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1  Inledning 

Med förbehandlingsverksamhet av brott (REK) avses åtgärder som vidtas 
för att avgöra vilken process som är den mest ändamålsenliga för ett 
utredningsärende som mottagits av polisen. 
 
Som term innefattar förbehandlingsverksamheten av brott alla typer av 
förbehandling av alla utredningsbegäranden och andra anmälningar som 
lämnats till polisen, även om en stor del av anmälningarna gäller något annat 
än brottsmisstankar. 
 
Syftet med denna anvisning är att till väsentliga delar harmonisera i 
synnerhet förbehandlingsverksamheten av vardagsbrott och ledningen av 
denna vid polisinrättningarna. Förbehandlingsverksamheten av brott ingår 
redan i polisinrättningarnas etablerade dagliga polisarbete, men görs enligt 
olika principer. Förutsättningen för en effektiv, enhetlig och högklassig 
behandling av anmälningar är att arrangemangen för förbehandlingen 
grundar sig på enhetliga förfaranden vid alla polisinrättningar samt enhetliga 
beslutsprocesser i utredningarna och övriga avgöranden. 
 
I anvisningen motiveras varför det är viktigt att i 
undersökningsverksamheten identifiera och undersöka brottmål samt 
identifiera ärenden som inte hör till en straffprocess och gallra ut dessa ur 
en utredning. Genom anvisningen vill man försäkra sig om att alla aktörer 
gör samma tolkning av förbehandling av brott och iakttar denna i 
samförstånd. I anvisningen betonas kommensurabla förfaranden i besluten 
om att verkställa en förundersökning, avstå från samt lägga ned och 
avbryta en förundersökning. 
 
I anvisningen definieras begreppen som anknyter till 
förbehandlingsverksamheten av brott, målen för och innehållet i 
förbehandlingen samt förbehandlingsprocessen. Förbehandlingens förlopp 
beskrivs i schemat på sidan 7. I anvisningen betonas vikten av att anteckna 
uppgifter som erhållits i samband med att polisanmälningar registrerats vid 
en bedömning av vilka åtgärder det är ändamålsenligt att vidta i ett ärende. 
Besluten i en undersökning och kraven på en beslutsmotivering har tagits 
upp som ett särskilt tema i granskningen. I anvisningen definieras polisens 
och åklagarens samarbete i förbehandlingen, kompetensen och ledningen 
som denna kräver samt de strukturella arrangemangen för förbehandlingen 
vid polisinrättningarna. 
 

2  Begrepp som anknyter till förbehandlingsverksamheten av brott 

Med förbehandling av brott avses en utredning av huruvida det finns skäl 
att påbörja en förundersökning i ett ärende innan detta görs samt vissa 
enskilda åtgärder som i regel vidtas omedelbart efter att en förundersökning 
har påbörjats. 
 
Förbehandlingsverksamheten av brott innefattar i princip inte någon 
förundersökning, och med tanke på funktionaliteten  finns det skäl att 
avgränsa innehållet i förbehandlingen. Förbehandlingen kan dock anses 
omfatta åtgärder som vidtas i det närmaste omedelbart efter att en 
förundersökning har påbörjats. Dessa omfattar exempelvis framställan om 
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att begränsa en förundersökning, avbryta en förundersökning, eventuellt 
styra ett fall till medling samt av någon annan anledning lägga ned en 
förundersökning relativt snart efter att den har påbörjats. 
 
Med förutredning av brott avses enligt 3 kap. 3 § 2 och 3 mom. i 
förundersökningslagen (805/2011) inhämtande av nödvändiga 
tilläggsuppgifter för en prövning av huruvida en förundersökning ska 
inledas. Förutredningen av brott är en väsentlig del av 
förbehandlingsverksamheten. 
 

3  Målet med förbehandling av brott 

Målet med en enhetlig förbehandling av brott är att trygga principen om att 
alla är lika inför lagen. I detta kapitel behandlas uppnåendet av detta mål 
med tanke på den processuella ändamålsenligheten och rättvisan. 
 

3.1  Processuell ändamålsenlighet 

I processuell ändamålsenlighet är det fråga om att huvudsakligen rikta 
förundersökningsåtgärderna på de brottmål vilka har de ändamålsenligaste 
förutsättningarna att straffansvar kan uppfyllas. På detta sätt allokeras 
brottsutredningens begränsade resurser effektivast med tanke på de 
strategiska målen för verksamheten. 
 
Säkerställande av ändamålsenlighet innebär att man utför åt alla av polisen 
mottagna anmälningar de överenskomna, enhetliga grundåtgärderna. 
Genom enhetliga grundåtgärder säkerställs att alla de brott undersöks som 
gått igenom förbehandlingsgallringen och som har förutsättningar att 
avancera i straffprocessen. I detta fall innebär processuell ändamålsenlighet 
också det, att utredningsbegäranden utan framgångsförutsättningarkan 
lösas och avslutas i rask takt. På detta sätt undviks onödiga 
förundersökningar och överlappande arbete, och arbetet utförs där det kan 
göras mest effektivt. 
 

3.2  Processuell rättvisa 

Processuell rättvisa har en central koppling till de i 4 kap. i 
förundersökningslagen avsedda bestämmelserna om principerna för en 
förundersökning och förundersökningsparternas rättigheter. I 3 kap. 3 § 2 
mom. föreskrivs det dessutom att innan förundersökningen inleds ska 
förundersökningsmyndigheten vid behov utreda omständigheterna i 
samband med en misstanke om brott särskilt så att ingen grundlöst 
behandlas som misstänkt för brott. 
 
I synnerhet då det gäller omfattande utredningsbegäranden som avviker 
från det sedvanliga finns det en risk att en förundersökning och hörande av 
parter påbörjas utan en adekvat bedömning av förutsättningarna för en 
förundersökning. Detta bör beaktas till exempel då det gäller brott där den 
framlagda gärningsbeskrivningen ligger på gränsområdet för 
tillämpningsområdet för i sig sedvanligt brottsrekvisit eller om betydande 
civilrättslig reglering anknyter till utredningsbegäran. Endast en 
omfattande, oklar utredningsbegäran eller en arbetsdryg bedömning av 
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förundersökningströskeln får inte vara en orsak till att påbörja en 
förundersökning utan vederbörliga grunder. 
 

4  Fördelar med förbehandling av brott 

En fungerande förbehandling av brott är ett optimeringsverktyg med tanke 
på den ekonomiska aspekten och ändamålsenligheten av en straffprocess. 
Förbehandlingen är ett verktyg för att med relativt små resurser kunna styra 
arbetsmängden i en utredning och förkorta behandlingstiderna för olika 
ärenden samt öka antalet avgjorda brottmål. En högklassig förbehandling 
ger bättre resultat för en förundersökning, bidrar till att antalet brott som 
reds upp blir högre och förbättrar genomslagskraften av 
brottsbekämpningen. 
 
Genom styrd förbehandling kan man utan dröjsmål, på ett enhetligt och 
likvärdigt sätt, välja det ändamålsenliga förfarandet för ett ärende: ska det i 
ärendet göras en förundersökning för överföring till åtalsprövning (inklusive 
ett förfarande där ärendet utreds i en summarisk förundersökning som 
avslutas med ett bötesförfarande), fattar undersökningsledaren ett beslut om 
att avsluta undersökningen, avbryts ärendet eller läggs ett förslag om att 
begränsa förundersökningen fram för åklagaren. 
 
