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1. Sammanfattning 
1.1. Iakttagelser 
 
- I drygt hälften av de granskade ärendena finns inte dokumenterat att åklagaren 

fastställt beslaget i ärendet i enlighet med stadgandet i 27 kap. 4 § tredje 
stycket rättegångsbalken. 

   
- Orsaken till att beslag i många ärenden inte fastställs är enligt intervjuer med 

åklagare att överföringen från DurTvå till Cåbra inte medför att beslagsproto-
kollen registreras automatiskt och att det inte heller framgår att det är ett be-
slagsprotokoll som kommit in.   

 
- I flertalet ärenden där åklagaren beslutat om förtida utlämnande enligt 27 kap. 

4 a § rättegångsbalken hade den från vilken beslaget skett inte underrättats en-
ligt 27 kap. 11 a § rättegångsbalken, vilket är en förutsättning för beslutet. 

 
- Orsaken till att åklagare inte regelmässigt kontrollerar om en underrättelse 

enligt 27 kap. 11 a § rättegångsbalken lämnats av polisen kan vara att han eller 
hon också ska underrätta vederbörande i enlighet med 27 kap. 8 § andra 
stycket rättegångsbalken.1  

 
- Resultatet av intervjuer med åklagarna visar att beslagshanteringen i Cåbra 

medfört en positiv förändring av arbetet. Åklagarna har samtidigt önskemål om 
ytterligare förändringar för att förenkla beslutsfattandet. 

 
- Enligt en enkät som besvarades av 180 åklagare hade 90 procent av dessa haft 

någon nytta eller hjälp av beslagshandboken och 60 procent önskade ökat ut-
rymme för beslagsfrågor i grundutbildningen. 

 

1.2. Förslag till åtgärder 
 
- Förändringar i Cåbra bör ske för att underlätta beslutsfattandet. 

 
- I grund- och vidareutbildning bör beslagsfrågor ha en central plats. 

 
- En komplettering av beslagshandboken bör övervägas. 
  

                                                           
1 Har beslut fattats om förtida utlämnande får beslaget hävas först tre veckor efter det att 
en underrättelse om beslutet sänts till den hos vilken beslaget gjorts. 
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2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
 
I augusti/september 2010 distribuerades handboken rörande handläggning av bes-
lagsfrågor. Samtidigt genomfördes förändringar i diarieföringssystemet Cåbra för 
att underlätta beslagshanteringen för åklagarna.  
 
Beslagsfrågor är en viktig del av åklagarnas operativa arbete. Utbildning liksom 
diarieföringssystemet Cåbras funktioner är därför en förutsättning för ett effektivt 
och rättssäkert beslutsfattande. Ur förtroendesynpunkt är det angeläget att åkla-
garna följer grundläggande regler i rättegångsbalken gällande beslag liksom att det 
finns ett väl fungerande stöd i diarieföringssystemet Cåbra. 
 

2.2. Tillsynens syfte 
 
Syftet med tillsynen har varit att undersöka om beslag fastställts skyndsamt och om 
underrättelse enligt 27. kap 11 a § rättegångsbalken lämnats till den från vilken 
beslaget gjorts före beslut fattats om förtida utlämnande. Syftet har också varit att 
undersöka om det finns behov av ytterligare metodstöd eller utbildning i beslags-
frågor.  
 

2.3. Tillsynens genomförande 

2.3.1. Aktgranskning 
 
Granskning av den elektroniska akten har skett av 95 slumpmässigt utvalda ären-
den med avseende på om beslagen fastställts i enlighet med stadgandet i 27 kap. 4 
§ tredje stycket rättegångsbalken. 
 
Granskning av den elektroniska akten har även skett av 20 ärenden från maj 2013 
med avseende på om en underrättelse enligt 27 kap. 11 a § rättegångsbalken läm-
nats till den hos vilken beslaget gjorts före det att beslut om förtida utlämnande 
fattades. 
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2.3.2. Intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes via videokonferens (Lync) med 19 åklagare från åklagar-
kamrarna i Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Uppsala, Nyköping, Norrköping, Karl-
stad, Örebro, Södertörns och Västerorts åklagarkammare i Stockholm, Växjö, Ud-
devalla, Borås, Göteborg, Helsingborg samt Malmö och Södra Skånes åklagarkam-
mare. 
 
