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beslutade den 22 december 2014.
Åklagarmyndigheten föreskriver följande med stöd av 17 § förordningen
(2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom
polisen och vissa andra befattningshavare.

Författningsbestämmelser m.m.
1 § Bestämmelser om Polismyndighetens handläggning av vissa
ärenden som gäller brott av anställda inom polisen med flera finns i
förordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av
anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare, i
fortsättningen benämnd förordningen.

Tillämpningsområde
2 § Dessa föreskrifter gäller i fråga om Polismyndighetens
handläggning av ärenden som rör anställda inom polisen, vissa
uppdragstagare vid Polismyndigheten och den som genomgår
grundutbildning till polisman samt vissa andra befattningshavare enligt
6 § förordningen.
3 § Vad som sägs om Polismyndigheten gäller i tillämpliga delar även
Säkerhetspolisen.

Anmälningsupptagning m.m.
4 § En brottsanmälan ska upprättas i ärenden som avses i 2, 4 och 6 §§
förordningen.
5 § Anmälan, ifråga om anställda inom polisen, vissa uppdragstagare
vid Polismyndigheten och den som genomgår grundutbildning till
polisman, ska tas upp av en befattningshavare som av Polismyndigheten
särskilt utsetts för att ta upp sådana anmälningar.
Görs anmälan till någon annan, exempelvis en polispatrull, åligger det
vakthavande befäl att se till att anmälan tas upp av en särskilt utsedd
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befattningshavare. I de fall anmälan inte kan tas upp av en sådan befattningshavare eller det annars föreligger särskilda skäl får vakthavande
befäl bestämma att anmälan ska tas upp av annan.
6 § Den som tar upp anmälan ska – om inte Avdelningen för särskilda
utredningar eller åklagare omedelbart ska underrättas enligt 9 § – göra
en bedömning av vilka åtgärder som omedelbart bör vidtas för att
säkerställa en eventuell framtida utredning.
De åtgärder som beslutas ska dokumenteras och redovisas i anslutning
till anmälan.
7 § Har någon i annat fall än som avses i 9 § blivit skadad i anslutning
till ett polisingripande, ska den som tar upp anmälan tillse att synliga
skador fotograferas eller filmas och på annat sätt dokumenteras.
Anmälningsupptagaren ska även sörja för att personen i fråga blir
undersökt av läkare i syfte att fastställa de skador som uppkommit.
8 § Av 9 § förordningen framgår att ärenden som avses i 2 och 4 §§
förordningen omedelbart ska överlämnas till Avdelningen för särskilda
utredningar vid Polismyndigheten.
När ett ärende överlämnas ska den som överlämnar ärendet bifoga de
uppgifter som framkommit vid anmälningsupptagningen samt de övriga
handlingar som kan ha betydelse för den fortsatta handläggningen.
I de fall åtgärder har vidtagits i ärendet med stöd av 23 kap. 3 § fjärde
stycket rättegångsbalken ska det lämnas en redogörelse för vilka
åtgärder som har vidtagits och de utredningsuppgifter som kan ha
framkommit med anledning av åtgärderna.

Allvarliga händelser och allvarliga brott
9 § Inträffar en allvarlig händelse – dödsfall eller allvarlig skada – i
anslutning till ett polisingripande eller i en polisarrest eller görs en
anmälan om ett allvarligt brott ska den som tar upp anmälan omgående
underrätta Avdelningen för särskilda utredningar.
Inträffar händelsen eller görs anmälan utom kontorstid, ska istället
den åklagare vid Särskilda åklagarkammaren som har beredskap
omgående underrättas.
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Handläggning av mindre allvarliga trafikbrott m.m.
10 § Av 3 och 5 §§ förordningen framgår att vissa mindre allvarliga
brott och händelser där personer skadats under vistelse i polisarrest eller
genom något som en anställd inom polisen har gjort i anställningen inte
omfattas av förordningen om Polismyndigheten inlett förundersökning.
Polismyndigheten ska redovisa sådana förundersökningar till åklagare
vid Särskilda åklagarkammaren. Av förordningen framgår att detta även
gäller när fråga uppkommer om att lägga ned en förundersökning som
inletts enligt 3 eller 5 §§.
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015.

ANDERS PERKLEV
Lars Werkström
(Rättsavdelningen)
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