Förbehandlingen omfattar ett nära samarbete med åklagaren. Fördelen 
med denna är att hela straffprocesskedjan och arbetsfördelningen blir 
klarare samt att genomloppstiden för ärendena sannolikt blir betydligt 
kortare. Som verksamhetsprocess är det i förbehandlingsverksamheten av 
brott fråga om fördelar som uppnås då samarbetet optimeras i hela 
straffprocesskedjan från mottagande av brottsanmälan till 
domstolsbehandling. 
 
Förbehandlingen av brott stärker rättssäkerheten, alltså verksamhetens 
förutsebarhet och kvalitativa enhetlighet. 
 

5  Innehållet i förbehandlingen av brott och anknytande förundersökningsåtgärder samt 
anknytning till annan polisverksamhet 

Kriminalunderrättelse och analysverksamhet samt förebyggande 
verksamhet har en fast koppling till förbehandlingen av brott. 
Förbehandling av brott innebär i princip endast att ett enskilt 
utredningsärende behandlas, och därför krävs det att man i detta 
sammanhang också fastställer huruvida ärendet som behandlas eventuellt 
har någon koppling till aktuella brottsfenomen och -serier som kräver 
åtgärder. Detta förutsätter att en bra och uppdaterad situationsbild 
upprätthålls. Med en uppdaterad situationsbild i förbehandlingen av brott 
säkerställs att ärenden som anknyter till fenomen och brottsserier utan 
dröjsmål styrs till vederbörlig utredning. Den situationsbild som uppstår i 
förbehandlingen av brott ger också information för styrning av 
övervaknings- och larmverksamheten. 
 
Förbehandlingen av brott stöder också förebyggande verksamhet genom 
observation av signaler som ger anledning att proaktivt ingripa i brottslig 
verksamhet och på basis av inkomna uppgifter styra ärendena för 
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behandling i enlighet med strukturerna till den förebyggande 
verksamheten. 
 
I förbehandlingen av brott ska beaktande också tas till andra anteckningar 
än de som anknyter till förundersökning av brott. En anmälan om en gärning 
eller en händelse till polisen leder inte nödvändigtvis till att en 
förundersökning inleds, men ärendet har dock en sådan karaktär att 
informationen kan ha väsentlig betydelse för 
kriminalunderrättelseverksamheten. 
 
För detta uppdrag ska de uppgifter som tas upp i 7 och 8 § i lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens verksamhet antecknas i polisens 
underrättelsesystem (POTI) enligt anvisningarna i Poti-handboken. 
 
I förbehandlingen av brott ska man också ta i beaktande behoven av 
informationstillgång hos polisens tillståndsförvaltning. 
Förbehandlingsverksamheten är en fas där man i synnerhet med tanke på 
tillståndsförvaltningens behov kan reda ut vilka tillstånd de berörda 
personerna har för exempelvis skjutvapen och säkerhetsbranschen samt 
ställa dessa övervakningsuppgifter till tillståndsförvaltningens förfogande. 
 

6  Processen för förbehandling av brott 

På följande sida finns ett schema över förbehandlingens förlopp. I detta 
beskrivs vilka förbehandlingsåtgärder som vidtas på grund av en 
polisanmälan och bedömningen av förutsättningarna för en förundersökning 
samt de avgöranden som utifrån denna tas gällande verkställighet av en 
förundersökning. Vid de olika faserna har en anteckning gjorts om vilket 
kapitel i anvisningen som innehåller en närmare beskrivning om detta. 
 
Förbehandlingsprocessen börjar med handläggning av en anmälan som 
mottagits av polisen då man gör en första bedömning av 
fortsättningsåtgärderna för brottmålet. Efter denna bedömning bedöms 
förutsättningarna för en förundersökning varefter processen för ärendet väljs 
enligt huruvida tröskeln för en förundersökning överskrids i ärendet. Det 
åligger undersökningsledaren att fatta beslut om avstående från en 
förundersökning, om tröskeln för en förundersökning inte överskrids. En 
vidare fråga blir att göra en separat bedömning av hur man väljer den mest 
ändamålsenliga processen i ett enskilt ärende, om man bedömer att det finns 
skäl att misstänka ett brott i ärendet. 
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Förloppet av förbehandlingen av ett brott 

Registrering av en anmälan som mottagits av polisen (avsnitt 6.1) 
Undersökningsanmälan är den grundläggande handlingen för att inleda en förundersökning. En övergripande 
undersökningsanmälan är en förutsättning för en högklassig vidare behandling..   

Behandling av anmälan och anmälningsmottagarens första bedömning.behandlas 
(avsnitt 6.2) 

Vid mottagande av en anmälan måste det finnas tillräckligt med uppgifter för en preliminär bedömning av 
huruvida det finns behov av att inhämta mera information i ärendet eller om det överhuvudtaget finns tillgång 
till en sådan. 
 

Utredning av förutsättningarna för en förundersökning (avsnitt 6.3) 
I en utredning av förutsättningarna för en förundersökning är det fråga om beredning av ett avgörande i ett 

ärende. Utredningen framhävs i fall där tröskeln för en förundersökning tills vidare inte kan anses ha 
överskridits, och då kan ärendet avgöras först med stöd av tillägsinformation som inhämtats genom 

förutredning. Åtgärderna i förutredningen fokusera ofta på gärningssättet i ett anmält brott, tillgången till 
bevis och bevisning samt en beskrivning av rekvisitet. 

 

Val av processriktning (avsnitt 6.4) 
Det åligger undersökningsledaren att avgöra huruvida tröskeln för en förundersökning överskrids i ett 

ärende  

Tröskeln för en förundersökning 
överskrids inte (avsnitt 6.5) 

 

Tröskeln för en förundersökning 
överskrids (avsnitt 6.7) 

 

Avbrytande av 
förunder-sökning 
(avsnitt 6.9) 
En förundersökning 
som har inletts får 
avbrytas på 
undersökningsledaren
s beslut, om ingen är 
misstänkt för brottet 
och om utredning som 
påverkar ärendet inte 
kan fås. 

 

Förundersökning 
 

När det finns skäl att 
misstänka ett brott är 
huvudregeln att en 
förundersökning ska 
utföras. Detta 
inkluderar också en 
utredning av ärendet i 
en summarisk 
förundersökning och 
ett beslut i ärendet i 
ett bötesförfarande. 

 
 
 

Förundersökning
sledarens beslut 
(avsnitt 6.8) 
a) 
Förundersökningsledare
n kan fatta ett beslut 
om undersökning då 
det gäller obetydliga 
brott där målsäganden 
inte har några 
yrkanden. 
b) 
Förundersökningsledare
n kan fatta ett beslut om 
undersökning enligt 
grunden ”inget brott”. 

Begränsning av en 
förun-dersökning 
(avsnitt 6.10) 
Åklagaren kan 
begränsa en 
förundersökning 
genom att på förslag 
av 
undersökningsledaren 
besluta att en 
förundersökning inte 
ska ordnas eller att 
den ska läggas ned. 

En förundersökning inleds inte (avsnitt 
6.6) 

 

Val av process 
Om det alltså i ett ärende har bedömts att det finns skäl att misstänka ett brott, ska det i fortsättningen göras 
en separat bedömning av 1) huruvida en förundersökning ska verkställas i ärendet, 2) huruvida det i fråga om 
ett ringa brott ska fattas ett beslut om att avstå från att verkställa eller lägga ned en förundersökning eller om 
en påbörjad förundersökning ska läggas ned enligt grunden ”inget brott”, 3) huruvida en förundersökning ska 
avbrytas eller 4) huruvida en framställan om begränsning ska göras till åklagaren. 
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6.1  Registrering av anmälan som mottagits av polisen 

I registreringen av en anmälan iakttas Polisstyrelsens anvisning 
2020/2013/5231 om registrering av uppgifter i datasystemet för polisärenden 
(Patja). Undersökningsanmälan är den grundläggande handlingen för att 
inleda en förundersökning och är också till stöd vid serieföring  och 
analysering av brott och händelser. Ett ändamålsenligt förlopp för 
straffprocessen kan också genast säkerställas med en täckande registrerad 
brottsanmälan. En högklassig brottsanmälan är en förutsättning för 
avgöranden av god kvalitet i förbehandlingen och de vidare åtgärder som 
ärendet kräver. Förbehandlingen av brott har en central roll i uppföljningen 
av kvaliteten på anmälningarna som registrerats hos polisen samt 
utvecklingen och upprätthållandet av denna. 
 