Vid intervjuerna belystes följande frågeställningar. Synen på hur hanteringen av 
beslag fungerade i det dagliga arbetet, rutinerna på den egna kammaren, faktorer 
som påverkade hur snabbt beslag fastställdes, hur Cåbra fungerade vid fastställande 
av beslag, beslut avseende förtida utlämnande, polisens underrättelse enligt 27 kap. 
11 a § rättegångsbalken och förekomsten av juridiska diskussionsforum på kamma-
ren samt möjligheten till stöd och hjälp av kollegor. 
 

2.3.3. Enkät 
 
En enkät har via e-post sänts till 324 åklagare för att undersöka behovet av ytterli-
gare metodstöd och utbildning. 180 åklagare svarade vilket innebär att svarsfre-
kvensen var 56 procent. 
 
I enkäten undersöktes åklagarnas uppfattning om vilken nytta de haft av beslags-
handboken, om det fanns behov av förtydliganden och om önskemål fanns rörande 
anvisningar som inte behandlades i handboken. Vidare efterfrågades åklagarnas 
uppfattning när det gäller behovet av ytterligare utbildning i beslagsfrågor. 
 
 

3. Fastställande av beslag 
3.1. Den rättsliga regleringen 
 

27 kap. 4 § tredje stycket rättegångsbalken 
 
Verkställs beslag av någon annan än förundersökningsledaren 
eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, ska an-
mälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart ska 
pröva om beslaget ska bestå. 
 

I beslagshandboken, s. 20, anges att om beslaget inte är omfattande bör det prövas 
och fastställas samma dag som åklagaren får del av beslagsprotokollet. I övriga fall 
är det beslagets omfattning och den rättsliga prövningen som avgör inom vilken tid 
beslaget ska fastställas. 
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Ett beslag anses vara ett provisorium innan det fastställts. Det är av rättssäkerhets-
skäl som åklagaren ska ta ställning till om beslaget ska bestå eller inte. Tas föremål i 
beslag och fastställer åklagaren beslaget har den som drabbats rätt att få beslutet 
prövat av domstol, 27 kap. 6 § rättegångsbalken. 
 

3.2. Resultatet av aktgranskningen och intervjuerna 

 
I 48 av 95 granskade ärenden framgick inte av åklagarens beslagsprotokoll i Cåbra 
att beslaget hade fastställts.  
 
Nedan redovisas de omständigheter som åklagarna vid intervjuerna angav som or-
saker till att beslag inte fastställdes. Vid intervjuerna framkom också att i vissa fall 
kunde det inträffa att åklagaren fattat ett muntligt beslut men att det aldrig doku-
menterats i Cåbra. 
 

3.3. Orsaker till att beslag inte fastställs 
 
Vid intervjuerna framkom som en övergripande förklaring till att beslag inte fast-
ställdes att den elektroniska hanteringen i Cåbra av beslagsprotokoll inneburit att 
rutinerna förändrats. 
 
- Överföringen av beslagsprotokoll från DurTvå till Cåbra medför inte att pro-

tokollet automatiskt registreras i Cåbra.  
 

- Beslagsprotokoll döljs under rubriken utredningshandlingar när det överförs 
från DurTvå till Cåbra. 
 

- När åklagaren muntligen fastställt ett beslag framgår inte åklagarens namn av 
polisens beslagsprotokoll. Namnet finns i protokollets ärendehistorik. 

 
 

- Beslagsprotokoll översänds inte direkt av polisen i åklagarledda förundersök-
ningar. 
 

3.4. Registrering av beslagsprotokoll 
 
Den elektroniska hanteringen av beslagsprotokollen i diarieföringssystemet Cåbra 
har förändrat åklagarnas rutiner för beslutet att fastställa beslag.  
 
Förklaringen till varför beslag inte fastställs är enligt genomförda intervjuer dels att 
man inte snabbt får information om att ett beslagsprotokoll kommit in i ett ärende 
och dels att protokollet ska registreras i Cåbra innan det kan fastställas. 
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När polisen översänder ett beslagsprotokoll kommer det i Cåbra att generera en ny 
uppgift och återfinns under rubriken utredningshandling i ärendet. I en åklagarledd 
förundersökning sänder polisen samtliga handlingar i ärendet varje gång trots att 
det kan vara fråga om endast en ny handling i förhållande till tidigare som t.ex. ett 
beslagsprotokoll.  
 
