
Hanteringen av mängdbrotten i 
framtiden 
 
 
Slutrapport av Riksåklagarens mängdbrottsuppdrag 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Överåklagare Mats Åhlund 
Maj 2010 
 

 



Innehållsförteckning 
 
 
 

1 Sammanfattning   ................................................................................... 4

2 Bakgrund   .............................................................................................. 5

3 Strategi för Åklagarmyndighetens mängdbrottsarbete   ............................ 7

3.1 Åklagarmyndighetens mängdbrottsstrategi   .................................. 7
3.1.1 Hög rättsäkerhet, effektivitet och ett brottsofferperspektiv  7
3.1.2 En tydligare inriktning mot kärnuppgifterna   .................... 7
3.1.3 En gemensam strategisk inriktning   ................................... 7
3.1.4 Enhetlighet   ...................................................................... 7
3.1.5 Effektivare arbetsmetoder och organisatoriska lösningar   ... 7
3.1.6 Effektivare samordning och färre överlämnanden   ............. 7
3.1.7 Samverkan ska öka  ........................................................... 8
3.1.8 En utvecklad och gemensam uppföljning och utvärdering   8

4 En koncentrerad mängdbrottshantering   ................................................. 8

4.1 Verksamheten vid mängdbrottsenheterna   ................................... 9
4.1.1 Ärendeflöde   .................................................................... 9
4.1.2 Bemanning   ...................................................................... 9
4.1.3 Mängdbrottspecialisternas arbete   ................................... 10
4.1.4 Överflyttning av ärenden   ............................................... 11
4.1.5 Särskilda insatser och lokalkännedom   ............................. 12
4.1.6 Ungdomsbrott   ............................................................... 12
4.1.7 Kvalitetsuppföljning och återkoppling   ............................ 13
4.1.8 Utbildning av nya åklagare   ............................................. 14
4.1.9 Ledning och styrning   ..................................................... 14

4.2 Vår slutsats: tre mängdbrottskammare   ...................................... 15

4.3 Beräkningar avseende en koncentrerad mängdbrottshantering   ... 16
4.3.1 Kostnader för mängdbrottshanteringen vid de allmänna 

åklagarkamrarna   ............................................................ 17
4.3.2 Personalkostnaden för tre mängdbrottskammare   ............ 18
4.3.3 Övriga kostnader för tre mängdbrottskammare   .............. 23
4.3.4 Årlig kostnad för mängdbrottshanteringen   ..................... 23
4.3.5 Omställningskostnader   .................................................. 24
4.3.6 Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser   ................ 26

4.4 Konsekvenser   ........................................................................... 26
4.4.1 En utvecklad åklagarroll m.m.   ........................................ 26
4.4.2 Kammarstruktur   ............................................................ 27
4.4.3 Enhetlighet   .................................................................... 28
4.4.4 Resursfördelning och verksamhetsuppföljning   ................ 28
4.4.5 Fortlöpande utveckling av verksamheten   ........................ 29

4.5 Genomförandegrupp   ................................................................ 29

5 Metodhandbok   ................................................................................... 30

5.1 Riktlinjer för Åklagarmyndighetens arbete med mängdbrott   ..... 30

5.2 Komplettering av polisledda förundersökningar   ........................ 32



 3 

5.3 Samordning av brottsmisstankar   ............................................... 34
5.3.1 Ärendesamordning i mängdärenden   ............................... 34
5.3.2 Gemensamma föreskrifter om samordning   ..................... 35
5.3.3 Samordning av tillkommande brottsmisstankar   .............. 35

5.4 Tidpunkten för åklagarens beslut i polisledda förundersökningar  36
 



 4 

 
1 Sammanfattning 
Vårt uppdrag är att se om mängdbrottshanteringen vid Åklagarmyndigheten 
kan utvecklas så att åklagarrollen renodlas och resurser frigörs som kan an-
vändas för de åklagarledda förundersökningarna. För att göra detta möjligt 
föreslår vi att mängdbrottshanteringen ska koncentreras till tre mängdbrotts-
kammare. Vad gäller antalet kammare är förslaget utformat utifrån att till-
räckliga skalfördelar ska uppnås. Vi föreslår att mängdbrottskamrarna ska pla-
ceras i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har valt dessa orter eftersom det 
är vår bedömning att personalförsörjningen kan tryggas där. 
 
Vid mängdbrottskamrarna ska samtliga mängdärenden enligt regeringens de-
finition, d.v.s. polisledda förundersökningar, hanteras. Enligt förslaget kom-
mer den huvudsakliga handläggningen av mängdärenden ske vid mängd-
brottskamrarna, men delgivningen av strafföreläggande av villkorlig dom och 
utförande av åklagarens talan i domstol kommer alltjämt att utföras av perso-
nal vid de lokala allmänna åklagarkamrarna. Huvuddelen av personalen vid 
mängdbrottskamrarna föreslås vara administratörer, beredningsassistenter och 
beredningsjurister och antalet åklagare relativt få. De åklagare som ska tjänst-
göra vid mängdbrottskamrarna kommer i huvudsak att göra det under en viss 
tid som en del av åklagarutbildningen. Det bör också finnas en möjlighet att 
tjänstgöra på distans från hemorten. 
 
Vi har funnit att de ekonomiska vinsterna med den föreslagna organisationen 
inledningsvis kommer att vara begränsade men att potentialen på ett par års 
sikt är betydlig, upp mot 50 miljoner kronor per år. Omställningskostnaden, 
som är en investering för framtiden, har beräknats till mellan 9,6 och 25,7 
miljoner kronor. Skillnaden beror främst på hur lång tid som krävs från det att 
ett beslut om genomförande fattats till dess att det kan genomföras.  
 
Ett införande av mängdbrottskammare skulle få återverkningar på många sätt 
inom Åklagarmyndigheten, utöver att det frigör resurser som kan användas 
till t.ex. åklagarledda förundersökningar. Åklagarrollen påverkas och blir mer 
enhetlig inom myndigheten, samtidigt som åklagarna kan inrikta sitt arbete 
mot de utredningar som kräver deras höga kompetens. Även beslutsfattandet 
och handläggningen av mängdärenden kan förväntas bli mer enhetlig. 
 
Vårt förslag innebär att myndigheten gör en investering för framtiden. Vi är 
skyldiga att se till att verksamheten vid Åklagarmyndigheten hela tiden ut-
vecklas och moderniseras. Om verksamheten stagnerar lever vi inte upp till 
vårt uppdrag. Det finns skäl att känna oro först om vi inte har förmåga att 
utveckla verksamheten. 
 
Utöver förslaget om inrättande av mängdbrottskammare föreslås att en 
mängdbrottshandbok ska utarbetas som bl.a. ska ersätta Åklagarmyndighetens 
riktlinjer om bekämpning av mängdbrott (ÅMR 2006:2), Riksåklagarens rikt-
linjer om åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar 
(RåR 2006:2) och delvis Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av 
brottmålsärenden (ÅFS 2005:25). I materiellt hänseende föreslås bl.a. att 
slutdelgivna polisledda förundersökningar som ska kompletteras ska återföras 
till polisiär förundersökningsledning och att polisen ska ta ett större ansvar för 
samordning av ärenden. 
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2 Bakgrund 
Riksåklagaren gav den 30 mars 2009 överåklagare Mats Åhlund i uppdrag att 
ta fram strategier för och samordna Åklagarmyndighetens mängdbrotts-
bekämpning.  
 
Regeringen uppdrog den 5 maj 2009 till Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndig-
heten och Domstolsverket att gemensamt vidta åtgärder för att säkerställa en 
effektiv samverkan och handläggning av mängdbrott (Ju 2009/3950/Å). 
 
Riksåklagaren utfärdade i direktiv den 12 augusti 2009 närmare riktlinjer för 
hur arbetet med mängdbrottsfrågorna vid Åklagarmyndigheten skulle inriktas 
och bedrivas (ÅM-A 2009/0685). Av direktiven framgick bl.a. följande. 
 
Handläggningen av mängdbrotten ska utvecklas ytterligare i syfte att åstad-
komma en ännu mer rationell hantering av dessa ärenden vid Åklagarmyndig-
heten. Arbetsmetoderna ska utvecklas och verksamheten organiseras på ett 
hållbart och kostnadseffektivt sätt där åklagarnas befogenheter och ansvar 
lyfts fram och tydliggörs. Möjligheten till lösningar över kammargränserna ska 
utnyttjas. 
 
Riksåklagaren anförde vidare att arbetet vid myndigheten ska samordnas med 
regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Dom-
stolsverket och att Mats Åhlund ska företräda Åklagarmyndigheten i det ge-
mensamma arbetet med att fullgöra regeringsuppdraget. Till sin hjälp ska 
Mats Åhlund ha chefsåklagare Lars Göransson, som ska arbeta med båda 
uppdragen som sakkunnig expert på heltid under tiden 24 augusti 2009 till 
den 28 maj 2010. Vidare ska en arbets-/referensgrupp med följande personer 
bildas. 
 
− Vice överåklagaren vid Utvecklingscentrum Stockholm, Ewa Nyhult 
− Chefsåklagaren vid Riksåklagarens kansli, Lars Göransson 
− Vice chefsåklagaren vid Göteborgs åklagarkammare, Fredrik Jonasson 
− Vice chefsåklagaren vid City åklagarkammare i Stockholm, Per Nichols 
− Chefsåklagaren vid Åklagarkammaren i Luleå, Håkan Nyman 
− Chefsadministratören vid Åklagarkammaren i Gävle, Charlotte Fransson 
− Planeringsdirektören vid Planeringsavdelningen, Petra von Schmalensee  
− Ekonomidirektören vid Ekonomiavdelningen, Agnéte Löthman 
− Utbildningschefen vid Personalavdelningen, Maud Pihlqvist 
 
Till arbetsgruppen ska en observatör från Jusek resp. ST inbjudas. Arbets-
gruppen ska medverka i fullgörandet av riksåklagarens uppdrag och också 
utgöra Åklagarmyndighetens arbetsgrupp vid fullgörandet av regeringens 
uppdrag. 
 
Jusek har representerats av Oscar Strömblad och ST av Veronica Yng Gisslin. 
ST valde dock den 17 december 2009 att avstå sin plats.  
 
Statistikern Elin Zetterlund vid Riksåklagarens kansli har tillhandahållit statis-
tiskt underlag och deltagit i analysarbetet. 
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Mats Åhlund och Lars Göransson avgav en delrapport till riksåklagaren den 
30 november 2009. Samtidigt lämnade de samverkande myndigheterna en 
delrapport till regeringen där problemområden m.m. identifierades. 
 
Arbetsgruppen har i februari 2010 förstärkts med chefsåklagaren vid Åklagar-
kammaren i Sundsvall, Christer Krantz, och Fredrik Jonasson har den 15 mars 
2010 ersatt Lars Göransson som sakkunnig expert. 
 
En myndighetsgemensam slutrapport har lämnats till regeringen i maj 2010. 
 
Nu återstår att, enligt riksåklagarens direktiv, lämna ett förslag till hur verk-
samheten kan samordnas, utvecklas, organiseras samt ledas och styras inom 
Åklagarmyndigheten utan hinder av kammargränserna, liksom ett antal frågor 
knutna därtill. Dessa frågor behandlas i denna rapport. 
 
Vi överlämnar härmed en slutredovisning av Riksåklagarens mängdbrottsupp-
drag. 
 
Stockholm den 31 maj 2010 
 
 
 
Mats Åhlund 
 
 
 
  Fredrik Jonasson 
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3 Strategi för Åklagarmyndighetens mängdbrottsarbete 
I delrapporten som lämnades till riksåklagaren den 30 november 2009 lämna-
des ett förslag till mängdbrottsstrategi. Strategin har legat till grund för förslag 
och ställningstaganden i denna rapport och återges nedan. 
 
 
3.1 Åklagarmyndighetens mängdbrottsstrategi 

3.1.1 Hög rättsäkerhet, effektivitet och ett brottsofferperspektiv 

Mängdbrottsbekämpningen vid Åklagarmyndigheten ska vara rättssäker, ef-
fektiv och tillvarata brottsoffrens intressen.  
 
3.1.2 En tydligare inriktning mot kärnuppgifterna 

Åklagarnas ansvar och uppgifter i mängdbrottsbekämpningen ska inriktas på 
åklagarens kärnuppgifter - att fatta beslut i lagföringsfrågan och utföra talan i 
domstol.  
 
3.1.3 En gemensam strategisk inriktning 

Åklagarmyndigheten ska verka för att en med Rikspolisstyrelsen gemensam 
strategisk inriktning för mängdbrottsbekämpningen fastställs där bl.a. ansvars- 
och kompetensfördelningen tydliggörs samt hur mängdbrottsbekämpningen 
ska samordnas och inriktas inom och mellan myndigheterna. 
 
