kallelse till sammanträffande med åklagaren skall sändas tillsam-
mans med en informationsskrift till den misstänkte i vanligt brev. Kopia 
av föreläggandet skall inte sändas ut.  

Vid sammanträffandet överlämnas föreläggandet till den misstänkte 
tillsammans med godkännandehandling och inbetalningskort. Den 
misstänkte skall ges tillfälle att godkänna föreläggandet omedelbart. Om 
föreläggandet inte godkänns vid sammanträffandet, skall den misstänkte 
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underrättas om att godkännande skall lämnas till åklagarkammaren se-
nast en viss dag och att åtal kan komma att väckas sedan denna tid gått 
ut. 
 
Godkännande 
5 §    Den åklagarkammare där ett strafföreläggande utfärdats är behörig 
att motta skriftligt godkännande av strafföreläggandet. 
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