För att underlätta för åklagarna har många kamrar infört ett system där det är åkla-
garsekreteraren som ska registrera inkomna beslagsprotokoll. Polisen har på vissa 
orter åtagit sig att sända beslagsprotokollen, förutom till aktuellt ärende i Cåbra, 
till registratorsbrevlådan på åklagarkammaren. Det sker således inte automatiskt i 
DurTvå vilket innebär att systemet är beroende av att utredningsmannen via e-post 
överför protokollet.  
 
Får inte åklagarsekreteraren beslagsprotokollen via registratorsbrevlådan är det 
åklagaren som avgör om han eller hon ber om hjälp med registreringen. Av genom-
förda intervjuer har framkommit att när det inte brådskar sker registreringen av en 
åklagarsekreterare. Är det brådskande registrerar åklagaren själv beslagsprotokollet 
och ofta är det fråga om situationen när polisen önskar att åklagaren ska häva ett 
beslag. Enligt många åklagare är det först genom ett sådant samtal som de får kän-
nedom om att det finns ett beslag. Den uppfattningen stöds av att det vid intervju-
erna också framkom att polisen inte översänder beslagsprotokollen direkt efter det 
att de upprättats i åklagarledda förundersökningar. 
 
Vid en kammare tillämpas ett system som innebär att det åligger åklagarsekrete-
raren att registrera beslagsprotokollen i de åklagarledda förundersökningarna först 
när förundersökningsprotokollet redovisas. Med en sådan ordning är det självfallet 
svårt för åklagaren att fastställa beslagen i tid om han eller hon inte själv utför regi-
streringen. 
 
Den manuella registreringen av beslagsprotokoll i Cåbra medför att det är få kam-
rar där det är möjligt att av tidsskäl skriva in vilka föremål som tagits i beslag under 
respektive beslagspunkt. Det dokument som är åklagarens beslagsprotokoll inne-
håller således endast ett antal tomma rader som överensstämmer med det antal 
beslagsnummer som polisens beslagsprotokoll har.  
 
Det innebär att när åklagaren ska fastställa eller häva ett beslag måste det beslags-
protokoll som polisen upprättat vara tillgängligt. Under intervjuerna har framförts 
önskemål om att det i Cåbra ska finnas möjlighet att enkelt få tillgång till polisens 
beslagsprotokoll när beslag ska fastställas och hävas. I detta sammanhang kan också 
nämnas de problem det innebär när utredningsmannen delar upp beslagspunkter i 
underpunkter t.ex. 1.a, 1. b etc. eftersom Cåbra inte har någon motsvarighet till en 
sådan uppdelning innebär det merarbete för åklagarsekreteraren. 
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Av intervjuerna har vidare framkommit att en förklaring till att åklagare inte fast-
ställde beslag som hade registrerats av en åklagarsekreterare var att det dröjde nå-
gon dag eller två och då har åklagaren fått nya ärenden och arbetsuppgifter som 
medförde att fastställandet sköts upp.  
 

3.5. Fastställande av beslag per telefon 
 
Av beslagsprotokollet ska framgå vem som har fastställt ett beslag. Fastställs ett 
beslag per telefon är det utredningsmannen som har ansvaret för dokumentation-
en. Följer inte ärendehistoriken med beslagsprotokollet framgår det inte vem som 
fattade beslutet.  
 
Ett muntligt beslut att fastställa ett beslag fråntar inte åklagaren skyldigheten att 
dokumentera beslutet i Cåbra. Det är därför som huvudregel en fördel att inte 
fastställa beslaget muntligen utan att ha tillgång till beslagsprotokollet i Cåbra. 
Med den teknik som finns är det enkelt och snabbt för utredningsmannen att över-
sända beslagsprotokollet via DurTvå2  
 

3.6. Förslag till åtgärder 
 

 Beslagsprotokoll ska överförs separat från DurTvå till Cåbra och redovisas 
under rubriken beslagsprotokoll i enlighet med de rutiner som gäller vid 
Ekobrottsmyndigheten, se avsnitt 6.  
 