3.1.4 Enhetlighet 

Åklagarmyndighetens mängdbrottsbekämpning ska leda till en enhetlig och 
hög lagföring samt enhetliga och korta genomströmningstider inom myndig-
heten i hela landet.  
 
3.1.5 Effektivare arbetsmetoder och organisatoriska lösningar  

Åklagarmyndigheten ska effektivisera och fastställa enhetliga arbetsmetoder 
vid mängdbrottsbekämpningen. Åklagarna ska omgående och fortlöpande 
meddela beslut i lagföringsfrågan när så kan ske. Polismyndigheternas för-
undersökningsledare ska leda även återupptagna förundersökningar.  
 
Åklagarmyndigheten ska analysera om nya och koncentrerade organisatoriska 
former för mängdbrottsbekämpningen kan ge en mer rättssäker, enhetlig, 
kostnadseffektiv och mindre sårbar verksamhet. Eventuellt frigjorda resurser 
kan då överföras till de åklagarledda förundersökningarna.  
 
3.1.6 Effektivare samordning och färre överlämnanden 

De allmänna åklagarkamrarna ska samordna mängdbrottsärendena så att onö-
diga överlämnanden undviks och så att handläggningen blir rättssäker, effektiv 
och snabb.  
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3.1.7 Samverkan ska öka1

De allmänna åklagarkamrarna ska utveckla sin samverkan med polisen för att 
erhålla en samlad bild av mängdbrottsligheten så att åklagarverksamheten kan 
anpassas till hur mängdbrottsligheten utvecklas. 

 

 
De allmänna åklagarkamrarna ska ge polisen systematisk återkoppling av hur 
mängdbrottsutredningarna kan utvecklas och förbättras. 
 
De allmänna åklagarkamrarna ska samverka med domstolarna för att ytterli-
gare effektivisera sessionsverksamheten.  
 
3.1.8 En utvecklad och gemensam uppföljning och utvärdering 

Polismyndigheternas och Åklagarmyndighetens lagföring av mängdbrotten ska 
mätas på ett gemensamt och enhetligt sätt så att myndigheternas brottsbe-
kämpning kan följas upp, utvärderas och styras.  
 
Polisens, Åklagarmyndighetens och domstolarnas genomströmningstider avse-
ende mängdbrotten ska mätas på ett gemensamt och enhetligt sätt från att 
anmälan upprättats till att ärendet avslutats hos polisen, vid Åklagarmyndig-
heten eller vid domstol så att verksamheten kan följas upp, utvärderas och 
styras. 
 
 
 
4 En koncentrerad mängdbrottshantering 
Som framgår av direktiven till Riksåklagarens mängdbrottsuppdrag, ska ett 
förslag lämnas till hur verksamheten kan samordnas, utvecklas, organiseras 
samt ledas och styras inom myndigheten utan hinder av kammargränserna. 
Ett sådant förslag kan antingen bygga vidare på och utveckla nuvarande struk-
turer för hantering av mängdärenden eller innebära att nya strukturer och 
flöden föreslås. För att kunna göra en jämförelse mellan dessa huvudalterna-
tiv, krävs en närmare analys av hur en ny struktur för handläggning av 
mängdärenden skulle kunna utformas. 
 
Eftersom mängdärendena idag handläggs vid samtliga allmänna kammare, 
kommer med nödvändighet handläggningen av mängdärenden ske vid färre 
enheter än idag i detta alternativ. Närmare hur sådana enheter skulle kunna 
utformas, hur arbetet skulle kunna bedrivas vid dem och vilka utmaningar en 
koncentrerad mängdbrottshantering medför utvecklas nedan. Vidare följer en 
analys av för- och nackdelar med de båda huvudalternativen, det vill säga ut-
veckling av befintliga strukturer respektive en koncentrerad mängdbrottshan-
tering. Därefter följer en beräkning av kostnaderna för en koncentrerad 
mängdbrottshantering i förhållande till kostnaderna för dagens hantering. Ka-
pitlet avslutas med en genomgång av konsekvenserna av ett genomförande av 
en koncentrerad mängdbrottshantering.  

                                                
 

1 Som kommer att framgå längre fram i denna rapport, 
föreslås att den samverkan med polisen som behandlas i 
detta avsnitt sköts av nyinrättade mängdbrottskammare 
och inte av allmänna åklagarkammare. 
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4.1 Verksamheten vid mängdbrottsenheterna 

Vi har i våra kommande överväganden utgått från att en mängdbrottsenhet 
organiseras och arbetet vid den bedrivs i huvudsak som följer. 
 
4.1.1 Ärendeflöde 

Polisen redovisar samtliga mängdärenden till mängdbrottsenheterna. När de 
kommer in till enheterna görs en sedvanlig registerslagning och de personer 
som förekommer i en åklagarledd förundersökning på en åklagarkammare, 
överlämnas omedelbart dit. (Vad gäller undantag från detta, se nedan an-
gående ärenden där åtal väckts av mängdbrottsenhetens åklagare.) Resterande 
ärenden läggs upp i Cåbra och lottas på åklagare. De beredningsassistenter 
som finns på mängdbrottsenheterna sorterar sedan ut de ärenden som de kan 
bereda, d.v.s. antingen sätta upp förslag på strafföreläggande och stämnings-
ansökan eller föreslå åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning. De 
ärenden de inte kan bereda överlämnas till beredningsjurister, som sätter upp 
förslag till beslut. Målsättningen bör vara att i princip samtliga ärenden läm-
nas in till åklagaren med förslag till beslut. 
 
För det fall åklagaren beslutar om strafföreläggande, behålls ärendet på den 
enheten till dess att det antingen bestritts, då en stämningsansökan normalt 
upprättas, eller till dess det godkänts och ärendet ska arkiveras. För det fall 
åklagaren beslutar om åtal, ska ärendet sedan stämningsansökan beslutats 
omedelbart skickas till den allmänna åklagarkammare det geografiskt hör, som 
sedan har att utföra åklagarens talan i rätten. Anser åklagaren att ett straffö-
reläggande med villkorlig dom bör utfärdas, ska ärendet med uppsatt förslag 
till strafföreläggande på motsvarande sätt överlämnas till den allmänna åkla-
garkammaren, som kallar till delgivning. 
 
Eftersom polisen redovisar samtliga mängdärenden till mängdbrottsenheterna, 
kommer även s.k. gratislottningar (tillkommande protokoll i polisledda för-
undersökningar i redan befintliga ärenden) att redovisas till dessa enheter. I 
dessa ärenden har mängdbrottsenhetens åklagare vanligen beslutat om åtal 
och ärendet har därför tidigare översänts till en allmän åklagarkammare. I de 
fallen ska mängdbrottsenheten hantera ärendet, vilket sannolikt kommer att 
leda till en tilläggsstämning som överlämnas till den allmänna åklagarkam-
mare som har ärendet.  
 
4.1.2 Bemanning 

En central fråga är hur mängdbrottsenheterna ska bemannas. Som framgått av 
beskrivningen ovan bör enheterna kunna ha fast anställd administrativ perso-
nal i form av beredningsassistenter och administratörer. Utöver detta bör det 
finnas ett antal beredningsjurister, som lämpligen anställs tidsbegränsat. I vart 
fall en del av dessa bör vara tingsmeriterade, eftersom de då efter en tids ar-
bete kan förordnas som extra åklagare och därefter självständigt fatta beslut i 
enklare mängdärenden.2

                                                
 

2 Enligt uppgift från personaldirektören vid 
Åklagarmyndigheten, Peter Brodd, finns inga formella 

 Huvudregeln ska vara att de åklagare som tjänstgör 
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vid enheterna nyligen har blivit utnämnda till kammaråklagare. Skälet till 
detta är att assistentåklagare med nuvarande rättslig reglering inte kan fatta 
beslut om strafföreläggande med villkorlig dom, en typ av beslut som kan 
förväntas bli relativt vanligt förekommande vid mängdbrottsenheterna. Inget 
hindrar dock att det vid varje enhet finns ett antal assistentåklagare som 
tjänstgör, om detta till exempel skulle underlätta personalplaneringen och 
vara till gang för assistentåklagaren i dennes utbildning. Vad gäller tjänstgö-
ringstidens längd bör den bestämmas till sex månader, vilket är en avvägning 
mellan å ena sidan intresset av att åklagaren ska komma in i rutinerna vid en-
heten och ärendetyperna och å andra sidan att åklagaren inte ska tappa kom-
petens vad gäller tvångsmedelshantering, förundersökningsledning och pro-
cessföring. I det enskilda fallet bör det dock finnas möjligheter att besluta om 
annan längd på tjänstgöringstiden, till exempel om en åklagare har ett önske-
mål om att få arbeta vid en mängdbrottsenhet under längre tid. Huvuddelen 
av de åklagare som tjänstgör vid enheterna måste rent geografiskt ha sin ar-
betsplats där för att dessa enheter ska bli väl fungerade och samarbetet mellan 
olika yrkeskategorier ska fungera. En koncentrerad mängdbrottshantering 
medför dock att geografiska avstånd i en del fall kommer att uppkomma 
mellan den ordinarie tjänstgöringsorten och mängdbrottsenheten. Det måste 
därför också finnas möjligheter för åklagare att arbeta för enheterna på distans 
från sin ordinarie arbetsplats. Cåbra ger tekniska möjligheter till en sådan lös-
ning. Slutligen ska det vid mängdbrottsenheterna finnas mängdbrottsspecia-
lister, mer om detta nedan.  
 
4.1.3 Mängdbrottspecialisternas arbete 

I detta avsnitt behandlas frågan om vilka arbetsuppgifter som ska utföras av 
mängdbrottspecialister vid mängdbrottsenheter. Vår utgångspunkt har i 
denna del varit att de mängdbrottspecialisttjänster som finns i nuvarande or-
ganisation omvandlas till allmänspecialisttjänster på respektive lokal åklagar-
kammare när ett beslut fattats om att införa koncentrerade mängdbrotts-
enheter. Därefter utannonseras mängdbrottsspecialisttjänsterna i den nya 
mängdbrottsorganisationen på sedvanligt sätt. 
 
Mängdbrottspecialisternas arbete är upplagt på olika sätt vid de olika kam-
rarna idag men de genomför på många orter viktiga uppgifter genom att bl.a. 
vara bollplank för utredande poliser vad gäller polisledda förundersökningar, 
besöka polisenheter och lägga ned förundersökningar som poliserna inte själva 
får lägga ned, utbilda polismän samt ansvara för kvalitetssäkring och åter-
koppling till utredningsbefäl vid utredande polisenheter. 
 
Enligt Åklagarmyndighetens mängdbrottstrategi måste åklagarnas uppgifter i 
mängdbrottshanteringen få en tydligare inriktning mot åklagarens kärnupp-
gifter, att fatta beslut i åtalsfrågan och utföra talan i domstol. Som framgick 
redan i delredovisningen förutsätter en modern ansvarsfördelning mellan 
myndigheterna att Polisen och Åklagarmyndigheten tar det fulla ansvaret för 
sin respektive del av verksamheten. Åklagarna ska inte delta i polismyndighe-
ternas myndighetsutövning på annat sätt än att åklagaren kan komma att 
pröva de förundersökningsbeslut som meddelats av polisen. En självklar ut-
gångspunkt ska också vara att var och en av myndigheterna ansvarar för att 
                                                                                                                         
 

hinder mot att förordna tingsmeriterade jurister som 
extra åklagare. 
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nödvändig kompetens finns för att klara den ålagda uppgiften, exempelvis att 
myndigheternas egna förundersökningsledare har nödvändig kompetens. Det 
innebär t.ex. att Polisen själva tar ansvar för utbildning och ”bollplanksfunk-
tioner” vad gäller polisledda förundersökningar. 3

 
 

En statlig utredning har fått i uppdrag att utreda om polisens möjligheter att 
besluta om förundersökningsbegränsning ska utvidgas (Dir. 2009:50), vilket 
sannolikt kommer att resultera i ett förslag om utökade befogenheter för poli-
sen i detta hänseende. 
 
