
 
 

Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 

Beslut om ändring av allmänna råd i 

Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna  

råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i 

brottmål som även kan ledas av Tullverket; 

beslutad den 28 mars 2019.  

1 (2) 

Åklagarmyndigheten beslutar i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter 

och allmänna råd (ÅFS 2013:3) om ledning av förundersökning i brottmål 

som även kan ledas av Tullverket att allmänna råd till 6 § ska ha följande 

lydelse. 

 

6 §    Åklagare ska även överta ledningen av förundersökningen när 

1.  det under förundersökningen krävs annan åtgärd av domstol än 

förordnande av offentlig försvarare, 

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

överlämnande, att utfärda ett europeiskt frysningsbeslut, att begära 

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 befattning i ett annat land, 

3.  ärendet är juridiskt komplicerat eller det annars med hänsyn till 

utredningens art är påkallat att åklagaren leder förundersökningen, 

4.  brottet kan föranleda talan om företagsbot, 

5.  den misstänkte är under 18 år, 

6.  någon som är under femton år ska höras under 

förundersökningen, 

7.  den misstänktes psykiska status påtagligt kan antas avvika från 

det normala och svårare straff än böter kan följa på brottet, 

8.  särskild åtalsprövning är föreskriven, eller 

9.  fråga uppkommer om användande av tvångsmedel enligt 24–28 

kap. rättegångsbalken, dock inte om det endast gäller husrannsakan som 

inte är av större omfattning, avspärrning, förbud m.m. för säkerställande 

av utredning om brott, kroppsvisitation, kroppsbesiktning och beslag. 
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Allmänna råd 

Sådan internationell samordning mellan åklagare i olika länder som 

anges i 6 § 2 avser i första hand förundersökningar som omfattas av 

samarbetet inom Europol och Eurojust. Vid utredning av sådan 

brottslighet är det viktigt att samordning på åklagarnivå äger rum i 

ett tidigt skede. 

   När ledningen av förundersökningen har övertagits av en åklagare 

enligt 6 § får åklagaren, sedan åtgärden som medfört att åklagaren 

inträtt som undersökningsledare har genomförts eller det av andra 

skäl inte längre är påkallat att åklagaren är undersökningsledare, 

återföra ledningen av förundersökningen till Tullverket. Detta bör 

dock inte ske om frihetsberövande som ska avräknas enligt 2 § lagen 

(2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande har 

förekommit. 

                       

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019. 
 

 
 

KERSTIN SKARP 
 

    Marie-Louise Ollén 

    (Rättsavdelningen) 

 
 
 


