
 
 

Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 

Åklagarmyndighetens föreskrifter 

om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd (ÅFS 2005:9) om ledning av förunder-

sökning i brottmål; 

beslutade den 19 december 2017.  
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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen 

(2004:1265) i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

(ÅFS 2005:9) om ledning av förundersökning i brottmål att 7 och 8 §§ samt 

allmänna råd till 8 § ska ha följande lydelse. 

 

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 utfärda en 

europeisk utredningsorder, 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 samordning bör ske mellan 

svensk åklagare och åklagare eller tjänsteman med motsvarande befatt-

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

fängelse två år eller mer och brottet riktats mot målsägandens liv, hälsa, 

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

femton år, 

6. 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 

eller 

7. 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 detta påkallar att åklagare leder förundersökningen, 
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2. den misstänktes psykiska status påtagligt kan antas avvika från det 

normala och svårare straff än böter kan följa på brottet, 

3. en ansökan om kontaktförbud har gjorts eller en ansökan om 

europeisk skyddsorder har gjorts, eller 

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

28 kap. rättegångsbalken än husrannsakan som inte är av större 

omfattning, avspärrning, förbud m.m. för säkerställande av utredning 

om brott, kroppsvisitation, kroppsbesiktning, beslag samt tagande av 

fotografi, fingeravtryck och annan dylik åtgärd. 

 

Allmänna råd 

När ledningen av förundersökningen har övertagits av en åklagare 

enligt 8 § får åklagaren, sedan åtgärden som medfört att åklagaren 

inträtt som förundersökningsledare har genomförts eller det av 

andra skäl inte längre är påkallat att åklagaren är förundersök-

ningsledare, återföra ledningen av förundersökningen till 

Polismyndigheten. Detta bör dock inte ske om frihetsberövande 

som ska avräknas enligt 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av 

strafftid m.m. har förekommit eller åklagaren har meddelat ett 

kontaktförbud eller en europeisk skyddsorder. 

   Bestämmelsen i 8 § 1 bör tillämpas om åklagarens närvaro krävs 

vid förhöret, åklagare bör ta ställning till formerna för förhöret 

eller åklagare bör ta ställning till om den unge överhuvudtaget ska 

höras under utredningen. 

                       

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018. 
 
 
 

ANDERS PERKLEV 
 
    Lars Werkström 
    (Rättsavdelningen) 

 
 
 