Flera viktiga arbetsuppgifter för mängdbrottsåklagarna kan således förväntas 
försvinna. Arbetsuppgifterna avseende kvalitetssäkring och återkoppling åter-
står dock, mer om detta nedan. En naturlig uppgift för mängdbrottsspecia-
listerna blir vidare att i samverkan med polisen följa mängdbrottsutvecklingen 
så att åklagarverksamheten kan anpassas till hur denna utvecklas.4

 
 

Det tillkommer också arbetsuppgifter genom att mängdbrottsenheter tillska-
pas. Vid enheterna kommer det bl.a. att arbeta beredningsjurister med be-
gränsad erfarenhet av hantering av brottmål och kammaråklagare som precis 
har avslutat sin grundutbildning. Det kommer därför att finnas ett stort behov 
av handledning och av att ha en äldre och mer erfaren åklagare att ställa frå-
gor till. Såväl beredningsjurister som kammaråklagare kommer vidare att 
tjänstgöra vid enheten under begränsad tid, varför det också finns behov av 
åklagare som står för kontinuiteten och kunskapsöverföringen vid enheterna. 
Dessa arbetsuppgifter, att handleda, att vara ett stöd för yngre åklagare och 
beredningsjurister samt att upprätthålla kontinuiteten och stå för kunskaps-
överföringen, är arbetsuppgifter som väl lämpar sig för mängdbrottsspecia-
listerna. Samtidigt är det inte meningen att mängdbrottsspecialisterna ska 
handlägga mängdärenden, annat än ett mindre antal av kvalitetsuppföljnings-
skäl. Det kommer inte heller att ges utrymme till någon mer omfattande 
ärendehantering vare sig av polisledda eller åklagarledda förundersökningar 
för mängdbrottspecialisterna, med tanke på deras omfattande arbetsuppgifter 
vad gäller kvalitetsuppföljning, återkoppling och handledarskap. 
 
4.1.4 Överflyttning av ärenden 

Den föreslagna lösningen innebär att ärenden regelmässigt förs över från 
mängdbrottsenheterna till respektive kammare, t.ex. när strafföreläggande 
med villkorlig dom ska delges eller åtal väckts. Fram till dess att en helt elek-
tronisk akt införts inom Åklagarmyndigheten kommer detta att innebära att 
handlingar behöver skickas med post. Cåbra har dock inneburit förenklingar 
även i detta hänseende och många åtgärder kan utföras utan tillgång till den 
fysiska akten. Eftersom mängdbrottsenheterna enbart ska hantera polisledda 
förundersökningar ska samtliga övriga ärenden flyttas över till respektive 
kammare så snart de blir åklagarledda. Denna situation uppkommer t.ex. om 
det vid en kammare kommer in ett tvångsmedelsärende där den misstänkte 
varit anhållen mer än 24 timmar. Ett sådant ärende får inte skickas tillbaka till 

                                                
 

3 Se avsnitt 7.2 i slutredovisningen av det 
myndighetsgemensamma mängdbrottsuppdraget. 
4 Se vidare avsnitt 5.1 nedan och 5 och 11.3 i 
slutredovisningen av det myndighetsgemensamma 
mängdbrottsuppdraget. 
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polisen, utan blir en åklagarledd förundersökning. På samma sätt som enligt 
nuvarande ordning ska då samordning ske, vilket i det aktuella fallet kommer 
att innebära att ett ärende med samma misstänkt på mängdenheten ska 
skickas över till kammaren. Några särskilda samordningsproblem mellan 
mängdbrottsenheterna och kamrarna uppkommer inte, utan de frågor som 
kan förväntas uppkomma är likartade de som idag finns vad gäller samordning 
mellan kammare.  
 
4.1.5 Särskilda insatser och lokalkännedom 

Det förekommer idag särskilda insatser mot personer i kriminella miljöer. En 
följd av sådana punktinsatser är att de aktuella personerna rapporteras för en 
mängd olika brott. En del av dessa, ibland huvuddelen, utreds som polisledda 
förundersökningar och redovisas som färdiga förundersökningsprotokoll till 
aktuell åklagarkammare. Åklagarna vid en mängdbrottsenhet kommer inte att 
ha samma kunskap om denna typ av satsningar som åklagarna på den lokala 
kammaren. Ett argument mot koncentrerade mängdbrottsenheter skulle 
kunna vara att det gör deras beslutsfattande sämre. Det finns dock stora 
skillnader mellan Polisens och Åklagarmyndighetens arbetssätt vad gäller 
dessa särskilda insatser. Polisen inriktar sig mot personer, medan åklagaren 
inriktar sig mot brottsliga gärningar, även om olika brottsliga gärningar som 
begåtts av samma person samordnas inom Åklagarmyndigheten. Det finns 
därför inga avgörande skillnader i hur en polisledd förundersökning avseende 
en gärningsman som är föremål för särskild insats från polisen och en som inte 
är det ska behandlas för en åklagare. Avsaknaden av kännedom om de sär-
skilda insatserna medför därför inte heller något problem, utan de ärenden 
som utreds inom ramen för den särskilda insatsen redovisas till mängdbrotts-
enheterna på samma sätt som övriga ärenden. 
 
På motsvarande sätt kommer åklagarna vid en mängdbrottsenhet inte ha så-
dan lokalkännedom som åklagarna på den lokala kammaren. Ett grund-
läggande kvalitetskrav på de polisledda förundersökningar är dock att sådana 
lokala förhållanden som kan vara av intresse, t.ex. i ett trafikmål, ska vara så 
väl beskrivna i utredningsmaterialet att det inte ska krävas lokalkännedom för 
att kunna fatta beslut. 
 
När fråga uppkommer om personella tvångsmedel ska användas mot en 
mycket brottsaktiv person ska åklagare vid en allmän åklagarkammare kontak-
tas på motsvarande sätt som sker idag, eftersom ärendet då per definition inte 
är ett mängdärende utan en åklagarledd förundersökning.  
 
4.1.6 Ungdomsbrott 

Vad gäller förundersökningar mot den som inte har fyllt 18 år gäller särskilda 
regler för vem som ska vara förundersökningsledare. Dessa regler återfinns i 
3 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och 
enligt dem ska förundersökningen ledas av åklagare om den unge är skäligen 
misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än sex må-
nader. Det innebär att antalet förundersökningar som leds av polisiär förun-
dersökningsledare vad gäller ungdomar är väsentligen färre än vad gäller miss-
tänkta som fyllt 18 år. Enligt 4 § samma lag ska förundersökningen slutföras 
inom sex veckor från det att en ungdom delges misstanke om brott på vilket 
fängelse kan följa. Mängdbrottsenheterna kan enligt vår mening förväntas vara 
minst lika väl lämpade som de allmänna åklagarkamrarna att uppfylla denna 
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frist. De förundersökningar som leds av polisiär förundersökningsledare ska 
därför på samma sätt som vad gäller vuxna lagöverträdare redovisas till 
mängdbrottsenheterna.5

 

 Vid mängdbrottsenheterna ska sedan eventuellt ytt-
rande från socialnämnden inhämtas och beslut i åtalsfrågan fattas. För det fall 
det blir aktuellt att meddela en åtalsunderlåtelse, ska ärendet skickas till den 
åklagarkammare det geografiskt hör, som kallar till och genomför delgiv-
ningen.  

Det förekommer idag olika lokala projekt vad gäller ungdomsbrott. En del av 
dem innebär att förundersökningar som normalt ska ledas av polis, lottas in 
till åklagarkammaren och blir åklagarledda. Syftet med ett sådant lokalt pro-
jekt kan vara att korta handläggningstiden och snabbt få in ett yttrande från 
socialnämnden, t.ex. när brottsmisstanken avser ringa narkotikabrott. Mängd-
brottsenheter hindrar inte dessa typer av lokala projekt, eftersom de resulterar 
i att förundersökningar blir åklagarledda som annars skulle varit polisledda. 
Förundersökningarna ska då inte längre redovisas till mängdbrottsenheterna 
utan direkt till aktuell åklagarkammare. 
 
4.1.7 Kvalitetsuppföljning och återkoppling  

Polisen har ett berättigat intresse av att få återkoppling om utredningarnas 
kvalitet från Åklagarmyndigheten som mottagare av förundersökningsproto-
koll i polisledda förundersökningar. Om koncentrerade mängdbrottsenheter 
införs, kommer det att ställa än högre krav än idag på att uppföljningen är 
enkel, tydlig och följer väl strukturerade rutiner, eftersom varje mängdenhet 
kommer att hantera fler ärenden och ha kontakt med fler polisiära utred-
ningsenheter än en kammare gör och har idag. 
 
Uppföljningen och återkopplingen bör i första hand ta sikte på de fall då åkla-
garen bedömer att utredningen brister i något hänseende och därför inte kan 
ligga till grund för ett positivt lagföringsbeslut, eftersom utredningar som le-
der till att ett strafföreläggande utfärdas, åtal väcks eller åtal underlåts nor-
malt antas vara av fullgod kvalitet. Manuella uppföljningsrutiner med pap-
persblanketter med frågor till åklagarna om de polisledda utredningarnas kva-
litet har prövats på flera håll i landet. Sådana manuella system har dock visat 
sig vara tidskrävande och de har medfört en omfattande administration vid 
åklagarkamrarna och vid de mottagande polismyndigheterna. Det har också 
varit svårt att dra systematiska slutsatser av de synpunkter som åklagarna har 
framfört. Det är tveksamt om de manuella rutinerna har lett till det önskade 
resultatet, nämligen bestående förbättringar av utredningarnas kvalitet. Mot 
denna bakgrund gör vi bedömningen att uppföljningsrutinen måste vara dato-
riserad. 
 
Den lämpligaste lösningen är att Åklagarmyndigheten tar fram ett centralt 
och enhetligt återkopplingssystem som är kopplat till Cåbra. Systemet bör 
vara uppbyggt så att den åklagare som fattar ett avskrivnings- eller komplette-
ringsbeslut avseende en polisledd utredning också måste svara på några frågor 
om utredningens kvalitet. Svaren kan i stor utsträckning vara formulerade i 
                                                
 

5 Ev. framtida förändringar i fördelningen av 
förundersökningsledarskapet beträffande ungdomsbrotten 
mellan åklagare och polismyndigheter kan medföra ett 
förändrat ställningstagande i denna fråga. 
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förhand efter det att en inventering av de vanligaste bristerna har genomförts. 
Det kan i många fall räcka med att åklagarna markerar förvalda påståenden, 
t.ex. att målsäganden inte har angivits korrekt. Resultatet av åklagarnas svar 
på återkopplingsfrågorna ska sammanställas automatiskt och redovisas till de 
befattningshavare inom polisen som behöver uppgifterna för sin ledning och 
styrning. Åklagarmyndighetens mängdbrottsspecialister ska också ta del av 
resultatet av kvalitetsuppföljningen och, med beaktande av att var och en av 
myndigheterna ansvarar för att nödvändig kompetens finns för att klara den 
ålagda uppgiften, samverka med respektive polisiär utredningsenhet för att 
förbättra utredningarnas kvalitet.  
 
Chefen för Cåbraavdelningen har upplyst att ett system för återkoppling bör 
kunna införas under våren 2011 i samband med att myndigheten inför en ny 
version av Cåbra. 
 
4.1.8 Utbildning av nya åklagare 

Hanteringen av mängdärenden har traditionellt varit en uppgift som till stor 
del utförs av åklagare som är unga i tjänst. Det har ansetts att dessa ärendety-
per är väl lämpade i utbildningshänseende och åklagarna har dessutom snabbt 
blivit produktiva. Genom koncentrerade mängdbrottsenheter kommer en stor 
del av mängdärendena inte att komma till åklagarkamrarna, förutom när det 
ska vara förhandling i tingsrätten eller en villkorlig dom ska delges. Eftersom 
definitionen av mängdbrott är att de är polisledda förundersökningar, kom-
mer dock materiellt sett likartade ärenden att förekomma på kamrarna, t.ex. 
om den misstänkte redan förekommer i ett ärende på kammaren eller perso-
nella tvångsmedel blir aktuella. Dessa ärenden kan även fortsättningsvis an-
vändas i utbildningssyfte. Vidare kommer för många åklagare tjänstgöring på 
en mängdbrottsenhet att ingå under assistentåklagartiden eller som nybliven 
kammaråklagare. Sammanfattningsvis borde därför möjligheterna till god ut-
bildning på kamrarna kunna förbättras genom koncentrerade mängdbrottsen-
heter, eftersom utbildningsmomenten kan betonas mer än idag då pressen att 
avgöra stora mängder polisledda förundersökningar försvinner, samtidigt som 
inga ärendetyper helt försvinner från kammaren. 
 
4.1.9 Ledning och styrning 

Mängdbrottsenheterna skulle antingen kunna vara en del av kammaren på 
den ort där de är lokaliserade eller separata enheter. Starka skäl talar för att 
mängdenheterna inrättas som separata enheter från nu befintliga kammare. 
Detta medför att resurserna blir helt fredade, vilket är nödvändigt för att så få 
åklagare som möjligt ska tjänstgöra vid enheterna.6

 

 Vidare uppkommer ingen 
skillnad mellan de kammare som finns på annan ort än mängdbrottsenheterna 
och de som finns på samma ort. Slutligen kan den som är chef på respektive 
mängdbrottsenhet sköta samverkan med de kammare och polismyndigheter 
som finns inom det geografiska upptagningsområdet. Den senare uppgiften 
kommer sannolikt att bli omfattande med tanke på dels samordningen, dels 
återkopplingen till polisen. 