Huruvida en mottagen anmälan registreras som en R- eller S-anmälan i 
Patja-systemet har en viss betydelse för förbehandlingen . Rent allmänt har 
det ingen betydelse med tanke på slutresultatet av en undersökning, men 
det påverkar smidigheten i ärendebehandlingen, statistiken som skapats 
utifrån anmälningarna och situationsbilden för undersökningen. Om man 
exempelvis i fråga om en S-anmälan senare bedömer att tröskeln för en 
förundersökning överskrids och att ett brottmål lämpar sig för ett 
begränsningsförfarande, måste en R-anmälan registreras.. Med tanke på 
detta är det ändamålsenligt att i tvetydiga gränsfall utgå från att det är mer 
motiverat att registrera en R-anmälan än en S-anmälan i ärendet. 
 
En registrerad R-anmälan innebär tills vidare inte att en förundersökning 
redan skulle ha påbörjats eller att en förundersökning med säkerhet kommer 
att påbörjas. Följaktligen kan man inte i enlighet med vald anmälningstyp dra 
slutsatser om parternas ställning i förundersökningen, alltså kan inte 
entydiga slutsatser dras gällande en persons verkliga ställning, även om 
personen registrerats som misstänkt i anmälan, eftersom inget beslut fattats 
om att inleda en förundersökning. 
 
Till en S-anmälan som registrerats på bristfälliga grunder anknyter även en 
risk för att den uppföljning av förloppet av åtalsrätten gällande ett eventuellt 
brott i anmälan inte blir lika effektiv som den hade blivit i fallet med en 
brottsrubricering som registrerats i en R-anmälan. Det är dock omöjligt att 
göra en entydig gränsdragning i fråga om typen av en anmälan som 
registreras, och i vilket fall som helst blir det aktuellt att beakta att utredning-
rubriceringen i enighet med 3 kap. 3 § 2 mom. i förundersökningslagen, 
används på ett ändamålsenligt sätt. I Patja-systemet finns rubriceringen i 
kategorin S-anmälan. 
 
I 3 kap 1 § 3 mom. i förundersökningslagen föreskrivs att en målsägande 
som har gjort en anmälan om brott ska få en skriftlig bekräftelse av anmälan, 
som innehåller de grundläggande uppgifterna om anmälan och om det brott 
eller den händelse som har anmälts. Denna skyldighet gäller dock endast 
den person i undersökningsbegäran som betraktas som målsägande, inte 
en utomstående person som gjort anmälan. 
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6.2  Behandling av en anmälan som registrerats och första bedömning som görs i 
samband med registreringen 

Vid anmälningsmottagande krävs adekvat yrkeskompetens för att 
preliminärt bedöma ifall det finns behov av att inhämtatilläggsinformation i 
ärendet eller om det överhuvudtaget finns tillgång till en sådan. Syftet med 
denna preliminära bedömning är också att identifiera sådana klara fall som 
praktiskt sett direkt utifrån undersökningsledarens beslut kan avbrytas i 
enlighet med förundersökningslagens3 kap. 13 §. 
 
Den processuella ändamålsenligheten och rättvisan börjaromedelbart då 
anmälan mottagits. Om en anmälan registreras av någon annan tjänsteman 
än en polisman, ska registreringen dock göras under ledning av polisen, och 
en registrerad anmälan ska så snart som möjligt ges till en polisman för 
bedömning. 
 

6.3  Utredning av förutsättningarna för en förundersökning 

Med utredning av förutsättningarna för en förundersökning avses utnyttjande 
av uppgifter som erhållits genom förutredning och påföljande fallspecifika 
bedömningar av huruvida tröskeln för en förundersökning överskrids. 
 
I en utredning av förutsättningarna för en förundersökning är det fråga om 
att inhämta tillräckligt med material så att man kan avgöra vilket det mest 
ändamålsenliga sättet är för att gå vidare i ärendet. Vikten av utredningen 
framhävs i de fall då det kan anses att tröskeln för en förundersökning tills 
vidare inte överskridits på basen av anmälningsuppgifterna. Frågan om 
huruvida tröskeln för en förundersökning överskridits kan eventuellt avgöras 
först utifrån tilläggsuppgifter som inhämtats i förutredningen. I en 
förutredning fokuseras åtgärderna ofta på gärningssättet i ett anmält brott, 
tillgången till bevis och bevisning samt en beskrivning av rekvisitet. 
 
Förutredningens innehåll och omfattning har inte fastställts i lagstiftningen. 
Mycket långtgående och långvariga preliminära utredningar kan dock inte 
göras, utan att det redan de facto vore fråga om egentliga 
förundersökningsåtgärder och en förundersökning som redan påbörjats. 
Preliminära samtal är vanligtvis åtgärder som anknyter till en förutredning, 
men ett förhör är redan en åtgärd som tyder på en påbörjad förundersökning. 
En exakt gräns kan dock inte fastslås, utan gränsen grundar sig på en fall- 
och åtgärdsspecifik prövning och bedömning av huruvida åtgärdernas 
innehåll och omfattning är sådana, att den processuella ställningen för den 
berörda personen måste fastställas och att parternas rättigheter gällande 
förundersökning på detta sätt faktiskt förverkligas. De tvångsmedel som tas 
upp i tvångsmedelslagen (806/2011) kan dock inte tillämpas i en 
förutredning. 
 
Bedömningen av förutsättningarna för en förundersökning och inhämtande 
av nödvändiga tilläggsutredningar för denna stöder i synnerhet den 
processuella rättvisan. I regel ska en förundersökning utföras, om det finns 
skäl att misstänka ett brott i ett ärende. Å andra sidan får en förundersökning 
inte utföras utan vederbörliga grunder, och åtminstone får ingen försättas i 
en ställning som brottsmisstänkt utan tillräckliga och korrekta grunder. 
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Bedömningen grundar sig på en fallspecifik prövning av huruvida det kan 
anses att tröskeln för en förundersökning överskrids. 
Förundersökningsledaren ska beakta att prövningsbefogenheterna och 
tillämpningsrutinerna i anknytning till påbörjande av en förundersökning inte 
blir sådana, att tröskeln för en förundersökning blir onödigt hög. Tröskeln för 
en förundersökning kan inte heller sättas så lågt att enbart en persons 
brottsanmälan om ett brott som begåtts kategoriskt leder till att 
förundersökning påbörjas utan en konkret utredning som stöder påståendet. 
 
I bedömningen bör beaktande dessutom tas till att prövningen av huruvida 
en förundersökning ska påbörjas främst grundar sig på en kontroll av att 
brottsrekvisitet helt konkret uppfylls. Det åligger åklagaren att bedöma 
gärningsmannens intention (avsiktlighet, oaktsamhet) och förutsättningarna 
för tillräknande. Bedömningen av avsiktlighet och oaktsamhet är dock inte 
helt betydelselös i prövningen av huruvida en förundersökning ska påbörjas, 
eftersom avsiktlighet och oaktsamhet slås samman till ett rekvisitelement i 
brottsrekvisitet. 
 
