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Beslut 

Åklagarmyndigheten beslutar om ändring i Riksåklagarens föreskrifter 
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott genom införande av bilaga 26 i 
enlighet med vad som framgår av bilagan till detta beslut. 
 
Skälen för beslutet 

Åklagarmyndigheten finner att det är lämpligt att införa en möjlighet för polis 
att utfärda föreläggande om ordningsbot vad avser brott mot de föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

 
 

 
Detta beslut har fattats av riksåklagaren Petra Lundh efter föredragning av 
kammaråklagaren Isabelle Bjursten. I den slutliga handläggningen av ärendet 
har också rättschefen Marie-Louise Ollén samt vice överåklagaren Peter 
Lundkvist deltagit. 
 
 
 
 
Petra Lundh 
     
    Isabelle Bjursten 
 

 

Kopia till 

Informationsavdelningen 
Rättsavdelningen 
Paula Ljunggren, verksledningen 

 
 

Postadress 
 
Gatuadress 

 
Telefon 

 
E-post 

Box 5553 
114 85 Stockholm 
 

Östermalmsgatan 87 C 
 

010-562 50 00 
 
  
 

registrator@aklagare.se 
 
Webbadress 
www.aklagare.se 
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