 

                                                
 

6 Se mer om detta nedan på sid. 16. 
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4.2 Vår slutsats: tre mängdbrottskammare 

Ovan har beskrivits hur koncentrerade mängdbrottsenheter skulle kunna ut-
formas. Alternativet till att skapa sådana enheter är att fortsätta handlägga 
mängdärenden på samtliga allmänna kammare, men på ett tydligare sätt före-
skriva hur mängdbrottsarbetet ska organiseras. 
 
Följande krav måste ställas på den lösning som väljs. 
 
Lösningen måste 
 
− leda till mer rationell och kostnadseffektiv handläggning av mängdärenden 

så att resurser frigörs till hanteringen av åklagarledda förundersökningar, 
− leda till att rättstillämpningen blir mer enhetlig och 
− vara stabil, det vill säga att den inte ska kräva olika former av tillfälliga 

lösningar.  
 
Att hanteringen blir mer rationell och kostnadseffektiv blir än viktigare i 
framtiden, eftersom de senaste årens ökning i inflödet av mängdbrottsärenden 
till Åklagarmyndigheten förväntas fortsätta, inte minst med hänsyn till de 
satsningar på mängdbrottsbekämpningen som Polisen nu gör. 
 
En strukturerad hantering av mängdbrott på samtliga allmänna kammare kan 
inte uppfylla dessa krav. Förutsättningarna uppvisar mycket stora lokala varia-
tioner mellan kamrarna, det skiljer i sammansättning av åklagare, geografiska 
förutsättningar och ärendeunderlag. En del kammare bedriver också verksam-
het på mer än en ort. Mängdbrottsarbetet är dessutom en del av det arbete 
som kamrarna har att hantera och det kan vid arbetstoppar aldrig prioriteras 
framför t.ex. fristärenden. I vart fall vid mindre och medelstora kammare går 
det inte att ha en helt fredad, separat mängdbrottsgrupp. Det krävs också en 
viss volym av ärenden för att kunna utveckla en rationell hantering av mängd-
ärendena med t.ex. beredningsassistenter och beredningsjurister. Vår slutsats 
blir därför att inga av de krav som ställs på den framtida hanteringen av 
mängdbrottsärenden kan uppfyllas genom hantering på samtliga allmänna 
kammare. 
 
Med en koncentrerad mängdbrottshantering kan dock en rationell, kostnads-
effektiv hantering som kräver relativt få åklagare uppnås. Genom att hanter-
ingen sker på färre ställen uppnås också en större enhetlighet och sårbarheten 
minskar på grund av storleken, vilket gör organisationen mer stabil. På sikt 
möjliggörs en specialisering mellan mängdbrottsenheterna, vilket kan innebära 
att samtliga ärenden i landet av en viss ärendetyp handläggs vid en 
mängdbrottsenhet. En sådan specialisering medför stora möjligheter till såväl 
effektiviseringar som ökad enhetlighet i handläggningen. Utöver att samtliga 
de krav som ställs kan uppnås, medför en koncentrerad mängdbrottshantering 
dessutom att forum skapas för strukturerat utvecklingsarbete vad gäller 
mängdbrott, eftersom det blir en naturlig uppgift för mängdbrottsenheterna, 
som enbart hanterar denna typ av ärenden. 
 
Genom att koncentrera mängdbrottshanteringen skapas enheter där stor-
driftsfördelar uppnås samtidigt som sårbarheten minskas. Av den anledningen 
är det viktigt att mängdbrottsenheterna får en sådan storlek att stordriftsför-
delar kan uppnås. Relativt få, stora enheter kommer vidare att ha fler fast 
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anställda personer vilket leder till större stabilitet och minskad sårbarhet, nå-
got som är särskilt viktigt i en organisation som delvis bygger på personal som 
tjänstgör en kortare tid (åklagare och beredningsjurister).  
 
Man skulle kunna tänka sig mängdbrottshantering på tre orter i landet eller på 
sex orter. Sex orter har två fördelar, dels kan deras upptagningsområden ut-
formas så att de överensstämmer med Polisens samverkansområden, dels 
skulle fler åklagare bo så nära en mängdbrottsenhet att de kan tjänstgöra där 
under en begränsad tid. Som framgår av tabell 4 i bilaga 1 skulle dock ären-
deunderlaget för varje enhet bli så litet med fler än tre enheter att sårbarhets-
problemen kvarstår, eftersom antalet anställda vid varje enhet blir så litet. 
Rationaliseringsvinsterna genom t.ex. en fullt utbyggd beredningsorganisation 
kan då inte heller uppnås. Sammanfattningsvis bedömer vi därför att man inte 
uppnår stordriftsfördelarna med verksamhet på så många orter. Tre orter 
skulle medföra större volymer av ärenden och därmed större enheter. Stor-
driftsfördelarna liksom större enhetlighet skulle då tveklöst uppnås. Man 
skulle kunna anpassa upptagningsområdet för respektive enhet så att varje 
enhet motsvarar två av Polisens samverkansområden. Tre enheter stämmer 
också bättre överens med Åklagarmyndighetens nuvarande interna organisa-
tion, eftersom respektive enhets verksamhetsområde då motsvarar de områ-
desansvariga överåklagarnas ansvarsområde. Dessa överåklagare skulle då 
kunna fylla en viktig funktion genom att underlätta samarbetet mellan kam-
marcheferna och cheferna för mängdenheterna. Tre enheter innebär dock att 
avståndet mellan åklagarnas bostadsort och mängdbrottsenheterna ökar, vilket 
ställer större krav på att tjänstgöring på distans underlättas. Det blir också 
särskilt viktigt att minimera antalet åklagare som tjänstgör vid enheterna på 
sätt som ovan beskrivits. 
 
Hur många enheter man väljer påverkar vilken ledning enheterna bör ha, vil-
ket nämnts ovan. Om man väljer sex enheter blir det sannolikt nödvändigt att 
sammanföra dem i en riksenhet för att uppnå enhetlighet och tydlig styrning. 
Tre enheter skulle istället kunna fungera som egna mängdbrottskammare med 
var sin chef och en områdesansvarig överåklagare på Riksåklagarens kansli för 
varje enhet. Dessa enheter skulle bli så stora och ha ett sådant ärendeinflöde 
att det framstår som både lämpligt och nödvändigt att de organiseras som 
självständiga enheter. 
 
Sammantaget talar övervägande skäl för att införa tre mängdbrottskammare. 
Ärendeunderlaget blir för litet om mängdbrottshanteringen ska ske på sex 
orter. Enheterna blir relativt små och därmed sårbara. De tre mängdbrotts-
kamrarna bör förläggas till Stockholm, Göteborg och Malmö, dels eftersom 
det underlättar rekryteringen till enheterna, dels för att det i storstäderna 
finns ett stort ärendeunderlag, vilket skulle underlätta ett införande av kon-
centrerade mängdbrottsenheter i etapper, där närområdet utgör den första 
etappen. 
 
 
4.3 Beräkningar avseende en koncentrerad mängdbrottshantering 

För att kunna bedöma om mängdbrottskammare bör införas, måste kostnads-
aspekterna analyseras. Nedan följer en beräkning av vad kostnaden kan upp-
skattas vara idag för dels hela mängdbrottshanteringen, dels den hantering 
som mängdbrottskamrarna ersätter, vilka personalkostnader hanteringen vid 
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mängdbrottskamrarna skulle medföra, vilka övriga kostnader som mängd-
brottskamrarna medför, vilka omställningskostnader som skulle uppkomma 
och slutligen en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av ett 
införande av mängdbrottskammare. 
 
För de närmare detaljerna kring beräkningarna i de följande avsnitten, se bi-
laga 1. 
 
4.3.1 Kostnader för mängdbrottshanteringen vid de allmänna 
åklagarkamrarna 

Beräkningarna i nedanstående avsnitt återfinns i tabell 3 i bilaga 1. 
 
Enligt fördelningsmodellen tilldelades de allmänna kamrarna ca 608 miljoner 
kr för år 2009. Det totala antalet viktade brottsmisstankar var 2 018 478 (ex-
klusive eko- och miljöärenden) för samma period, varav 598 082 (ca 30 pro-
cent) avsåg polisledda förundersökningar. Detta innebär att mängdbrottshan-
teringen inom Åklagarmyndigheten år 2009 kostade ca 180 miljoner kronor.7

 
 

Ett införande av mängdbrottskammare innebär att en stor del av, men inte 
allt, det arbete som idag utförs vid åklagarkamrarna av åklagare och administ-
rativ personal istället kommer att utföras vid mängdbrottskamrarna. Det har 
visat sig mycket svårt att med exakthet beräkna hur stor andel av arbetet som 
skulle komma att överflyttas till mängdbrottskamrarna. Vi har t.ex. analyserat 
dagens personalkostnad vid åklagarkamrarna i Sundsvall och Luleå. Vi har 
sedan försökt jämföra dem med personalkostnaderna vid City åklagar-
kammare i Stockholm och Göteborgs åklagarkammare. Några egentliga slut-
satser från jämförelsen har dock inte kunnat dras, eftersom kamrarna är olika 
organiserade, har olika geografiska förutsättningar och har beredningsorgani-
sationer som är utformade på olika sätt. Det är dock av stort intresse för att 
utreda kostnaderna för och effekterna av ett eventuellt införande av mängd-
brottskammare. Vi har därför blivit tvungna att göra en uppskattning, som 
grundas på följande ställningstaganden vad gäller arbetsfördelningen mellan 
mängdbrottskammare och lokal åklagarkammare. 
 

                                                
 

7 I Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2009 anges på 
sid. 30 att en beräkning av åklagarkamrarnas kostnader 
för mängdbrottshanteringen har gjorts och att 
kostnaderna uppskattats till 60 miljoner kronor för år 
2009. Denna kostnad omfattar inte tid för förhandling i 
domstol eller kostnader för ledning, styrning, IT och 
lokaler. Det betonades också att det var fråga om en 
uppskattning utifrån bedömningar av tidsåtgång. De 
siffror som anges ovan baseras på den faktiska 
fördelningen av resurser inom Åklagarmyndigheten. 
Denna fördelning baseras i sin tur på årligen 
återkommande tidsredovisningar. Tidsredovisningarna 
sker manuellt i förenklad form och är beroende av en 
korrekt redovisning från varje åklagare inom 
Åklagarmyndigheten. 
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− Samtliga ärenden där det fattas negativa åtalsbeslut eller där ett strafföre-
läggande som inte innefattar villkorlig dom godkänns handläggs i sin hel-
het vid en mängdbrottskammare och kommer aldrig till den lokala åkla-
garkammaren.  

 
− Sedan ett beslut fattats om att väcka åtal och stämningsansökan har 

expedierats till tingsrätten, överlämnas ärendet från mängdbrottskamma-
ren till aktuell lokal åklagarkammare. Vid den lokala kammaren tas ären-
det emot och fördelas på åklagartjänst. Personal på kammaren tar sedan 
emot och registrerar kallelse till huvudförhandling från tingsrätten, ses-
sionsplanerar och utför åklagarens talan i rätten. Efter avslutad förhand-
ling mottar kammaren dom från tingsrätten, bevakar laga kraft, rensar och 
arkiverar. För det fall att ärendet avgörs utan huvudförhandling, vilket 
blivit vanligare sedan införandet av EMR (En modernare rättegång) tar 
kammaren emot ärendet, fördelar det på åklagare, mottar dom från tings-
rätten, bevakar laga kraft, rensar och arkiverar det. 

 
− Sedan ett strafföreläggande innefattande villkorlig dom tagits fram i Cåbra 

vid en mängdbrottskammare, överlämnas ärendet från mängdbrottskam-
maren till aktuell lokal åklagarkammare. Vid den lokala kammaren tas 
ärendet emot och fördelas på åklagartjänst. Personal på kammaren kallar 
till delgivning av strafföreläggandet, delger, rensar och arkiverar.8

 
 

Med ledning av vad som ovan anförts uppskattar vi att ca en tredjedel av det 
arbete som utförs vid de lokala åklagarkamrarna idag även fortsättningsvis 
kommer att utföras där om mängdbrottskammare införs. Det innebär i sin tur 
att kostnaden för mängdbrottskamrarna ska jämföras med två tredjedelar av 
den nuvarande kostnaden för mängdbrottshanteringen, eller ca 120 miljoner 
kronor. 
 
4.3.2 Personalkostnaden för tre mängdbrottskammare 

För att kunna beräkna kostnaderna för hanteringen vid mängdbrottskamrarna 
har vi gjort en kategorisering av mängdbrottsärendena enligt följande.  
 