Genom att fästa uppmärksamhet vid särdragen i vart och ett fall blir 
undersökningsledaren ofta tvungen att åtminstone i någon utsträckning 
bedöma, om utredningen i ett ärende ens preliminärt ger indikationer på att 
en gärning som påstås vara ett brott ska betraktas som avsiktligt på det sätt 
som avses i rekvisitet eller om den förutsatta oaktsamhetsnivån framgår av 
gärningen. I annat fall skulle alla händelser som exempelvis på basis av 
preliminära uppgifter är klara olycksfall kategoriskt leda till en 
förundersökning, även om fakta i fallet talade emot detta. 
 
I bedömningen av förutsättningarna för en förundersökning bör således 
särskild uppmärksamhet fästas vid en fallspecifik bedömning. Av detta följer 
att prövningen av huruvida en förundersökning ska påbörjas inte 
schematiskt ska kopplas till exempelvis olika erfarenhetsregler. I synnerhet 
betydelsen av endast ett påstående från anmälaren i förhållande till 
förundersökningströskeln ska alltid bedömas separat med tanke på fakta i 
fallet. Med andra ord beror det på fakta i fallet vilken betydelse en anmälares 
påstående om ett brott och gärningsbeskrivning kan ges. 
 
Till bedömningen av tröskeln för en förundersökning anknyter naturligtvis 
också många andra omständigheter än en bedömning av att endast ett visst 
brottsrekvisit och graden av tillräknande som detta kräver uppfylls. Dessa 
kan innefatta exempelvis beaktande av preskriberingsbestämmelserna, 
särskilda åtgärder som vidtas gällande brott som begåtts utomlands, 
brottsanmälningar som gäller polismän och brott som högsta statsledningen 
utsätts för. I synnerhet omständigheter som gäller preskribering av 
åtalsrätten och undersökningsforumet är dock sådana, att förutsättningen för 
ett avgörande omfattar att bland annat välja en lämplig brottsrubricering. 
 

6.4  Val av process 

När förutsättningarna för en förundersökning har utretts efter att de 
nödvändiga tilläggsutredningarna erhållits ska undersökningsledaren 
avgöra om tröskeln för en förundersökning överskrids eller inte i ärendet. 
Detta val och påföljande åtgärder behandlas i avsnitten 6.5 –6.10. 
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6.5  Tröskeln för en förundersökning överskrids inte 

En förundersökning verkställs inte, om tröskeln för denna inte överskrids. 
 

6.6  Avstående från att verkställa en förundersökning enligt grunden ”inget skäl att 
misstänka brott” 

Avstående från att verkställa en förundersökning enligt grunden ”inget skäl 
att misstänka brott” innebär att en förundersökning inte påbörjas. I dessa fall 
blir det undersökningsledarens uppgift att fatta ett motiverat beslut om att 
inte inleda en förundersökning. 
 
Detta grundar sig på 3 kap. 3 § 1 mom. i förundersökningslagen, enligt vilket 
en förundersökning ska göras, om det finns skäl att misstänka ett brott i 
ärendet. I ett beslut om att inte inleda en förundersökning är det således 
fråga om att tröskeln för en förundersökning inte överskrids. Från fall till fall 
krävs det vidare en bedömning av huruvida ett beslut om att inte inleda en 
förundersökning kan fattas enbart utifrån en utredningsbegäran eller om det 
i ärendet finns behov av att inhämta en tilläggsutredning som stöd för 
beslutsprocessen. 
 
Tröskeln ”skäl att misstänka” överskrids, om det på basis av en konkret 
utredning uppstår en koppling mellan målsägandens konkreta påståenden 
och brottsrekvisitet. Tröskeln för ”skäl att misstänka” har satts lågt jämfört 
med exempelvis tröskeln för väckande av åtal eller för en dom, och därför 
förutsätts det av brottspåståendet dock att det är konkret relevant, vilket i 
praktiken vanligtvis kan styrkas med en extern utredning, till exempel 
personbevisning, fotografier, skärmdumpar, handlingar, utdrag ur 
inspelningar, textmeddelanden, korrespondens eller någon annan 
motsvarande utredning. 
 
Ett beslut grundar sig med andra ord på att det inte finns några 
förutsättningar för att utföra en förundersökning. En konkret utredning som 
erhållits i ett ärende stöder således inte ett sådant påstående som lagts fram 
av den som lämnat en brottsanmälan eller den som gjort utredningsbegäran 
om att konkreta händelser i det verkliga livet har en koppling till någon 
straffbelagd gärning som beskrivs i brottsrekvisitet. 
 
Vid en bedömning av tröskeln för en förundersökning kan det, beroende på 
brottsrubriceringen, bli nödvändigt att bedöma brottsrekvisitet på många 
olika nivåer. I vissa fall kan redan ett sådant påstått faktum gällande en 
händelse, som är nödvändigt med tanke på det påstådda brottet, vara 
tvistigt. 
 
I följande exempel som gäller ärekränkning visas hur central betydelse det 
har att känna till brottsrekvisitet i bedömningen av om rekvisitet uppfylls och 
tröskeln för en förundersökning överskrids. 
 

I utredningsbegäran påstås det att person A i ett samtal på 
tumanhand skulle ha yttrat sig på ett visst sätt om person B. 
I denna situation kan det bli nödvändigt att bedöma huruvida 
tolkningen av karaktären av yttrandet som lagts fram i 
utredningsbegäran överhuvudtaget är otvistigt, dvs. om 
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yttrandet ska tolkas som en osann uppgift eller antydan som 
avses i 24 kap 9 § 1 mom. 1 punkten i strafflagen eller som 
ett förnedrande som avses i 2 punkten. Vidare kan det bli 
aktuellt att bedöma yttrandets rättsliga karaktär, dvs. 
huruvida yttrandet på det sätt som avses i 24 kap. 9 § 1 
mom. 1 punkten i strafflagen varit ägnat att orsaka den 
kränkta skada, lidande eller missaktning, eller borde 
yttrandet på det sätt som avses i 2 punkten överhuvudtaget 
betraktas som nedvärderande i kontexten eller borde 
yttrandet med beaktande av kontexten betraktas som ett 
tillåtet värdeomdöme. 

För tydlighetens skull är det viktigt att observera att en nedläggning av en 
förundersökning enligt grunden ”inget brott” (10 kap. 2 § 2 mom. i 
förundersökningslagen) innebär nedläggning av en förundersökning som 
redan har påbörjats. Det är inte fråga om prövning och beslut gällande 
verkställighet av en förundersökning eller avstående från att verkställa 
förundersökning. Utifrån observationerna används detta beslut felaktigt i 
förhållande till avstående från att verkställa en förundersökning. En 
nedläggning av en undersökning enligt grunden ”inget brott” kan bli aktuell i 
begränsad utsträckning i förbehandlingen av brott. Detta behandlas nedan i 
avsnitt 6.8.2. 
 

6.6.1  Förbjuden bedömning av bevisen när grunden är ”inget skäl att misstänka brott” 

En fritt formulerad skriftlig utsaga som ges av en part i en eventuell 
förutredning innan en förundersökning påbörjas har ur 
undersökningsledarens perspektiv en något annorlunda betydelse än 
motsvarande utsaga som ges i ett förhör vid en förundersökning. Detta beror 
på att parternas ställning ännu inte har fastställts i ett ärende när tröskeln för 
en förundersökning tills vidare inte anses ha överskridits i ärendet. I 
förundersökningslagen fastställs parternas ställning och anknytande 
rättigheter och skyldigheter. Om en förundersökning påbörjas, ska 
förundersökningsledaren dock i regel avstå från att bedöma och utvärdera 
den förhörsutsaga som en brottsmisstänkt gett i en förundersökning i den 
utsträckning det är fråga om trovärdigheten av påståendena som lagts fram 
i denna. 
 