 I Cåbra ska det vara möjligt att enkelt få tillgång till polisens beslagsproto-
koll när beslag ska fastställas och hävas. Det kan exempelvis ske genom den 
registreringsåtgärd som Ekobrottsmyndigheten tillämpar, se avsnitt 6. 
 

 Ärendehistoriken för ett beslagsprotokoll bör översändas samtidigt med be-
slagsprotokollet från polisen i de fall beslaget muntligen har fastställts. 

 
 Beslagsprotokoll ska rutinmässigt redovisas direkt efter det att de upprättats 

av polisen.  
 

  

                                                           
2 Under avsnitt 6 beskrivs att polisen vid Ekobrottsmyndigheten överför endast beslagspro-
tokollet till Cåbra och inte samtliga utredningshandlingar. 
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4. Beslut om förtida utlämnande 
4.1. Den rättsliga regleringen 
 

27 kap. 11 a § rättegångsbalken 
 
Den hos vilken ett beslag görs ska underrättas om att det kan 
komma att fattas ett beslut enligt 4 a §. Någon underrättelse 
behövs inte, om det är uppenbart att ett sådant beslut inte 
kommer att fattas. 
 

Bestämmelsen infördes samtidigt som det blev möjligt för åklagare att fatta beslut 
om förtida utlämnande enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken. Det är en bestäm-
melse som gör det möjligt att till en målsägande lämna ut beslagtagna föremål som 
han eller hon framställt anspråk på och där det är uppenbart att målsäganden har 
bättre rätt till föremålet än den hos vilken beslaget gjordes. 
 
Det är i praktiken polisens uppgift att underrätta och att dokumentera underrättel-
sen enligt 27 kap 11 a § rättegångsbalken. Det finns inga formkrav och målsägan-
den behöver inte ha framställt något anspråk. Tanken är att polisen rutinmässigt 
ska lämna underrättelsen när misstanken gäller stöld och häleri. De fall där under-
rättelsen inte behöver lämnas är t.ex. vid beslag av narkotika. 
 
Det ligger i sakens natur att det inte får fattas något beslut enligt 4 a § innan den 
från vilken beslaget gjorts har fått underrättelsen, och detta har inte ansetts behöva 
framgå uttryckligen. Något krav på att underrättelsen skall delges enligt delgivning-
slagens regler finns inte. ( prop. 2002/03:17 s.45.) 
 
 

4.2. Resultatet av aktgranskningen och intervjuerna 
 
I fyra av 20 granskade ärenden framgick att underrättelse hade lämnats enligt 27 
kap. 11 a § rättegångsbalken. Av intervjuerna har framkommit att bestämmelsen 
förbises och det kan beror på att åklagaren har en skyldighet att underrätta den 
från vilken beslaget skett enligt 27 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken. 
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4.3. Orsaker till att beslut fattats trots att underrättelsen inte läm-
nats 

 
- Förklaringen till att åklagare inte kontrollerat att polisen underrättat den från 

vilken beslaget skett enlig 27 kap. 11 a § rättegångsbalken kan enligt intervju-
erna vara att åklagaren förbisett kravet eftersom han eller hon ska underrätta 
vederbörande enligt 27 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken3. 

 
- Polisens beslagsprotokoll hade tidigare en kryssruta för underrättelsen enligt 27 

kap. 11 a § rättegångsbalken men den saknas i dag. 
 

4.4. Förslag till åtgärder 
 
- I Cåbra kan exempelvis införas en varning som påminner åklagaren att kontrol-

lera att en underrättelse enligt 27 kap. 11 a § rättegångsbalken lämnats när en 
underrättelse enligt 27 kap. 8 § andra stycket samma lag sänds ut. 
 

- Utredningsmannen bör ha möjlighet att dokumentera underrättelsen enligt 27 
kap. 11 a § rättegångsbalken i beslagsprotokollet eller på förhörsblanketten ge-
nom en kryssruta.  

 
 

5. Behov av metodstöd och utbildning 
 
Vid intervjuerna framkom följande önskemål. 
 
