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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 3 § förordningen 

(2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten följande och 

meddelar följande allmänna råd. 

 

Tillämpningsområde 

1 §     Denna författning innehåller bestämmelser om bevakning och 

uppföljning vid Åklagarmyndigheten av pågående förundersökningar. 

 

Förundersökningsledarens ansvar för bevakning och 
uppföljning m.m. 

2 §     Den åklagare som ansvarar för ledningen av en pågående 

förundersökning skall bevaka ärendets gång och tillstånd. Åklagaren 

skall vid behov följa upp ärendet genom att vidta åtgärder för att driva 

förundersökningen framåt med tillräcklig skyndsamhet. Åklagaren får 

inte dröja med att vidta sådana åtgärder längre tid än tre månader från 

det att utredningsåtgärder senast vidtogs eller åklagaren genom direktiv, 

påminnelser eller på annat sätt verkade för att driva förundersökningen 

framåt. 

 

Allmänna råd 

Vilka åtgärder som bör vidtas för att driva en förundersökning 

framåt bör avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda 

ärendet. Om utredningsåtgärder inte vidtas inom rimlig tid bör 

åklagaren lämna en påminnelse till den som har att svara för 

utredningen av ärendet. Om två sådana påminnelser inte leder till 

att förundersökningen drivs framåt med tillräcklig skyndsamhet 

bör åklagaren normalt vidta andra åtgärder, t.ex. ta en direkt-

kontakt med utredningsenhetens chef. 
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 Hur ofta åtgärder bör vidtas för att driva förundersökningen 

framåt är också beroende av omständigheterna i det enskilda 

ärendet. Särskild aktivitet krävs exempelvis i ärenden med 

frihetsberövade, som rör unga lagöverträdare eller brottsoffer och 

där det finns risk för att bevisning går förlorad. Inte i något fall 

får dock åtgärder för att driva förundersökningen framåt vidtas 

senare än tre månader från det att utredningsåtgärder senast 

vidtogs eller åklagaren genom direktiv, påminnelser eller på 

annat sätt verkade för att driva förundersökningen framåt. 

 Åklagarens åtgärder för att driva förundersökningen framåt 

antecknas i brottmålsdiariet. 

 

3 §     Bevakning av pågående förundersökningar enligt 2 § skall ske 

genom att åklagaren minst en gång varannan månad gör en genomgång 

av de ärenden som han eller hon ansvarar för. 

 

4 §     Om de åtgärder som åklagaren vidtagit enligt 2 § inte har lett till 

att förundersökningen drivits framåt med tillräcklig skyndsamhet skall 

åklagaren underrätta åklagarkammarens chef om detta. Åklagaren skall i 

brottmålsdiariet dokumentera att chefen för åklagarkammaren har 

underrättats. 

 

Allmänna råd 

I vilka fall åklagaren bör underrätta chefen för åklagarkammaren 

om att de åtgärder som åklagaren vidtagit inte har lett till att 

förundersökningen drivits framåt varierar. Om åklagaren under 

en längre tid genom påminnelser och på andra sätt vid tre 

tillfällen försökt att driva förundersökningen framåt utan att det 

lett till att förundersökningen har drivits framåt med tillräcklig 

skyndsamhet bör åklagaren underrätta åklagarkammarens chef. 

Så bör också ske om förundersökningen inte alls eller endast 

obetydligt har drivits framåt under en tid av åtta månader. 

 Att chefen för åklagarkammaren har underrättats innebär inte 

att åklagarens ansvar som förundersökningsledare upphör. 

 

Kammarchefens ansvar för uppföljning 

5 §     När en åklagare har underrättat åklagarkammarens chef enligt 4 § 

ska chefen vidta de åtgärder som är lämpliga. Chefen ska dokumentera 

sitt ställningstagande med anledning av sådana underrättelser och de 

åtgärder som vidtas. ÅFS 2014:6 
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Allmänna råd 

Vilka åtgärder åklagarkammarens chef bör vidta kan vara av 

olika slag. Normalt bör chefen genom kontakter med högre 

befattningshavare inom polisen verka för att förundersökningen 

drivs framåt med tillräcklig skyndsamhet. Ytterst bör chefen 

meddela områdeschefen eller chefen för Nationella 

åklagaravdelningen som har att kontakta regionpolischefen. ÅFS 

2014:6 

                       

Ikraftträdandebestämmelser: 

 

ÅFS 2007:5 

Denna författning träder i kraft den 2 april 2007. 

 

ÅFS 2014:6 

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2014. 
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