I det fall att en förundersökning tills vidare inte har påbörjats och det för 
parterna inte har fastställts någon ställning som avses i 
förundersökningslagen kan undersökningsledaren fästa större vikt vid 
synpunkterna som lagts fram av parterna. Detta grundar sig på att berörda 
personers utsagor och påståenden i princip ska bedömas på ett likvärdigt 
sätt, om tröskeln för en förundersökning tills vidare inte har överskridits och 
det för en person tills vidare inte fastställts en ställning som avses i 
förundersökningslagen. I ett ärende kan den person som tagit initiativet till 
anmälan inte heller enbart på grund av detta ges en processuell fördel som 
innebär att hens påståenden i princip skulle betraktas som mer trovärdiga. 
Trovärdigheten av utsagorna kan således i denna situation inte bindas till 
någon form av princip om tidsprioritet. 
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6.7  Tröskeln för en förundersökning överskrids 

När tröskeln för en förundersökning överskrids enligt grunden ”skäl att 
misstänka” väljs en process för framskridandet av ärendet bland följande 
alternativ. En förundersökning görs (3 kap. 3 § i förundersökningslagen), i 
fråga om ett obetydligt brott fattar undersökningsledaren ett beslut om att 
inte göra en förundersökning eller att avsluta en förundersökning (3 kap. 9 § 
i förundersökningslagen) eller i fråga om en förundersökning som påbörjats 
beslutet ”inget brott” (10 kap. 2 § 2 mom. i förundersökningslagen), 
förundersökningen avbryts (3 kap. 13 § i förundersökningslagen) eller också 
görs en framställan till åklagaren om att begränsa ärendet (3 kap. 10 § i 
förundersökningslagen). 
 

6.8  Undersökningsledarens beslut i fråga om ett obetydligt brott och enligt grunden 
”inget brott” 

6.8.1  Nedläggning av en förundersökning i ett obetydligt brott 

I 3 kap. 9 § i förundersökningslagen föreskrivs att om ett brott inte kan 
förutses medföra strängare straff än böter och brottet bedömt som en helhet 
ska anses vara uppenbart obetydligt, behöver förundersökning av brottet 
inte inledas och en förundersökning som redan har inletts får läggas ned, 
om målsäganden inte har några anspråk i saken. 
 
Vid en bedömning av hur obetydligt ett brott är ska undersökningsledaren 
alltid beakta vilken skada och fara gärningen gett upphov till. Ett brott för 
vilket straffet är böter kan ge upphov till betydande skadliga konsekvenser. 
I bedömningen ska uppmärksamhet också fästas vid exempelvis 
upprepningen av det brottsliga förfarandet. Som ett exempel på detta har fall 
som gäller våld i ett parförhållande tagits upp och som eventuellt inte leder 
till något strängare straff än böter, men som på grund av upprepningen och 
enligt en helhetsbedömning inte kan anses vara obetydliga. 
 

6.8.2  Nedläggning av en förundersökning enligt grunden ”inget brott” 

Nedläggning av en förundersökning enligt grunden ”inget brott” innebär en 
nedläggning av en förundersökning som redan har påbörjats. Detta grundar 
sig på 10 kap. 2 § 2 mom. i förundersökningslagen där det föreskrivs att en 
förundersökning kan avslutas utan att saken överlämnas till åklagaren, om 
det vid undersökningen har framgått att inget brott har begåtts. Uttrycket har 
framgått som används i lagrummet tyder på en mycket hög sannolikhet av 
att ett brott inte har begåtts. Beslutsgrunden lämpar sig i princip som 
beslutsgrund endast för en genomförd förundersökning i fall där det finns 
skäl att misstänka att tröskeln överskridits, men där man i förundersökningen 
fått en konkret utredning som otvistigt talar emot denna slutsats. 
 
Det kan bli aktuellt att i begränsad utsträckning tillämpa ett beslut som fattats 
enligt grunden ”inget brott” i anslutning till förbehandlingen i enkla och klara 
situationer där det i det närmaste omedelbart efter att en förundersökning 
påbörjats, och innan ärendet överlämnas från förbehandlingen, kan 
konstateras att ett brott inte har begåtts. 
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6.8.3  Förbjuden bedömning av bevisen när grunden är ”inget brott” 

Nedläggning av en förundersökning enligt grunden ”inget brott” kräver hög 
sannolikhet av att ett brott inte har begåtts. Denna beslutsgrund kan således 
inte basera sig på otillräcklig bevisning som kommit upp i en 
förundersökning, och det hör inte heller till undersökningsledarens 
befogenheter att bedöma denna. 
 
Detta förundersökningsbeslut kan inte heller grunda sig på en bedömning av 
betydelsen av faktapåståenden och förhörsutsagor. I dessa är det vanligtvis 
fråga om en värdering av tvistiga frågor som inte anses åligga polisen då det 
gäller att bedöma bevisningen. En förundersökning kan således inte läggas 
ned enligt denna grund endast till följd av att den brottsmisstänkta bestridit 
en gärning och en händelse i ett förhör. Till exempel ett beslut som polisen 
motiverar med en situation där ord står mot ord tyder också på förbjuden 
bedömning av bevisning. En situation där ord står mot ord är dock en 
preliminär indikation på att en förundersökning eventuellt kan begränsas 
enligt en processuell grund. 
 

6.9  Avbrytande av förundersökning 

I 3 kap. 13 § föreskrivs att undersökningsledaren får besluta att en 
förundersökning som har inletts ska avbrytas, om ingen är misstänkt för 
brottet och om utredning som påverkar ärendet inte kan fås. Avbrytande av 
en förundersökning innebär att förundersökningsmyndigheten fattar ett 
faktiskt beslut om att avbryta aktiva undersökningsåtgärder. 
Förundersökningen ska fortsätta utan ogrundat dröjsmål när det inte längre 
finns förutsättningar för avbrytande. 
 
Principen ska dock vara att förundersökningen bör fortsätta, om man för 
brottet kan få en utredning av den misstänktas identitet eller överhuvudtaget 
om brottet som undersöks. Avbrytande av en förundersökning ska grunda 
sig på godtagbara orsaker och får inte bli en metod för att ”bli av med” 
obetydliga eller svåra fall. Polisens arbetsbelastning eller ringa 
undersökningsresurser utgör som sådana inte en grund för att avbryta en 
förundersökning, och ett avbrytande av en förundersökning är inte 
prioritering av brottmål. 
 
Vid en bedömning av när ett beslut om avbrytande ska fattas bör beaktande 
tas till bland annat sannolikheten av att en ny utredning ännu erhålls i 
ärendet, hur stor arbetsmängd detta kräver och när en utredning kunde vara 
tillgänglig. Ett beslut om att avbryta ett fall förutsätter att ärendet utretts i 
tillräcklig utsträckning innan beslutet fattas, och först då kan man bedöma 
huruvida det finns adekvata grunder för att avbryta en förundersökning. 
 
Det misstänkta brottets art ska beaktas särskilt när beslutet fattas. 
Beaktande av karaktären tyder framför allt på att ju allvarligare brott det är 
fråga om, desto längre och effektivare bör man försöka inhämta en utredning 
av gärningsmannen och brottet innan ett beslut om avbrytande fattas. Då 
det gäller lindrigare brott kan det bli aktuellt med en prövning av huruvida 
förundersökningen ska begränsas på det sätt som avses i 3 kap. 10 § 2 
mom. i förundersökningslagen. 
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De fallspecifika omständigheterna i enskilda brottmål är avgörande för vilken 
utredning är adekvat från fall till fall, och detta kan inte fastställas på ett 
entydigt sätt. Riksdagens justitieombudsman har behandlat denna fråga 
bland annat i sitt avgörande EOAK/2761/2019. 
 