- Av Cåbra ska framgå att det kommit in ett beslagsprotokoll från polisen. 
- Om möjligt ska det finnas en automtisk överföring till registratorsbrevlådan vid 

överföring från DurTvå. 
- Beslagsprotokoll ska vid registreringen i Cåbra få ett K-nummer förutom bes-

lagsnumret. 
- K-numret ska anges också på den sammanställning av beslagsprotokollen i Cå-

bra som nu endast visar beslagsnumren. 
- När åklagaren ska fastställa och häva beslag ska det i Cåbra finnas en funktion 

för att visa polisens beslagsprotokoll.  
- Det ska vara möjligt att fastställa beslagen i flera beslagsprotokoll samtidigt. 
- När beslag hävs ska det vara möjligt att ange vilka beslagspunkter beslutet gäl-

ler genom att markera en kryssruta. I dag ska beslagspunkten markeras och 
man förlorar snabbt överblicken vid omfattande beslag och markeringen hävs 
när man backar tillbaka. 

                                                           
3 Har beslut fattats om förtida utlämnande får beslaget hävas först tre veckor efter det att 
en underrättelse om beslutet sänts till den hos vilken beslaget gjorts. 
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- För en ökad effektivitet ska åklagaren direkt, via Cåbra, kunna sända sitt beslut 
om att häva beslaget till den enhet inom polisen som ansvarar för beslagshan-
teringen. Det gäller både i åklagarledda och polisledda förundersökningar.4 
 

Intervjuerna visade på en stor samstämmighet i åklagarnas uppfattning om pro-
blemen i den dagliga arbetssituationen. Det visade sig också att samtliga kamrar 
hade former för rättsliga möten där juridiska problem diskuterades. Åklagarna var 
också eniga i sin uppfattning att öppenheten och hjälpsamheten var stor när det 
gällde att bistå en kollega som sökte råd och stöd i arbetet. 
 

5.1. Utbildning avseende beslagsfrågor 
 
Av de 180 åklagare som besvarade enkäten var ca 23 procent assistentåklagare, 35 
procent kammaråklagare och 42 procent specialister. Drygt 60 procent av de till-
frågade önskade att beslagsfrågor i grundutbildningen fick större utrymme.  
 
När det gällde frågan om utbildningen skulle vara ett eget ämne eller få ökat ut-
rymme svarade ca 30 procent att det var önskvärt i baskursen för grova brott, 14 
procent i utbildning om våld i nära relationer, 10 procent i utbildning om över-
grepp mot barn och ca 16 procent ansåg det gälla för annan utbildning. Vid besva-
randet av denna fråga var det möjligt att ange mer än ett svarsalternativ. 
 

5.2. Förtydligande och vägledning i beslagsfrågor 
 
I enkäten gavs möjlighet att framföra önskemål både om frågor som behandlades i 
beslagshandboken och frågor som inte tagits upp i den. Nedan ges exempel på 
önskemålen. 
 
- Beslag av mobiler som tillhör närstående. 
- Beslag allmänt mellan närstående. 
- Beslag av brev mellan närstående. 
- Beslag av restriktionspost. 
- Beslagsförbudet mellan närstående och möjligheten att ändå ta en telefon i 

beslag när vederbörande uppger att det finns bevisning i kommunikationen 
och önskar åberopa den. 

- Motivering till att åklagare kan ta målsägandens telefon i beslag om hon eller 
han samtycker samtidigt som ett samtycke inte kan grunda användning av 
tvångsmedel. 

- Om målsäganden lämnar in sin mobiltelefon kan hon eller han då anses ha 
avstått från skyddet. 

                                                           
4 I dag kan en underrättelse sändas till DurTvå i åklagarledda förundersökningar men i po-
lisledda förundersökningar är det inte möjligt eftersom ärendet är avslutat. Den enhet inom 
polisen som ansvarar för beslagen bör ha informationen jämte utredningsmannen via 
DurTvå. 
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- Föreläsaren ansåg, under grundutbildningen, att beslagshandboken inte var 
korrekt i alla avseenden. Av den orsaken håller jag mig till anteckningar och 
dokument som delades ut. 

- Hantering av beslaget när domstolen avvisat en stämningsansökan p.g.a. del-
givningssvårigheter. 

