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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförord-

ningen (2004:1265) i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd (2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål, 

dels att 5, 6, 7, 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast efter 4 § ska utgå, 

dels att rubriken närmast före 5 och 7 §§ ska ha följande lydelse.
1
 

Åklagarmyndigheten beslutar att första stycket i det allmänna rådet 

under 10 § till Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

(2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål ska upphävas. 

Föreskrifterna och de allmänna råden har utarbetats i samråd med 

Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen har i Rikspolisstyrelsens författ-

ningssamling (RPSFS 2011:3, FAP 403-5) utfärdat och beslutat lika-

lydande föreskrifter och allmänna råd. 

 

Förundersökningen ska ledas av åklagaren 
 

5 §    I fråga om förundersökning mot den som inte fyllt arton år finns 

bestämmelser i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare som innebär att åklagare i vissa fall alltid ska leda för-

undersökningen. I förordningen (2010:1031) om handläggning av ären-

den om brott av anställd inom polisen m.m. finns bestämmelser som 

innebär att förundersökning mot anställd inom polisen i allmänhet ska 

ledas av åklagare. 

 

6 §    Oavsett om någon är skäligen misstänkt för brottet eller inte ska 

åklagare leda förundersökningen när 

1. brottet innefattar våld eller hot om våld mot närstående eller tidi-

gare närstående person eller 
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2. brottet innefattar en sexuell handling mot någon som är under arton 

år. 

Om polismyndigheten har inlett förundersökning ska denna snarast 

överlämnas till åklagaren.  

 

Förundersökningen ska övertas av åklagaren  
 

7 §    Åklagare ska överta ledningen av förundersökningen när 

1. det under förundersökningen krävs annan åtgärd av domstol än för-

ordnande av offentlig försvarare eller målsägandebiträde, t.ex. förord-

nande av särskild företrädare för barn eller utseende av sakkunnig, 

2. det kan bli aktuellt att göra en framställning om utlämning eller 

överlämnande, att utfärda ett europeiskt frysningsbeslut, att begära eller 

lämna internationell rättslig hjälp i brottmål, att överföra lagföringen till 

annat land eller annars när en förundersökning är av sådan art att sam-

ordning bör ske mellan svensk åklagare och åklagare eller tjänsteman 

med motsvarande befattning i ett annat land, 

3. fråga om bevistalan aktualiseras, 

4. brottet är svårbedömt eller det annars med hänsyn till utredningens 

art är påkallat att åklagaren leder förundersökningen, 

5. ett yttrande enligt 11 § LuL ska inhämtas från socialnämnd,  

6. någon är skäligen misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet 

fängelse i mer än sex månader och brottet riktats mot målsägandens liv, 

hälsa, frihet eller frid, om målsäganden vid tiden för anmälan inte har 

fyllt arton år, 

7. någon är skäligen misstänkt för ett brott där det är sannolikt att det 

finns sådant motiv för brottet som anges i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken el-

ler 

8. ett brott kan föranleda talan om företagsbot.  

 

8 §    Åklagare ska överta ledningen av förundersökningen även när 

1. någon som är under femton år ska höras under förundersökningen 

och utsagan kan antas få särskild betydelse för utredningen, 

2. den misstänktes psykiska status påtagligt kan antas avvika från det 

normala och svårare straff än böter kan följa på brottet, 

3. särskild åtalsprövning är föreskriven, 

4. en ansökan om besöksförbud har gjorts eller 

5. fråga uppkommer om användande av annat tvångsmedel enligt 24–

28 kap. rättegångsbalken än husrannsakan som inte är av större om-

fattning, avspärrning, förbud m.m. för säkerställande av utredning om 

brott, kroppsvisitation, kroppsbesiktning och beslag. 

 

10 §    Har polismyndigheten inlett en förundersökning och kan ingen 

skäligen misstänkas för brottet ska polismyndigheten genast lämna 
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underrättelse om brottet till åklagare för en prövning av om åklagare ska 

överta ledningen av förundersökningen enligt 23 kap. 3 § första stycket 

sista meningen rättegångsbalken om 

1. det är sannolikt att åklagare finner skäl att överta ledningen av för-

undersökningen eller 

2. förundersökningen avser brott av särskilt allvarligt slag. 

  Med brott av särskilt allvarligt slag enligt första stycket 2 avses 

brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra 

år samt försök, förberedelse och stämpling till sådant brott. 

  När en åklagare fått en underrättelse enligt första stycket ska 

åklagaren snarast möjligt besluta om förundersökningen ska övertas 

eller inte. Om åklagaren inte övertar ledningen av förundersökningen 

ska åklagaren snarast möjligt besluta om polismyndigheten fortlöpande 

ska underrätta åklagare om förundersökningens gång eller inte. Besluten 

ska dokumenteras. 

 

                       

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2011. 

 

 

 

ANDERS PERKLEV 

   Nils Rekke 

   (Rättsavdelningen) 

 