6.10  Begränsning av förundersökning 

I 3 kap 10 § i förundersökningslagen föreskrivs att åklagaren kan begränsa 
en förundersökning genom att på förslag av undersökningsledaren besluta 
att en förundersökning inte ska ordnas eller att den ska läggas ned. I 
lagstiftningen har polisen och åklagaren tillåtits att tillämpa metoder för att 
begränsa en förundersökning, men en begränsning är dock alltid ett 
undantag till skyldigheten att verkställa en förundersökning. 
 
Riksåklagaren har för åklagarna utfärdat anvisningen RÅ:2016:5 om 
begränsning av en förundersökning. Polisen iakttar principerna om 
grunderna för en begräsning i denna anvisning då en prövning görs  huruvida 
en framställan om begränsning ska lämnas till åklagaren. 
 
Då förundersökningar begränsas på ett ändamålsenligt sätt, överlämnas för 
åtalsprövning ett så litet antal som möjligt av fall där åklagaren i vilket fall 
som helst skulle fatta ett beslut om att inte väcka åtal. Detta kräver i sin tur 
att polisen har en god uppfattning om grunderna för att begränsa en 
förundersökning. 
 
I förundersökningslagens 3 kap 10 § hänvisar man till  i lagen om rättegång 
i brottmål (689/1997) beskrivna förutsättningar för att väcka åtal och om 
prövningsbaserade kriterier för att inte väcka åtal. Dessa omfattar: 
 
 brottets obetydlighet, 
 konkurrensgrund, 
 ung gärningsman, 
 skälighetsgrund, 
 kostnadsgrund och 
 processuell grund. 

 
Ett viktigt allmänt eller enskilt intresse kan dock kräva att en förundersökning 
görs, även om de ovan nämnda grunderna föreligger. Med viktigt allmänt 
intresse avses i allmänhet kriminaliseringens allmänpreventiva verkan och 
med viktigt enskilt intresse i sin tur ersättning av skada som en målsägande 
lidit. 
 
De särskilda slagen av begränsning, dvs. kostnadsgrundad begränsning och 
den processuella grunden ”inga bevis” kräver begränsningsexpertis och 
konkreta utredningsåtgärder, och i dessa fall utgör förbehandlingen en 
ändamålsenlig miljö också för begränsning av en förundersökning. En 
förundersökning kan inte exempelvis enligt kostnadsgrunden begränsas 
enbart till följd av att en förundersökning är dyr och tar resurser i anspråk. 
Enligt den processuella grunden ”inga bevis” får en förundersökning inte 
begränsas utifrån en bedömning av enbart adekvat bevisning, utan att några 
utredningsåtgärder vidtagits. En processuell begränsning grundar sig för det 
första på en bedömning av hur mycket bevisning som ännu överhuvudtaget 
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kunde inhämtas, för det andra på en bedömning av huruvida denna 
bevisning räcker för att väcka åtal eller inte, och en motivering av orsaken. 
 
En förundersökning ska dock alltid göras, om ett viktigt allmänt eller enskilt 
intresse kräver det. Krav som anknyter till ett viktigt enskilt eller allmänt 
intresse kan inte heller notoriskt gallras ut, utan framställan om en 
begränsning ska också till denna del motiveras. 
 

7  Beslut om förundersökning och skyldighet att motivera dessa 

De beslut om förundersökning som tas upp i detta kapitel omfattar beslut om 
att inte göra en förundersökning (3 kap. 3 § 1 mom. i 
förundersökningslagen), att förundersökning inte behöver göras och 
förundersökningen får läggas ned (3 kap. 9 § i förundersökningslagen), att 
begränsa förundersökningen på grund av erkännande (3 kap. 10A § i 
förundersökningslagen), att avbryta förundersökningen (3 kap. 13 § i 
förundersökningslagen) och att inget brott har begåtts (10 kap 2 § 2 mom. i 
förundersökningslagen). 
 
I besluten har motiveringarna en central ställning. Syftet med motiveringarna 
är att påvisa de omständigheter som ligger till grund för 
undersökningsledarens val av slutresultat. Motiveringarna kan också ha en 
central betydelse för målsäganden, om ledaren bedömer att det i ärendet är 
motiverat att tillämpa målsägandens sekundära åtalsrätt. 
 
Det finns inga specialbestämmelser om motiveringar till beslut om 
förundersökning i den gällande lagstiftningen. Enligt etablerad praxis har 21 
§ i grundlagen ansetts garantera var och en rätt att få ett motiverat beslut i 
sitt ärende. I laglighetsövervakningen av polisens beslut om förundersökning 
har det krävts att beslut ska motiveras i den utsträckning som ärendets natur 
förutsätter. För jämförelsens skull kan man konstatera, att följande stadgas 
gällande domstolarnas domar i 24 kap 4 § i rättegångsbalken (4/1734): En 
dom skall motiveras. I domskälen skall anges de omständigheter och den 
rättstillämpning som avgörandet grundar sig på. I domskälen skall också 
redogöras för på vilken grund en tvistig omständighet har styrkts eller inte 
styrkts. Det ovan nämnda stöder skyldigheten att motivera en 
förundersökning, men för polisens beslut om förundersökning krävs det dock 
inte lika långtgående motiveringar som för en dom. 
 
Kraven på innehållet i ett beslut om förundersökning tas upp i 11 kap. 1 § i 
förundersökningslagen. Saken, grunderna för beslutet, de bestämmelser 
som tillämpats samt innehållet i beslutet ska framgå av beslutet. Den rätt 
som var och en har att få ett motiverat beslut hör till garantierna för en rättvis 
rättegång och god förvaltning som tas upp i grundlagen. Ett beslut om 
förundersökning ska normalt innehålla uppgifter om vilken rättsnorm som 
ligger till grund för ett avgörande, vilka de fakta i fallet är som påverkar 
avgörandet i ett ärende, hur dessa fakta har bedömts och vilket slutresultatet 
av avgörandet är. 
 
Motiveringarna ska således förklaras för läsaren, dvs. varför det i ett 
föreliggande ärende exempelvis inte funnits något skäl att misstänka ett 
brott. Motiveringarna visar för vilka omständigheter en konkret utredning 
erhölls och för vilka man eventuellt inte fick en utredning. Motiveringarna 
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visar betydelsen av en utredning i ett konkret ärende. Motiveringarna visar 
de rättsliga grunderna till vilka bedömningen har kopplats. Motiveringarna 
visar också vilka förutsättningar som ska uppfyllas för en ny bedömning i ett 
ärende. 
 
I vilket fall som helst ska förutom den rättsliga grunden och slutresultatet, 
också de lagstadgade förutsättningar för ett beslut som beslutsfattaren anser 
att uppfylls framgå av besluten. De krav som ställs på 
motiveringsskyldigheten uppfylls inte, om endast den tillämpade rättsnormen 
och slutresultatet anges. Det som har ansetts vara centralt gällande 
förundersökningsbesluten är parternas behov av att känna till varför en 
förundersökning inte görs i ett ärende eller varför en förundersökning har 
lagts ned. Till detta anknyter också i väsentlig utsträckning målsägandens 
möjligheter att i fråga om ett beslut bedöma huruvida hen eventuellt ska 
använda sin sekundära åtalsrätt i ärendet. 
 