- Omhändertagande enligt stöldgodslagen. 
- Hantering av kontanter. 
- Hantering av beslag när polisen översänder ett ärende där beslaget är 3 år 

gammalt. 
- Beslagshantering i samband med framställningar om rättslig hjälp med bevisbe-

slag. 
- Ytterligare om SIS-registrerade bilar. Hur hanteras beslag som skett utomlands 

när bilen kommer hit.  
- Vad ska jag göra när polisen skriver förstörd och menar att de förverkat narko-

tikan. 
- Beslagshantering vid åtalsunderlåtelse t.ex. brott mot knivlagen. 
- Beslagsförhandlingen vid tingsrätten. 
- Utveckla lagrummet för den möjlighet som Cåbra ger att skicka tillbaka ett 

ärende till polisen p.g.a. bristfällig utredning. 
 

5.3. Slutsatser avseende behovet av metodstöd och utbildning 
 
Enkäten visar att det finns ett tydligt önskemål om ökade utbildningsinsatser avse-
ende beslagsfrågor. Utbildningsbehovet speglas också i de önskemål som anges när 
det gäller förtydliganden och ytterligare vägledning/anvisningar. 
 
En relativt stor del av önskemålen gäller frågor rörande mobiltelefoner, brev och 
SMS mellan närstående. Ämnet behandlas såväl i beslagshandboken som i handbo-
ken för fridkränkningsbrotten vilket kan skapa osäkerhet om tillämpningen av bes-
lagsförbudsregeln i 27 kap 2 § rättegångsbalken. Av den anledningen bör beslags-
handboken kompletteras. 
 
När det gäller utbildning i beslagsfrågor bör den kvalitetssäkras och bör ges en mer 
central roll i såväl grund- som vidareutbildningen. Vidare bör man verka för att 
kunskapsspridningen utgår från de riktlinjer som kommer till uttryck i beslags-
handboken, JO- och JK- avgöranden. Det skulle förhindra att åklagare möts av 
oklara eller motstridiga uppfattningar beroende på vilken utbildning de deltar i. 
 
Flera av de önskemål som avser ansökningar om rättslig hjälp behandlas i handbo-
ken Internationell rättslig hjälp i brottmål. Det är således svårt att bedöma hur 
stort behovet är av ytterligare kommentarer. 
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Flera frågeställningar är också av det slaget att det är lämpligare att under en ut-
bildning eller på ett av kammarens rättsliga möten diskutera olika angreppssätt på 
ett problem än att ange en lösning i beslagshandboken.  
 
 

6. Vissa beslagsfrågor i Cåbra vid Ekobrottsmyndig-
heten  

 
Polisen sänder beslagsprotokoll från DurTvå till Cåbra separat dvs. inte tillsam-
mans med ärendets alla utredningshandlingar5. Handlingen benämns beslagsproto-
koll och åklagaren får direkt vetskap om att det finns ett beslutsunderlag att ta 
ställning till.  
 
Åklagaren kan sända information till åklagarsekreteraren, via Cåbra6, som registerar 
protokollet, sparar det i en pdf-fil under rubriken Elektroniskt dokument. Det 
medför att polisens beslagsprotokoll blir tillgängligt när åklagaren ska fastställa och 
häva beslag.  
 
När beslagsprotokoll registreras i Cåbra är det möjligt att lägga till ett K-nummer 
genom att skriva in numret under fliken Tvångsmedel/Protokoll/Beskrivning. Sker 
detta kan man samtidigt se beslagsprotokollets nummer och K-numret. 
 
 

7. Beslut med anledning av tillsynen 
 
Med anledning av de iakttagelser och slutsatser som gjorts vid tillsynen beslutar jag 
att överlämna rapporten till IT-utvecklingsenheten och till Utbildningsavdelningen 
med ovanstående förslag om förändringar. 
 
Rapporten överlämnas också till Rikspolisstyrelsen för de åtgärder den kan föran-
leda.  
 
 
 
Bengt Åsbäck 
Vice överåklagare     
    Ingela Sörgård 
    Chefsåklagare 
 
                                                           
5 De handlingar som med automatik följer med är Involverade personer 
6 Skapa ny ärendeuppgift i Cåbra 2.6. Funktionen ger möjlighet att sända informationen till 
åklagarsekreteraren och markera om det är brådskande. 
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Kopia till 
 
Tillsynsavdelningen 
Rättsavdelningen 
Planeringsavdelningen 
Områdesansvariga överåklagare 