Kategori 1 

Ärenden med; 
 
− upp till 15 minuters handläggningstid 
− en brottsmisstanke 
− en misstänkt 
− huvudsakligen erkänt 
 
Denna kategori omfattar huvudsakligen ärenden som omedelbart kan straffö-
reläggas efter kontroll i misstanke- och belastningsregistren. Åtalsunderlåtelser 
och förundersökningsbegränsningar av färdiga förundersökningsprotokoll kan 

                                                
 

8 Se dock avsnitt 13.2.2 i slutredovisningen av det 
myndighetsgemensamma mängdbrottsuppdraget där 
kravet på personlig delgivning av strafföreläggande med 
villkorlig dom ifrågasätts. 
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också bli aktuella. Vi gör bedömningen att 27 procent av inkomna mängd-
ärenden faller inom denna kategori.9

  
 

Exempel på brott som faller inom denna kategori är rattfylleri, olovlig körning 
och snatteri. 
 
Kategori 2 

Ärenden med; 
 
− upp till 30 minuters handläggningstid 
− en eller flera brottsmisstankar 
− en misstänkt 
− huvudsakligen erkänt eller begränsad bevisning 
 
Denna kategori omfattar huvudsakligen enklare ärenden med flera brottsmiss-
tankar som omedelbart kan strafföreläggas eller åtalas. Kategorin omfattar 
även enklare åtal för t.ex. en erkänd grov olovlig körning där påföljden på 
grund av återfall ska bestämmas till ett kortare fängelsestraff . Vi gör bedöm-
ningen att 21 procent av inkomna mängdärenden faller inom denna kate-
gori.10

 
 

Exempel på brott som faller inom denna kategori är drograttfylleri och olovlig 
körning vid samma tillfälle, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen vid 
samma tillfälle, upprepade snatterier samt återfall i enklare artbrott. 
 
Kategori 3 

Ärenden med; 
 
− upp till 60 minuters handläggningstid 
− en brottsmisstanke 
− en misstänkt 
− erkänt eller förnekat 
 
Denna kategori omfattar huvudsakligen s.k. normalärenden som leder till åtal 
oavsett tidigare brottslighet och misstänkts inställning till brottet. I denna 
grupp ingår även ärenden där den misstänkte är ostraffad, brottet är erkänt 
och delgivning av villkorlig dom ska ske. Vi gör bedömningen att 10 procent 
av inkomna mängdärenden faller inom denna kategori.11

 
 

Exempel på brott som faller inom denna kategori är grovt rattfylleri, stöld, 
misshandel och narkotikabrott av normalgraden. 
 

                                                
 

9 Enligt beräkningar gjorda utifrån förhållandena vid 
Åklagarkammaren i Sundsvall. 
10 Se not 9 . 
11 Se not 9. 
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Kategori 4 

Ärenden med; 
 
− 60-120 minuters handläggningstid 
− flera brottsmisstankar 
− en misstänkt 
− erkänt eller förnekat 
 
Denna kategori omfattar ärenden som leder till åtal. Vi gör bedömningen att 
6 procent av inkomna mängdärenden faller inom denna kategori.12

 
 

Exempel på brott som faller inom denna kategori är upprepad tillgrepps-
brottslighet, internetbedrägerier och stöld i förening med annan vardags-
brottslighet. 
 
Kategori 5 

Ärenden med; 
 
− mer än 120 minuters handläggningstid (typiskt sett en halv dag eller mer) 
− flera misstänkta 
− en eller flera brottsmisstankar 
− erkänt eller förnekat 
 
Denna kategori omfattar ärenden som leder till åtal. Vi gör bedömningen att 
2 procent av inkomna mängdärenden faller inom denna kategori.13

 
 

Exempel på brott som faller inom denna kategori är misshandel med flera 
misstänkta och stöldhärvor. 
 
Kategori E-mål 

Ärenden med; 
 
− kort handläggningstid 
− beredningsmål 
 
Denna kategori omfattar ärenden som skiljer sig från de övriga och behandlas 
därför särskilt. En stor del av ärendena avser hastighetsöverträdelser och be-
reds innan beslut. Även andra E-mål kan komma att beredas. Vi gör bedöm-
ningen att 17 procent av inkomna mängdärenden faller inom denna kate-
gori.14

 
 

                                                
 

12 Se not 9. 
13 Se not 9. 
14 Se not 9. 
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Kategori övrigt 

Ärenden med; 
 
− svårbestämd handläggningstid 
− specialstraffrätt 
− ärenden enligt lagen om unga lagöverträdare 
− mål som tar mer än en dag för beslut i åtalsfrågan 
 
Vi gör bedömningen att 17 procent av inkomna mängdärenden faller inom 
denna kategori.15

 
 

Kategoriseringen av ärenden enligt ovan, som syftar till att avgöra tidsåt-
gången och i viss utsträckning komplexiteten vid handläggningen av respek-
tive ärendekategori, är en generalisering. Utifrån denna har vi gjort en be-
dömning av hur ärenden i respektive kategori ska handläggas enligt följande.  
 
Beredningsassistenter bereder företrädesvis ärenden hänförliga till kategori 1-2 
och E-ärenden, dessa utgör ca 65 procent av den totala ärendemängden. 
 
Beredningsjurister bereder företrädesvis ärenden hänförliga till kategori 3-4, 
dessa utgör ca 16 procent av den totala ärendemängden. 
 
Åklagare handlägger företrädesvis återstående 19 procent av ärendemängden, 
vilka utgörs av kategori 5 och övrigt samt godkänner ärenden som är beredda 
av beredningsassistenter och beredningsjurister. Denna senare uppgift kan, i 
vart fall delvis, utföras av en beredningsjurist, mer om detta nedan. 
 
Härtill kommer ett behov av administratörer för bl.a. inregistrering, ärende-
fördelning, sortering och expediering av ärenden. 
 
Antalet brottsmisstankar i polisledda förundersökningar uppgick 2009 till 
249 070 (exklusive eko- och miljöärenden). I snitt motsvarade två brottsmiss-
tankar ett ärende, vilket innebär att det var ca 125 000 polisledda ärenden 
2009. Se vidare i tabellerna 4 och 5 i bilaga 1. 
 
Utifrån ovanstående bedömning och inflödet 2009 av mängdbrottsärenden 
har vi gjort två beräkningar av personalkostnaden för en mängdbrottsorganisa-
tion bestående av tre mängdbrottskammare.  
 
Den ena beräkningen är konservativ och utgår från förhållandena så som de 
ser ut idag, t.ex. att förundersökningsprotokoll alltjämt hanteras i pappers-
format och att påskrivna stämningsansökningar expedieras till tingsrätten. 
Ingen hänsyn har i denna beräkning tagits till framtida teknisk utveckling som 
kommer att påverka arbetet vid mängdbrottskamrarna. Inte heller har några 
effektiviseringseffekter tagits med, utan arbetet förväntas ske i samma takt 
och på samma sätt som idag. Denna högkostnadsberäkning är således mycket 
försiktig, vi har medvetet snarare överskattat än underskattat tids- och perso-
nalåtgång för att visa vad mängdbrottshanteringen maximalt kan komma att 
kosta.  

                                                
 

15 Se not 9. 
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Den andra beräkningen utgår från redan nu kända kommande förändringar i 
arbetssätt, t.ex. ett elektroniskt flöde i rättskedjan med bl.a. elektronisk akt 
och elektronisk stämningsansökan. Denna lågkostnadsberäkning visar därför 
potentialen för en koncentrerad mängdbrottshantering på ett par års sikt. 
 
I båda beräkningarna utgår vi från att beredningsassistenter ska kunna bereda 
60 procent av ärendena, att beredningsjurister ska kunna bereda 20 procent 
av ärendena och åklagare ska handlägga resterande 20 procent av ärendena 
samt efter föredragning eller motsvarande besluta i övriga 80 procent ärenden 
som beretts av beredningsassistenter och beredningsjurister.16

 
 

I högkostnadsberäkningen som avser förhållandena idag har vi sedan utgått 
från att en administratör hanterar 3 000 ärenden per år vilket motsvarar 24 
minuter per ärende, en beredningsassistent bereder 1 500 ärenden per år vil-
ket motsvarar 48 minuter per ärende, en beredningsjurist bereder 800 ären-
den per år vilket motsvarar 90 minuter per ärende, en åklagare kontrollerar 
och skriver under 10 000 ärenden per år vilket motsvarar drygt 7 minuter per 
ärende och slutligen att en åklagare handlägger 800 av de svåraste ärendena 
per år vilket motsvarar 90 minuter per ärende.17

 

 Vad gäller åklagare för kon-
troll och underskrift av ärenden, kommer det i själva verket att bli väsentligt 
färre ärenden än 10 000 per år, eftersom notariemeriterade beredningsjurister 
bör få förordnande som extra åklagare när de bedöms ha uppnått tillräckligt 
hög skicklighet och därefter själva kan besluta i en stor del av sina ärenden.  

Denna beräkning återfinns i tabell 7 i bilaga 1. 
 
I lågkostnadsberäkningen som visar potentialen på sikt har vi utgått från att en 
administratör hanterar 12 000 ärenden per år vilket motsvarar 6 minuter per 
ärende, en beredningsassistent bereder 3 000 ärenden per år vilket motsvarar 
24 minuter per ärende, en beredningsjurist bereder 1 800 ärenden per år 
vilket motsvarar 40 minuter per ärende, en åklagare kontrollerar och skriver 
under 24 000 ärenden per år vilket motsvarar 3 minuter per ärende och 
slutligen att en åklagare handlägger 800 av de svåraste ärendena per år vilket 
motsvarar 90 minuter per ärende.18

 
 

Denna beräkning återfinns i tabell 9 i bilaga 1. 
 
Vad gäller administratörer utgår beräkningen i denna del från att de endast 
hanterar de ärenden som inte bereds av beredningsassistenter. Beredningsassi-
stenterna hanterar således hela ärendet förutom beslutsfattandet. Anled-
ningen till detta är att administrationen i varje enskilt ärende förväntas vara 
mycket mindre omfattande idag och att det därför inte är kostnadseffektivt 
att ärendena både ska hanteras av beredningsassistenter och administratörer.  
                                                
 

16 Denna beräkning är något försiktigare än den 
målsättning som angetts ovan, vilket innebär att 
beredningsassistenter bereder färre ärenden än vad som är 
möjligt på sikt. 
17 Samtliga beräkningar utgår från att befattningshavarna 
arbetar 200 arbetsdagar per år med 6 timmars effektiv 
arbetstid per dag. 
18 Se not 17. 
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Vad gäller åklagare för kontroll och underskrift av ärenden gäller motsvarande 
som anförts ovan under högkostnadsberäkningen, det kommer i själva verket 
att bli väsentligt färre ärenden än 24 000 per år. 
 
Högkostnadsberäkningen innebär att det skulle krävas 166 personer totalt i 
mängdbrottsorganisationen, i den andra beräkningen 79 personer. Till detta 
kommer vad gäller båda beräkningarna att vi gör bedömningen att varje 
mängdbrottskammare behöver en chefsåklagare, en vice chefsåklagare, två 
mängdbrottsspecialister för handledning och kvalitetsuppföljning, en chefs-
administratör och en IT-administratör. Vi gör vidare med hänsyn till enheter-
nas storlek bedömningen att det krävs en vice chefsadministratör vid varje 
enhet i högkostnadsberäkningen, men inte i lågkostnadsberäkningen, eftersom 
enheterna där är väsentligt mindre. Sammanlagt skulle det därmed krävas 187 
respektive 97 personer vid enheterna. Kostnaden för detta beräknar vi till 
108,1 respektive 65,2 miljoner kronor. Se vidare om denna beräkning i ta-
bellerna 8 och 10 i bilaga 1. 
 
4.3.3 Övriga kostnader för tre mängdbrottskammare 

Ett införande av mängdbrottskammare medför kostnader för, förutom perso-
nal, lokaler, investeringar, datanät, och driftskostnader m.m. I högkostnadsbe-
räkningen uppgår dessa kostnader till ca 16 miljoner kr per år. En del av kost-
naderna kommer att motsvaras av minskade kostnader för de lokala åklagar-
kamrarna. Det är dock inte sannolikt att myndigheten skulle kunna göra sig av 
med lika mycket kapacitet i form av lokaler m.m. som måste tillskapas vid de 
nya mängdbrottskamrarna. Vi uppskattar att kostnaderna för de lokala åkla-
garkamrarna i vart fall kan minskas med ca 4,4 miljoner kronor per år i hög-
kostnadsberäkningen. Denna uppskattning är försiktig och tar hänsyn till att 
många kammare inte har möjlighet att minska t.ex. sina lokalytor med ett 
eller två rum. På motsvarande sätt blir kostnaderna i lågkostnadsberäkningen 
ca 8,3 miljoner kronor och den möjliga minskningen på lokal kammarnivå till 
ca 3,4 miljoner kr. Den årliga merkostnaden för lokaler m.m. blir således ca 
11,6 miljoner kronor i högkostnadsberäkningen och ca 4,9 miljoner kronor i 
lågkostnadsberäkningen. Se vidare om denna beräkning i tabell 11 i bilaga 1. 
 