På principnivå är målsägandens sekundära åtalsrätt en viktig institution, 
även om den sällan används. Det som står i fokus med tanke på 
målsägandens rättsskydd är också att det av beslutet framgår vilka 
omständigheter som grundar sig på påståenden, dvs. som inte stöds av 
någon som helst konkret utredning. Välgjorda motiveringar hindrar också att 
nya utredningar begärs gällande samma händelser. 
 
Beslutsmotiveringarna möjliggör också externa kontroller av avgörandena. 
Dessa har också betydelse för beslutsfattarens egenkontroll, eftersom 
beslutsfattaren blir tvungen att begrunda den rättsliga hållbarheten av sitt 
beslut när hen skriver motiveringarna. Motiveringarna har också betydelse 
med tanke på förtroendet för myndigheternas verksamhet. 
 
Inte ens då det gäller så kallade rutinfall är det tillåtet att förbigå krav som 
satts upp för vederbörlig motivering av ett beslut. Enbart ett konstaterande 
av att det exempelvis är fråga om en civilrättslig tvist är som sådant inte en 
tillräckligt preciserad grund för att kunna visa att det inte finns skäl att 
misstänka ett brott i ett ärende. Från fall till fall måste det dock i ett ärende 
göras en bedömning av vilken motivering som är tillräcklig i vart och ett 
ärende. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att omfattningen av 
beslutsmotiveringarna inte är ett självändamål, utan att man i 
beslutsinnehållet bör fokusera på det väsentliga på ett konkret sätt och så 
att en medborgare kan förstå beslutsmotiveringarna. Välgjorda motiveringar 
bidrar till att öka det offentliga förtroendet för kvaliteten och 
ändamålsenligheten i förundersökningsmyndighetens verksamhet. 
Förundersökningsbeslut behandlas bland annat i avgörandena 
EOAK/4549/2018, EOAK/1121/2018, EOAK/3430/2017, 4717/2014 och 
3885/2014 som meddelats av riksdagens justitieombudsman samt i 
avgörandena OKV/7/1/2015 och OKV/1718/1/2018 som meddelats av 
justitiekanslern i statsrådet. 
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8  Åklagarsamarbete i anknytning till förbehandling av brott 

8.1  Allmänt 

I förbehandlingsverksamheten av brott betonas betydelsen av ett 
fungerande åklagarsamarbete. Ett centralt syfte med polisens och 
åklagarens samarbete är en gemensam uppfattning om processernas 
förlopp samt om åtgärder som eventuellt krävs för avgörandet i ett ärende. 
Ju tidigare man försäkrar sig om att polisen och åklagaren har en gemensam 
uppfattning gällande ett enskilt brottmål, desto mer sannolikt är det att 
onödiga och irrelevanta åtgärder kan undvikas i fortsättningen. Genom en 
fungerande processekonomi kan resurserna allokeras på det mest 
ändamålsenliga sättet. 
 
Polisinrättningarna ska med åklagarmyndigheterna inom sitt 
verksamhetsområde närmare komma överens om hur det praktiska 
samarbetet ska ordnas. Den samlade nyttan kan anses vara att ett nära 
inbördes samarbete också ger åklagarna goda insikter i all brottslighet som 
anmälts till polisen, och den lokala situationsbild av brottsligheten som 
uppstår för åklagaren begränsar sig inte enbart till det som skickas till dem 
för avgörande. 
 

8.2  Samarbete i anknytning till begränsning av en förundersökning 

Vid en prövning av huruvida en förundersökning ska begränsas kunde man 
undvika onödig tidsanvändning, om en informell diskussion kunde ordnas 
mellan polisen och åklagaren innan den slutliga framställan om begränsning 
sammanställs. I denna diskussion kan det framgå att polisen och åklagaren 
har olika åsikter om lämpligheten av ett brottmål för begränsning. Eventuellt 
gäller åsiktsskillnaden lämpligheten av ett ärende för begränsning allmänt 
sett eller också kan det vara fråga om exempelvis att en tilläggsutredning 
ska inhämtas i ärendet eller att en åtgärd ska vidtas som är nödvändig med 
tanke på begränsningen. Först när man har en gemensam åsikt i ett ärende 
bör undersökningsledaren lämna en framställan om begränsning i ärendet 
 
Målet är att polisen har kartlagt förutsättningarna för en begränsning så 
grundligt samt registrerat framställan om begränsning så omsorgsfullt att 
åklagaren har faktiska möjligheter att fatta ett beslut om begränsning utifrån 
framställan. 
 

8.3  Snabb behandling av brottmål och principen om  en kontaktpunkt 

Med snabb behandling av brottmål avses den verksamhetsmodell som 
börjat tillämpas av Åklagarmyndigheten och enligt vilken begränsade, med 
polisen avtalade ärenden överlämnas till de åklagare som utsetts i 
verksamhetsmodellen för avgörande. 
 
Syftet med verksamheten är att påskynda hela straffprocessen för enkla och 
klara brottmål. Hos polisen innebär detta att ärenden som lämpar sig för en 
process identifieras i ett så tidigt skede som möjligt och att 
förundersökningen slutförs genast när den brottsmisstänkta har gripits för 
gärningen och ärendena överförs till en separat utnämnd åklagargrupp för 
behandling. Åklagargruppen verkar i nära samarbete med förbehandlingen 
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av brott, eftersom dess uppgifter också omfattar att bland annat fatta beslut 
om begränsning i samband med förbehandlingen. Efter förundersökningen 
gör åklagaren en åtalsprövning i ärendet inom den tidsfrist som fastställts av 
Åklagarmyndigheten, varefter ärendet är färdigt att överlämnas till 
tingsrätten för avgörande. 
 
Med en kontaktpunkts verksamhetsmodell avses då ärenden som 
behandlas i snabbt förundersökning, åtalsprövning och stämning under tiden 
den misstänkta befinner sig hos förundersökningsmyndigheten. 
 
De brottmål som behandlas enligt principen om en kontaktpunkt är en del av 
de ärenden som behandlas i rask takt. Förfarandet inleds när polisen 
identifierar ett fall som kan handläggas enligt principen om en kontaktpunkt 
och utan dröjsmål börjar samarbeta med åklagaren. I detta fall är den 
brottsmisstänkta närvarande hos polisen under hela förfarandet. När 
skulden stöds av sannolika skäl ska åklagaren omedelbart göra en 
åtalsprövning i ärendet och ge svaranden en stämning som gäller antingen 
ett skriftligt förfarande, en muntlig behandling ett visst datum som på förhand 
meddelats av tingsrätten eller en påskyndad straffprocess. 
 

8.4  Konsultationssamarbete mellan polisen och åklagaren 

Polisen kan ytterligare effektivera förbehandlingen genom att tillsammans 
med åklagarna skapa en verksamhetsmodell för ömsesidig konsultation med 
låg tröskel och annan samverkan. Denna verksamhet stöder i sin tur 
uppfyllandet av samarbetsskyldigheten som föreskrivs i 5 kap. 3 § i 
förundersökningslagen. 
 
Som exempel på det ovan nämnda finns det ett förfarande där företrädaren 
för förbehandlingen, i allmänhet en polisman som hör till befälet, en 
undersökningsledare som är i skift för vardagliga brottmål samt en åklagare 
som är insatt i förbehandlingsverksamheten dagligen sammanträder vid ett 
gemensamt möte, gör en genomgång av de senaste fallen och drar upp 
riktlinjer för en ändamålsenlig vidare behandling av fallen. 
 

9  Kompetens som betonas i förbehandlingen av brott och säkerställande av 
kompetensen 

9.1  Betydelsen av erfarenhet och kompetens 

I förbehandlingen av brott avgörs största delen av alla brott som anmälts till 
polisen. De som deltar i förbehandlingen ska ha kunskaper och färdigheter 
för avgöranden, eftersom dessa i väsentlig grad påverkar hur rättsskyddet 
och straffansvaret förverkligas. Av denna anledning krävs det av dem som 
deltar i förbehandlingen av brott och i synnerhet i de anknytande besluten 
bred kännedom om straffprocessen, erfarenhet och kompetens. 
 
Kompetens behövs på alla de aktörsnivåer inom förbehandlingen där man 
ansvarar för att avgöra vilka de mest ändamålsenliga förutsättningarna för 
en straffprocess är i vart och ett fall. För att uppnå detta mål krävs det 
förutom goda färdigheter för avgörande och beslut också färdigheter för att 
anteckna beslut och motivera beslut. 
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9.2  Säkerställande av kompetens 

Säkerställande och utveckling av kompetens omfattar i fråga om dem som 
deltar i förbehandlingen kunskaper för fortlöpande inhämtande av 
information från lagberedningsmaterial, laglighetsövervakarnas 
avgöranden, rättspraxisen och annan rättslitteratur. 
 
Kunskaperna bland de anställda som deltar i förbehandlingen av brott och 
behoven av att utveckla kunskaperna bör fastställas och antecknas vid bland 
annat årliga gruppsamtal och personliga mål- och utvecklingssamtal. I det 
personliga mål- och utvecklingssamtalet ska man undersöka vilka för 
uppgiften nödvändiga kunskaper som behöver utvecklas och utifrån detta 
efter behov göra upp en kort- eller långsiktig plan för att stärka kompetensen. 
 
Polisstyrelsen förutsätter att polisinrättningarna ska fästa särskild 
uppmärksamhet vid att kompetenskraven för förbehandlingen uppfylls då det 
gäller personerna som arbetar i dessa uppgifter. 
 
Polisyrkeshögskolan ska se till att utbildningen för grundläggande examen, 
den högre yrkeshögskoleexamen och fortbildningen ger goda färdigheter för 
att verka inom förbehandling av brott. 
 

10  Förbehandling av brott, ledning och ansvar 

10.1  Allmänna riktlinjer för ledningen 

Polisinrättningarnas reglemente ska innehålla anvisningar om de allmänna 
och särskilda ledningsuppgifterna, polisinrättningens riktlinjer om 
vardagsledningen samt ansvar och uppgifter som åligger ledningen för 
brottsutredningen. 
 

10.2  Operativ ledning 

Vid en polisinrättning leds och övervakas förbehandlingsverksamheten av 
brott av en anhållningsberättigad tjänsteman som avses i 2 kap. 9 § i 
tvångsmedelslagen. Hen ansvarar för resultaten, utvecklingen och den 
dagliga situationsbilden inom förbehandlingsverksamheten av brott. 
 
Den dagliga förbehandlingsverksamheten av brott leds av en eller fler för 
uppgiften utsedda undersökningsledare. Undersökningsledaren svarar för 
besluten i förbehandlingsverksamhetenen av ett enskilt brott, dvs. hen fattar 
efter behov beslut om bland annat huruvida en förundersökning ska göras i 
ett ärende och om utredning av omständigheter som eventuellt behövs. 
 
Polisinrättningarnas ledare (en eller flera) för den dagliga utredningen (R1) 
ska i sin tur delta i den dagliga arbetsledningen inom 
förbehandlingsverksamheten. 
 
Jourhavande undersökningsledaren (Undersökning 100) deltar i ledningen 
och övervakningen av förbehandlingsverksamheten av brott enligt 
anvisningarna om hens uppgifter och ansvar i den operativa 
polisverksamheten vid polisinrättningarna. 
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11  Arrangemang för förbehandlingsverksamheten av brott vid polisinrättningarna 

11.1  Ärenden som styrs till förbehandlingsverksamheten 

I denna anvisning fastställs inte polisinrättningarnas uppgiftsfördelning inom 
utredningen och inte heller den absoluta omfattningen av 
förbehandlingsverksamheten av brott. 
 
Den egentliga förbehandlingsverksamheten ska dock vid alla 
polisinrättningar omfatta minst största delen av ärendena som kommer in för 
utredning. Förbehandlingsverksamheten av brott kan också innefatta 
förbehandling av alla ärenden som kommer in till polisen för utredning och 
vidare styrning av ärenden till andra utredningsenheter eller -funktioner. 
 
En del av de mottagna anmälningarna kan efter behov dock styras enligt 
exempelvis brottstypen direkt till utredningsenheterna eller -funktionerna via 
en så kallad omkörningsfil. Dessa omfattar exempelvis vissa våldsbrott, 
omfattande fall med ekonomisk brottslighet eller motsvarande allvarliga 
brott. Det bör observeras att också ärenden som sänds direkt till 
utredningsenheterna i allmänhet kräver många förbehandlingsåtgärder. 
 
Målet är att förbehandlingsverksamheten av brott i något skede ska omfatta 
en gemensam behandling av alla brott. Oavsett olika operativa arrangemang 
ska verksamheten i vilket fall som helst i alla förhållanden och i enlighet med 
dessa anvisningar svara för en enhetlig behandling av brottmål och för 
skötseln av andra ärenden som innefattar förbehandlingsverksamhet samt 
för upprätthållandet av en uppdaterad situationsbild för brottsserier. 
 

11.2  Centraliserad och decentraliserad förbehandlingsverksamhet vid 
polisinrättningarna 

Polisinrättningarna kan ordna förbehandlingen av brott enligt antingen en 
centraliserad eller en decentraliserad modell med beaktande av de befintliga 
utredningsarrangemangen. Polisinrättningarnas resursallokering för 
förbehandlingsverksamheten ska grunda sig på verksamhetsvolymen. 
Verksamhetsomfattningen påverkas i betydande grad av den lokala 
arbetsfördelningen för utredningen vid polisinrättningarna och 
utredningsenhetens uppbyggnad. 
 
Enligt den centraliserade modellen sköts polisinrättningens förbehandling 
vid ett enda verksamhetsställe, huvudsakligen vid huvudpolisstationen. I den 
decentraliserade modellen sköts polisinrättningens 
förbehandlingsverksamhet vid två eller efter behov enligt ett separat avtal 
vid flera verksamhetsställen. Arrangemangen ska dock göras så att 
verksamheten bildar en funktion för hela polisinrättningen samt för vilken 
ledning och ansvar har ordnats på ett och samma ställe. 
 
En jämförelse av modellerna ska göras med tanke på operativ 
ändamålsenlighet. När arrangemangen görs bör man vara försiktig med att 
ärendena inte cirkulerar och överförs samt att inga oklarheter förekommer 
gällande besluten i ärenden som avgörs i förbehandlingen. Förbehandlingen 
ska göras på det ställe där den kan göras snabbast och mest effektivt. 
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I centraliseringen/decentraliseringen av förbehandlingen ska beaktande 
också tas till kundens behov, i synnerhet tillgänglighet. I fråga om de 
anställdas kompetens och antalet anställda ska uppmärksamhet fästas vid 
karaktären av och antalet ärenden som handläggs i förbehandlingen. I fråga 
om ledningen ska verksamheten ordnas så, att de anställda och ledarna 
samt åklagarna står till förfogande för varandra så bra som möjligt. 
 

12  Uppföljning och utveckling av verksamheten 

Polisstyrelsen följer upp och utvecklar enhetligheten i 
förbehandlingsverksamheten av brott och uppnåendet av målen tillsammans 
med Riksåklagarens byrå. 
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