4.3.4 Årlig kostnad för mängdbrottshanteringen 

Som framgått av framställningen ovan uppskattar vi att ett införande av 
mängdbrottskammare i vart fall skulle minska kostnaderna för mängdbrotts-
hanteringen med ca 300 000 kronor årligen (120 miljoner – 108,1 miljoner – 
11,6 miljoner). Detta är i enlighet med den mycket försiktiga högkostnadsbe-
räkningen som redogjorts för ovan där inga effektiviseringsvinster eller tek-
niska förbättringar är medräknade. Denna beräkning syftar till att visa vad 
mängdbrottshanteringen maximalt kan komma att kosta. Potentialen på sikt 
är mycket större, eftersom den andra beräkningen skulle möjliggöra att kost-
naderna minskar med upp till ca 50 miljoner kronor årligen (120 miljoner – 
65,2 miljoner – 4,9 miljoner). 
 
Ovanstående beräkning återfinns i tabell 1 i bilaga 1. 
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4.3.5 Omställningskostnader 

Beräkningarna ovan har som utgångspunkt att en ny mängdbrottsorganisation 
är helt genomförd. Att införa en koncentrerad mängdbrottsorganisation skulle 
även innebära en stor förändring av Åklagarmyndighetens organisation och en 
sådan förändring medför omställningskostnader. Vi har beräknat dessa kost-
nader utifrån följande utgångspunkter. 
 
Vi har gjort bedömningen att det är nödvändigt att införa mängdbrottsorgani-
sationen i etapper. Etapperna kan utformas på olika sätt, t.ex. efter geografisk 
indelning eller efter ärendetyper. En geografisk indelning skulle kunna inne-
bära att en mängdbrottskammare i en första etapp hanterar ärenden från 
kamrarna på den ort den är belägen, i en andra etapp ärenden från kamrarna 
på något längre avstånd och i en sista tredje etapp samtliga mängdbrottsären-
den inom kammarens geografiska upptagningsområde. En indelning efter 
ärendetyp skulle på motsvarande sätt kunna innebära att samtliga bötesären-
den flyttas över i första etappen, de vanligaste C-målen i andra etappen och 
samtliga övriga ärenden i tredje och sista etappen.  
 
Vi förordar ett införande efter geografisk indelning, eftersom vi gör bedöm-
ningen att ett sådant införande skapar färre gränsdragningsproblem och gör 
det tydligt när resurser måste tillföras respektive mängdbrottskammare. För 
att kunna ta definitivt ställning till vilken metod och vilken omfattning re-
spektive etapp bör ha krävs dock dels fastlagda datum för införande, dels en 
genomgång av personalsituationen på respektive kammare. 
 
För att kunna beräkna ekonomiska konsekvenser har vi utgått från följande 
datum för respektive etapp; 1 oktober 2011, 1 december 2011 och 1 februari 
2012. Vi har vidare utgått från att en tredjedel av personalen i den koncentre-
rade mängdorganisationen påbörjar sin tjänstgöring i varje etapp. De datum vi 
valt är en avvägning mellan ekonomiska faktorer och arbetsmiljöaspekter. De 
ekonomiska faktorerna talar för att genomförandetiden ska bli så lång som 
möjligt eftersom det minskar kostnaderna på grund av att t.ex. lokalerna hun-
nit anpassas till den nya organisationen. Arbetsmiljöaspekterna talar för att 
genomförandetiden ska bli så kort som möjligt, eftersom en omorganisation är 
en belastning för personalen, som leder till stress och otrivsel. 
 
Omställningskostnaden påverkas av när ett inriktningsbeslut fattas om att 
införa en koncentrerad mängdbrottshantering. Orsaken till detta är att tidi-
gare beslut medför större möjligheter att anpassa rekryteringen av ny personal 
till myndigheten till den nya organisationen, vilket minskar personalkostna-
derna under genomförandetiden. Vi har därför gjort två beräkningar av om-
ställningskostnaderna, en utifrån premissen att ett inriktningsbeslut fattas i 
början av september 2010 och en utifrån att beslut fattas i slutet av december 
2010. 
 
Enligt Åklagarmyndighetens personalförsörjningsplan ska myndigheten under 
2011-2012 ersättningsrekrytera sammanlagt ca 150 personer, alla personalka-
tegorier inkluderade. Orsakerna till denna planerade rekrytering är dels att ca 
50 personer går i pension, dels en förväntad årlig personalomsättning på fyra 
procent. Antalet personer som går i pension under 2013-2014 kommer att 



 25 

uppgå till ca 70 personer,19

 

 vilket innebär att behovet av ersättningsrekryte-
ring sannolikt kommer att vara ännu större under de åren. Under förutsätt-
ning att framförhållningen är tillräckligt god, kan ersättningsrekryteringen ske 
till mängdbrottskamrarna, vilket medför att omställningskostnaderna minskar. 
I beräkningen utifrån premissen att ett inriktningsbeslut fattas i början av sep-
tember 2010 har vi därför utgått från att ersättningsrekryteringen under hela 
2011 kan inriktas mot mängdbrottskamrarna, medan vi i beräkningen utifrån 
ett beslut i slutet av december 2010 utgått från att ersättningsrekryteringen 
under maj-december 2011 kan inriktas mot mängdbrottskamrarna. Vi har 
dock inte tagit med all ersättningsrekrytering i våra beräkningar, eftersom en 
del rekrytering sannolikt ändå måste ske utanför mängdbrottskamrarna och en 
viss överlappning mellan när en person börjar och en annan slutar kan in-
träffa. Vi har därför tagit med fem sjättedelar av det förväntade behovet av 
ersättningsrekrytering.  

I beräkningarna har vi vidare tagit hänsyn till att kammaråklagare i praktiken 
bara kan rekryteras internt, förutom att de kan rekryteras från Ekobrottsmyn-
digheten. De kan därför inte heller ge upphov till omställningskostnader, ef-
tersom de antingen tjänstgör på en lokal åklagarkammare eller på en mängd-
brottskammare, men inte på båda samtidigt. Vi har också antagit att de fyra 
beredningsassistenter som idag tjänstgör i Stockholm, Göteborg och Malmö 
går över till mängdbrottskamrarna på dessa orter när deras arbetsuppgifter 
flyttas dit. Inte heller här uppkommer då några övergångskostnader. Slutligen 
har vi antagit att i vart fall 15 administratörer utav de 95 som tjänstgör i 
Stockholm, Göteborg och Malmö20

 

 kommer att tjänstgöra vid 
mängdbrottskamrarna, varför det inte heller för dem uppkommer någon 
omställningskostnad. Beräkningarna av omställningskostnader utgår från att 
ingen personal ska behöva tjänstgöra på annan ort än idag. 

Omställningskostnaden i enlighet med högkostnadsberäkningen vid ett beslut 
i början av september 2010 blir 9,6 miljoner kronor och omställningen kan 
förväntas vara klar i oktober 2012. På motsvarande sätt blir kostnaden vid ett 
beslut i slutet av december 2010 25,7 miljoner kronor och omställningen kan 
då förväntas vara klar i februari 2013. 
 
Oavsett om beslutet fattas i september eller december 2010 täcker de medel 
som frigörs genom att ersättningsrekrytering ska ske i lågkostnadsberäkningen 
både kostnaderna för den personal som ska anställas vid mängdbrottskamrarna 
och de extra kostnader som uppkommer för lokaler, inventarier, datanät och 
driftskostnader m.m. Några egentliga omställningskostnader uppstår därmed 
inte. 
 
För vidare information om ovanstående beräkningar, se tabellerna 12-19 i 
bilaga 1. 
 

                                                
 

19 Enligt statistik från Personalavdelningen vid 
Riksåklagarens kansli. 
20 Enligt uppgift från biträdande personaldirektören vid 
Åklagarmyndigheten, Anders Kjellman. 
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4.3.6 Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser 

Utifrån de beräkningar som redogjorts för ovan och som finns närmare be-
skrivna i bilaga 1 till denna rapport kan de ekonomiska konsekvenserna av ett 
införande av mängdbrottskammare sammanfattas på följande sätt. Åklagar-
myndighetens kostnader för mängdbrottshanteringen skulle efter ett infö-
rande av mängdbrottskammare i vart fall minska med ca 300 000 kronor årli-
gen. Möjligheten till teknisk utveckling och förbättrade arbetsmetoder gör att 
potentialen på sikt är mycket större och myndighetens kostnader skulle kunna 
minska med upp till 50 miljoner kronor årligen.  
 
Omställningskostnaderna är beroende av när ett inriktningsbeslut om att in-
föra mängdbrottskammare fattas. Om ett beslut fattas i början av september 
2010 beräknar vi omställningskostnaderna till 9,6 miljoner kronor och om 
beslutet fattas i slutet av december 2010 beräknar vi kostnaderna till 25,7 
miljoner kronor. 
 
 
4.4 Konsekvenser 

Ovan har frågan om hur en koncentrerad mängdbrottshantering skulle kunna 
vara organiserad, vilka kostnader den medför och hur dessa kostnader för-
håller sig till kostnaderna för mängdbrottshanteringen i dagens organisation 
behandlats. En förändrad mängdbrottshantering i enlighet med vad som ut-
vecklats ovan medför dock ett antal andra konsekvenser för Åklagarmyndig-
heten. Nedan följer en sammanställning av några av de viktigaste konsekven-
serna som ett införande av en koncentrerad mängdbrottshantering skulle 
medföra. 
 
4.4.1 En utvecklad åklagarroll m.m. 

Åklagarrollen är idag inte enhetlig inom Åklagarmyndigheten. Åklagarens tre 
huvuduppgifter, att leda förundersökningar, besluta i åtalsfrågan och föra ta-
lan i domstol är desamma oavsett var i organisationen man arbetar, men där-
utöver varierar åklagarens roll och arbetsuppgifter i stor utsträckning. Vid de 
allmänna kamrarna handlägger en del åklagare huvudsakligen polisledda för-
undersökningar, d.v.s. mängdärenden, medan andra handlägger åklagarledda 
förundersökningar, ibland inom ett avgränsat rättsområde, t.ex. ungdoms-
brott. I det senare fallet är den en central arbetsuppgift att utöva ett aktivt 
förundersökningsledarskap, medan det vad gäller mängdärenden enbart före-
kommer förundersökningsledning sedan en slutdelgiven förundersökning 
återupptagits för komplettering. Allt fler ärendetyper har också lyfts bort från 
de allmänna kamrarna och överflyttats till specialkammare och i ett fall till en 
annan myndighet, Ekobrottsmyndigheten. Exempel på ärendetyper som lyfts 
över till specialkammare är miljö- och arbetsmiljöbrott, korruptionsbrott och 
brott med internationell koppling. 
 
Vid specialkamrarna ges åklagare möjlighet till att fördjupa sina kunskaper 
inom ett smalare rättsområde, men också till att i huvudsak handlägga åkla-
garledda förundersökningar. Orsaken till införandet av de olika specialkam-
rarna har i många fall bl.a. varit att det vid de allmänna kamrarna inte funnits 
möjlighet att lägga ned den tid på förundersökningsledning och fördjupning 
inom det aktuella ämnesområdet som krävs. Ett införande av mängdbrotts-
kammare skulle ändra premisserna för åklagarnas arbete vid de allmänna kam-
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rarna, eftersom även åklagarna vid dessa kamrar då uteslutande skulle hand-
lägga åklagarledda förundersökningar. Arbetssättet vid de allmänna kamrarna 
skulle därmed komma att likna det vid specialkamrarna och i vart fall vid de 
större kamrarna skulle det finnas möjligheter att införa grupper specialiserade 
inom ett visst ämnesområde, s.k. team. Åklagarrollen skulle således bli mer 
enhetlig och åklagarna skulle kunna inrikta sitt arbete mot de utredningar som 
kräver deras höga kompetens. Det skulle påverka åklagaryrkets attraktivitet i 
positiv riktning. En sådan utveckling är helt i linje med de tankegångar som 
presenterades i idéskriften Framtidens åklagarkammare, där det uttalades att 
åklagare endast ska utföra arbetsuppgifter som ställer höga krav på åkla-
garkompetens.21

 

 Det skulle också medföra att behovet av specialkammare 
inom olika ämnesområden kan behöva ses över, en fråga som aktualiserats i 
det nu pågående visionsarbetet inom Åklagarmyndigheten. Det ligger dock 
utanför vårt uppdrag att ta ställning till om indelningen i allmänna kammare 
och specialkammare bör förändras.  

En utvecklad åklagarroll ger också utrymme till utveckling av arbetsformerna 
för samarbetet med Polisen. Om åklagarna vid de allmänna kamrarna enbart 
handlägger åklagarledda förundersökningar och arbetar i team indelade efter 
brottstyp eller handläggningsform (t.ex. s.k. tvångsmedelsteam), medför det 
att de kommer att arbeta med ett mindre antal utredare verksamma inom 
samma ämnesområde. Förutsättningarna för att knyta åklagare och utredande 
personal närmare varandra förbättras då avsevärt. Det medför i sin tur både 
en potential för metodutveckling och för kortare handläggningstider. I det här 
sammanhanget finns det anledning att titta på de arbetsformer som utvecklats 
inom Ekobrottsmyndigheten, där åklagare och polis är samlokaliserade och 
där man lagt ned stort arbete på att utveckla modeller för effektiva och 
snabba förundersökningar. 
 
4.4.2 Kammarstruktur 

Ett införande av mängdbrottskammare påverkar inte bara åklagarrollen, utan 
även kammarstrukturen inom hela Åklagarmyndigheten. Genom att föra över 
handläggningen av mängdbrott till mängdbrottskammare, minskar ärendeun-
derlaget för samtliga allmänna kammare. För några av de minsta kamrarna 
kommer det minskade ärendeunderlaget med därtill hörande minskad storlek 
på kammaren att medföra att de blir mycket sårbara. I detta sammanhang kan 
nämnas att Ekonomistyrningsverket i en granskningsrapport avseende Åkla-
garmyndighetens interna styrning och kontroll har påtalat behovet av en för-
ändring av nuvarande kammarstruktur.22

 

  Vi har dock inte i uppdrag att över-
väga eller föreslå de ändringar av de allmänna åklagarkamrarnas indelning som 
en koncentrerad mängdbrottsbekämpning kan leda till. 

                                                
 

21 Under 2007 diskuterade en arbetsgrupp under ledning 
av dåvarande riksåklagaren Fredrik Wersäll viktiga 
framtidsfrågor för åklagarväsendet. Dessa har 
sammanfattats i idéskriften Framtidens åklagarkammare. 
22 Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll - 
förändringsbehov och möjligheter till utveckling, 
ESV 2009:7 
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4.4.3 Enhetlighet 

Antalet inkomna mängdärenden per kammare varierar idag kraftigt, inte bara 
mellan kamrarna i hela landet, utan också mellan storstadskamrarna, de mel-
lanstora kamrarna och de mindre kamrarna. Kamrarnas organisation för han-
tering av mängdbrott varierar likaså, knappt hälften av kamrarna har t.ex. 
beredningsassistenter och mindre än en fjärdedel har beredningsjurister. Även 
de olika resultatmåtten som används inom Åklagarmyndigheten påvisar stora 
variationer mellan kamrarna, exemplen nedan avser resultaten för polisledda 
förundersökningar 2009. 
 
− Lagföring 3 varierade mellan 89 och 96 procent.  
− Genomströmningstiderna varierade mellan 8 och 44 dagar.  
− Balanskvoten23

− Produktionskvoten
 varierade mellan 2,2 och 6,2.  

24

 
 varierade mellan 51,5 och 121,2.  

Sammanfattningsvis uppvisar mängdbrottshanteringen inom Åklagarmyndig-
heten idag stora variationer vad gäller resultat och organisation.25

 
  

Genom ett införande av mängdbrottskammare blir enhetligheten i handlägg-
ningen större. Detta är en viktig och eftersträvansvärd effekt, eftersom det 
innebär att såväl rättslikheten, som är av central betydelse i en rättstat, som 
möjligheterna till uppföljning av verksamheten ökar. Dessutom skapas ett 
forum för strukturerat utvecklingsarbete vad gäller mängdbrott, eftersom det 
blir en naturlig uppgift för mängdbrottskamrarna, som enbart hanterar denna 
typ av ärenden. Slutligen kan en enhetligare verksamhet på sikt frigöra resur-
ser för åklagarnas handläggning av de åklagarledda förundersökningarna. Som 
nämnts ovan kan åklagarrollen härigenom förändras och inriktas mot de ut-
redningar som kräver åklagarnas höga kompetens. En sådan förändring av 
åklagarrollen ligger väl i linje med de diskussioner som förs i det nu pågående 
visionsarbetet inom Åklagarmyndigheten. 
 
4.4.4 Resursfördelning och verksamhetsuppföljning 

En koncentrerad mängdbrottshantering skulle på ett radikalt sätt påverka 
verksamhetsstatistiken, eftersom en mycket stor mängd beslut kommer att 
fattas på mängdbrottskamrarna istället för på de lokala kamrarna, samtidigt 
som de lokala kamrarna alltjämt kommer att utföra åklagarens talan i rätten. 
Samtliga lokala kammare kommer därför att fatta mycket färre beslut per 
åklagare än idag. För det fall det fattas beslut om att mängdbrottshanteringen 
ska koncentreras, måste denna effekt vara väl känd i hela organisationen. 
                                                
 

23 Åklagarbalansen som en andel av antalet inkomna 
ärenden den senaste tolvmånadersperioden. 
24 Antalet viktade brottsmisstankar avseende vilka det 
fattats beslut under den aktuella perioden i förhållande 
till hur många åklagare som tjänstgjort under samma 
period. 
25 I avsnitt 4.4.2 i slutredovisningen av det 
myndighetsgemensamma mängdbrottsuppdraget finns en 
närmare genomgång av ärendevolymer, organisation, 
lagföring, genomströmningstider, balanser och 
produktionskvoter avseende mängdbrott vid de allmänna 
åklagarkamrarna idag. 
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Detta har dock ingen påverkan på vilken utformning den framtida mängd-
brottshanteringen bör ha. I förlängningen leder det dock till att nuvarande 
modeller för resursfördelning och verksamhetsuppföljning måste ses över. En 
sådan översyn kan dock först göras efter det att Åklagarmyndigheten har be-
slutat hur mängdbrottshanteringen vid myndigheten ska vara organiserad i 
framtiden. 
 
Under en omställningsperiod kommer de förändringar en koncentrerad 
mängdbrottshantering medför att leda till kvalitetsproblem vad gäller plane-
ring och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Detta är dock ett övergå-
ende problem. 
 
4.4.5 Fortlöpande utveckling av verksamheten 

Åklagarväsendet har genomgått ett flertal förändringar sedan den genomgri-
pande reformen av rättsväsendet år 1965. Under 1990-talet och i början av 
2000-talet har åklagarverksamheten omorganiserats i flera omgångar och för-
ändrats radikalt. Samtidigt har verksamhetsmetoderna utvecklats. Ett exem-
pel på det är att åklagaruppgifterna specialiserats avseende allt fler områden. 
Också vårt förslag innebär stora förändringar som påverkar verksamheten. 
 
Åklagarmyndigheten ska verka för samordning och effektivitet inom åklagar-
väsendet i syfte att upprätthålla en enhetlig och sammanhållen åklagarverk-
samhet i landet. Regeringen har uttalat att Åklagarmyndigheten ska fortsätta 
att utveckla sina arbetsmetoder i syfte att uppnå en effektivare mängdbrotts-
bekämpning, vilket bör leda till att resurser frigörs inom åklagarverksamheten 
för utredning av mer komplicerade brott. 
 
Eftersom vårt förslag är genomgripande måste detta diskuteras inom myndig-
heten så att så många som möjligt kan känna sig delaktiga i förändringspro-
cessen. Förslaget kan dock skapa oro och om det genomförs kan det över-
gångsvis leda till försämrade verksamhetsresultat. Väsentliga förändringar bör 
därför beslutas och genomföras så snabbt det går. Processen bör dock inte 
forceras. Det är därför vi föreslår att förändringarna ska genomföras etappvis. 
Härigenom kan man försäkra sig om att medarbetarnas kompetens tas till vara 
och att uppsägningar undviks. 
 
Vårt förslag innebär att myndigheten gör en investering för framtiden. Vi är 
skyldiga att se till att verksamheten vid Åklagarmyndigheten hela tiden ut-
vecklas och moderniseras. Om verksamheten stagnerar lever vi inte upp till 
vårt uppdrag. Det finns skäl att känna oro först om vi inte har förmåga att 
utveckla verksamheten. 
 
 
4.5 Genomförandegrupp 

Som framgått ovan medför ett införande av mängdbrottskammare att en 
mängd ställningstaganden måste göras. Det är därför vår bedömning att en 
genomförandegrupp måste tillsättas efter det att ett inriktningsbeslut fattats. 
Genomförandegruppen bör bl.a. få i uppgift att arbeta med personal-, lokal- 
och IT-frågor. Inom ramen för det arbetet måste det också ske en översyn av 
resursfördelningsprinciperna inom Åklagarmyndigheten och verksamhets-
uppföljningen. Närmare detaljer kring arbetet inom genomförandegruppen 
kan dock lämnas först efter det att Åklagarmyndigheten har beslutat hur 
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mängdbrottshanteringen vid myndigheten ska vara organiserad i framtiden. 
För det fall det beslutet innebär att mängdbrottskammare ska införas, måste 
också tidsramen för genomförandet fastställas. 
 
 
 
5 Metodhandbok 
De förslag som lämnas i denna rapport syftar till att uppnå en enhetlig 
mängdbrottshantering, där resurser frigörs från mängdbrottshanteringen som 
kan användas för annan verksamhet inom Åklagarmyndigheten. Nedan kom-
mer att beröras ett antal frågor med anknytning härtill, nämligen regleringen 
av Åklagarmyndighetens arbete med mängdbrott, regleringen av hur polis-
ledda förundersökningar som ska kompletteras ska hanteras, samordning av 
ärenden och tidpunkten för åklagarens beslut i polisledda förundersökningar. 
Dessa frågor är idag antingen reglerade i olika föreskrifter (Åklagarmyndighe-
tens riktlinjer om bekämpning av mängdbrott, ÅMR 2006:2, Riksåklagarens 
riktlinjer om åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar, 
RåR 2006:2, Åklagarmyndighetens föreskrifter om samordning av brottmåls-
ärenden, ÅFS 2005:25) eller oreglerade. Vi anser att dessa frågor lämpligen 
bör sammanföras till en handbok för mängdbrottshanteringen vid Åklagar-
myndigheten, i vilken även andra frågor av intresse för hanteringen bör be-
handlas. En sådan handbok kan dock först utarbetas efter det att Åklagar-
myndigheten har beslutat hur mängdbrottshanteringen vid myndigheten ska 
vara organiserad i framtiden. 
 
Nedan kommer vi att beskriva vad vi anser bör vara ett antal utgångspunkter 
för en framtida mängdbrottshandbok. De frågor som behandlas i detta avsnitt 
har även behandlats under arbetet med det myndighetsgemensamma uppdra-
get rörande mängdbrottshanteringen som regeringen gett till Rikspolisstyrel-
sen, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten. De slutsatser som anges nedan 
överensstämmer med de som arbetsgruppen för det myndighetsgemensamma 
uppdraget kommit fram till och redovisat i sin slutrapport. 
 
 
5.1 Riktlinjer för Åklagarmyndighetens arbete med mängdbrott 

Åklagarens huvuduppgifter är att leda förundersökningar, besluta i åtalsfrågan 
och föra talan i domstol. Åklagarmyndigheten har inte, i motsats till Polisen, 
någon fastslagen uppgift att förebygga brott. När en polismyndighet leder en 
förundersökning begränsas åklagarens huvuduppgifter således i första hand till 
att besluta i åtalsfrågan och föra talan i domstol. Denna arbetsfördelning utgör 
en bärande princip för hur arbetsuppgifterna vid mängdbrottshanteringen bör 
vara fördelade mellan polismyndigheterna och åklagarna.  
 
Regeringens inriktning för den fortsatta utvecklingen av mängdbrottsbekämp-
ningen är att polismyndigheterna oftare ska vara förundersökningsledare i 
ärenden av enkel och medelsvår karaktär och att Åklagarmyndigheten ska 
utveckla sina arbetsmetoder så att resurser kan frigöras för att ge åklagarna 
större utrymme att vara förundersökningsledare i mer kvalificerade brottsut-
redningar. Regeringen har vidare de senaste åren slagit fast att var och en av 
myndigheterna inom rättskedjan ska ta ansvar för sin roll i rättsprocessen och 
på olika sätt underlätta övriga myndigheters insatser. Detta framhålls vidare i 
regeringens direktiv till det myndighetsgemensamma uppdraget rörande 



 31 

mängdbrottshanteringen som nämnts ovan genom att det där framgår att 
Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten ska vidta vissa i direktivet angivna 
åtgärder inom sina respektive ansvarsområden.  
 
Polismyndigheternas ökade befogenheter pekar också åt samma håll. Polis-
myndigheterna har t.ex. numera möjlighet att direkt hos domstol begära en 
offentlig försvarare för en misstänkt och målsägandebiträde till en måls-
ägande. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare med uppdrag att ut-
reda förutsättningarna för vissa förändringar i reglerna om förundersöknings-
begränsning i brottmål. Den särskilda utredaren ska lämna sina överväganden 
till regeringen senast den 30 juni 2010. 
 
Vi anser att en självklar utgångspunkt bör vara att var och en av myndighe-
terna ansvarar för att nödvändig kompetens finns för att klara de ålagda upp-
gifterna, exempelvis att myndigheternas egna förundersökningsledare har 
nödvändig kompetens. Polis och åklagare samarbetar vid utredning och lagfö-
ring av brott med i gällande regelverk givna roller. Gemensamma strategier 
och prioriteringar samt organisatoriska lösningar kan förbättra samarbetet och 
därmed brottsutredningsverksamhetens resultat, samtidigt som en modern 
ansvarsfördelning mellan myndigheterna förutsätter att Polisen och Åklagar-
myndigheten tar det fulla ansvaret för sin respektive del av verksamheten. 
Åklagarna ska inte delta i polismyndigheternas myndighetsutövning på annat 
sätt än att åklagaren kan komma att pröva de förundersökningsbeslut som 
meddelats av polisen. Åklagarna ska dock även fortsättningsvis genom sam-
verkan med polisen och andra berörda myndigheter och organisationer till-
ägna sig en god kunskap om mängdbrottens karaktär och omfattning inom 
kammarens verksamhetsområde. Mängdbrottsspecialisterna ska följa polisens 
analyser av mängdbrottsligheten på lokal nivå för att kunna ge förslag till hur 
arbetet vid kamrarna ska prioriteras och inriktas. De ska övergripande kon-
centrera sina insatser på att uppnå en enhetlig och rättssäker lagföring, på 
kvalitetssäkring av mängdbrottsutredningarna samt på en effektivare brott-
målsprocess.  
 
I Åklagarmyndighetens riktlinjer för bekämpning av mängdbrott definieras 
dessa som brott som är vanligt förekommande och som drabbar många män-
niskor men som, sett till enskild gärning, straffrättsligt kan bedömas som 
mindre allvarligt. Vidare anges i dessa bl.a. att verksamheten med utredning 
och lagföring av mängdbrott är ett gemensamt ansvar för åklagare och polis, 
att åklagaren har brottsförebyggande uppgifter, att åklagaren ska ta initiativ 
till samverkan med polisen för planering, genomförande och uppföljning av 
särskilda lokala insatser för bekämpning av prioriterad mängdbrottslighet samt 
att åklagaren ska delta i lokalt brottsförebyggande arbete. I riktlinjerna defini-
eras alltså mängdbrotten på ett sätt som inte överensstämmer med regering-
ens definition. Riktlinjerna är inte heller tillräckligt tydliga beträffande gräns-
dragningen av ansvaret och arbetsuppgifternas fördelning mellan Polisen och 
Åklagarmyndigheten och kan tolkas på ett sätt som inte överensstämmer med 
regeringens inriktning för ansvarsfördelningen mellan myndigheterna, t.ex. 
vad avser de brottsförebyggande uppgifterna. Åklagarmyndighetens riktlinjer 
bör därför upphävas och ersättas av en handbok för mängdbrottshanteringen 
vid myndigheten. 
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5.2 Komplettering av polisledda förundersökningar 

Bestämmelsen i 23 kap. 3 § rättegångsbalken innebär, förenklat uttryckt, att 
polismyndigheterna ska leda förundersökningar som är av enkel beskaffenhet 
och att åklagarna ska leda förundersökningar om saken inte är av enkel be-
skaffenhet. Polisen och Åklagarmyndigheten har i likalydande författningar 
(Rikspolisstyrelsen i RPSFS 2009:11, FAP 403-5 och Åklagarmyndigheten i 
ÅFS 2005:9), det s.k. fördelningscirkuläret, angivit hur förundersökningsle-
darskapet ska fördelas mellan åklagarna och polismyndigheterna. Av cirkulä-
ret framgår således vilka brott som typiskt sett ska anses vara av sådan enkel 
beskaffenhet att polismyndigheterna ska leda förundersökningen.  
 
23 kap. 18-21 §§ rättegångsbalken reglerar vad som gäller vid förundersök-
ningens avslutande. Av bestämmelserna framgår bl.a. att vidtagna utrednings-
åtgärder ska redovisas i ett förundersökningsprotokoll, att beslut ska meddelas 
i åtalsfrågan efter att förundersökningen har avslutats och att åtal inte får 
väckas förrän den misstänkte har slutdelgivits utredningsmaterialet. Riksåkla-
garen har i ett tidigare cirkulär år 1985 (RÅC I:107) uttalat att gränsen mel-
lan att lägga ned förundersökningar och att meddela negativa åtalsbeslut ska 
gå vid genomförd delgivning av utredningen jämlikt 23 kap. 18 § rättegångs-
balken (s.k. slutdelgivning). Riksåklagarens riktlinjer om förundersökningsbe-
gränsning och åtalsunderlåtelse, RåR 2008:2, innebär vissa mindre ändringar 
av denna huvudregel. 
 
Polisledda förundersökningar ska normalt slutdelges och redovisas som färdiga 
protokoll till åklagaren endast i sådana fall där den polisiära förundersök-
ningsledaren på goda grunder räknar med att åklagaren kommer att fatta ett 
positivt åtalsbeslut. Under sådana förhållanden har åklagaren endast att för-
hålla sig till det redovisade materialet i sin åtalsroll. Det innebär att materialet 
normalt ska mötas av ett beslut i åtalsfrågan, endera ett lagföringsbeslut eller 
– om den polisiära förundersökningsledaren misstagit sig – ett negativt åtals-
beslut. Det är dock emellanåt så, att det material som har redovisats är behäf-
tat med brister i ett eller annat hänseende. Det kan gälla brister avseende 
formalia, såsom att korrekta ställföreträdaruppgifter för målsägandebolag sak-
nas, att beslagsförhör saknas eller att vederhäftig dagsbotsutredning inte finns 
med. Brister avseende bevisningen förekommer också, som att ett vittne be-
höver höras närmare beträffande vissa omständigheter vid brottet eller att 
värdet på det tillgripna inte har utretts. Även i situationer av nu beskrivet slag 
har åklagaren mottagit materialet i sin roll att besluta i åtalsfrågor. Om åkla-
garen bedömer att åtal inte kommer att väckas även om de identifierade bris-
terna skulle åtgärdas, ska således ett negativt åtalsbeslut fattas. 
 
Om åklagaren bedömer att åtal kan väckas efter att de identifierade bristerna 
har åtgärdats, kan åklagaren återuppta förundersökningen. Åklagarens be-
dömning kan anses innebära att slutdelgivning skett på ett för tidigt stadium 
och att förundersökningen därför ska tas upp på nytt. Ledningen av förunder-
sökningen ska då också normalt övertas av åklagaren enligt Riksåklagarens 
riktlinjer om åklagarprövningen av slutdelgivna polisledda förundersökningar, 
RåR 2006:2. När åklagaren återupptar förundersökningen utfärdar han direk-
tiv till polisen i vilket hänseende förundersökningen ska kompletteras för att 
läka bristerna.  
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Åklagarna har under år 2009 återupptagit förundersökningar avseende ca fem 
procent eller 13 000 av de omkring 250 000 under året till myndigheten in-
komna polisledda brottsmisstankarna. Det är en resurskrävande uppgift för 
åklagarna att leda de återupptagna förundersökningarna och att bevaka att 
begärda kompletteringar redovisas inom rimlig tid. Tid åtgår också vid Åkla-
garmyndigheten för att administrera dessa förundersökningar. Åklagarens 
skyldighet att ta över förundersökningsledarskapet kan dessutom, som den 
s.k. Storstadsutredningen framhöll,26

 

 innebära att polisen i ett enskilt fall kan 
tvinga fram avsteg från fördelningen av förundersökningsledarskapet som har 
lagts fast i fördelningscirkuläret genom att överlämna en förundersökning till 
åklagaren. Regeringen har fastslagit att den kvalificerade men begränsade 
åklagarresursen i högre utsträckning ska användas för uppgifter som kräver 
åklagarnas kompetens och att polismyndigheterna ska leda fler enkla förun-
dersökningar.  

Med anledning av vad som ovan anförts anser vi att riksåklagarens riktlinjer 
RåR 2006:2 bör upphävas och, i likhet med som anförts ovan rörande Åkla-
garmyndighetens riktlinjer för bekämpning av mängdbrott, ersättas av en 
handbok för mängdbrottshanteringen vid myndigheten. Av handboken bör 
framgå att åklagarna i fortsättningen normalt ska besluta att ledningen av för-
undersökningen ska återgå till polismyndigheten i de fall denna återupptagits 
av åklagaren.  
 
En förundersökningsledare utför sina uppgifter självständigt. I de fall åklaga-
ren beslutar att återuppta och återlämna ledningen av förundersökningen till 
polismyndigheten får åklagaren inte ge direktiv eller anvisningar till polisens 
förundersökningsledare. Åklagaren ska dock självklart ange skälen till sitt be-
slut. Åklagarens motivering bör då vara så tydlig att det står klart vilka brister 
som lett till åklagarens beslut. Denna ordning överensstämmer dessutom med 
överprövningsförfarandet inom Åklagarmyndigheten. En överåklagare som i 
sitt överprövningsbeslut återupptar en förundersökning kan överlämna denna 
till en åklagare men har inte rätt att ge åklagaren bindande direktiv.  
 
Återlämnande av ledningen av förundersökningar till polismyndigheterna 
medför i och för sig ytterligare överlämningar mellan Åklagarmyndigheten 
och polismyndigheterna. Nackdelen med detta vägs dock upp av att mängd-
brottshanteringen vid Åklagarmyndigheten blir mer effektiv och av att åkla-
garnas arbetsuppgifter kan koncentreras till mer kvalificerade uppgifter. Det 
blir också tydligare att polismyndigheterna fullt ut ansvarar för de polisledda 
förundersökningarnas genomförande. Polismyndigheternas får ett tydligt inci-
tament att inte överlämna förundersökningar till åklagarna som inte håller en 
fullgod kvalitet. Dessutom får polismyndigheterna en bättre återkoppling be-
träffande åklagarens uppfattning om bristerna i en förundersökning och ett 
självständigt ansvar för kompletteringarnas genomförande. Polismyndighe-
terna ges också en möjlighet att skriva av ärendet om det visar sig att kom-
pletteringarna leder till att brottet inte kan styrkas.  

                                                
 

26 En arbetsgrupp som fick i uppdrag av riksåklagaren att 
på ett övergripande plan studera samarbetet mellan 
åklagare och polis vad avser brottsutredningar i 
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö 
(ÅM-A 2009/0858). 
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5.3 Samordning av brottsmisstankar 

Om en person är misstänkt för flera brott uppkommer frågan om samordning 
av brottsmisstankarna. En sådan samordning fyller flera syften. Den möjliggör 
en rationell och kostnadseffektiv utredning av de aktuella brotten genom att 
utredningsåtgärder kan genomföras i ett sammanhang. Vidare kan rättsväsen-
dets resurser användas på ett kostnadseffektivt sätt genom att förundersök-
ningsledaren får en överblick över samtliga aktuella brottsmisstankar och med 
ledning härav kan besluta att begränsa antalet förundersökningar som ska 
fullföljas i enlighet med Riksåklagarens riktlinjer om förundersökningsbe-
gränsning och åtalsunderlåtelse, RåR 2008:2. Slutligen kan lagföringen, av 
åklagaren genom strafföreläggande eller av domstol genom dom, ske samlat 
vid ett tillfälle, där det samlade straffvärdet kan bedömas och en lämplig på-
följd beslutas. Det sparar också domstolens resurser om den kan utfärda 
stämning och kalla till huvudförhandling vid ett tillfälle.  
 
5.3.1 Ärendesamordning i mängdärenden 

I så gott som samtliga fall kommer polisen först i kontakt med de brottsmiss-
tankar som ska samordnas, antingen genom anmälan eller genom eget ingri-
pande. Det är därför polisen som har bäst förutsättningar att se att samord-
ning av brottsmisstankar mot en viss person är aktuell och också att genom-
föra samordningen. Utgångspunkten för samordningen bör därför vara att 
någon inom brottssamordningen eller annan utsedd person ansvarar för att 
samordning sker. Förundersökningsledaren kan sedan leda samtliga förunder-
sökningar med biträde från de polisiära utredningsenheterna på de orter där 
brotten begåtts. För det fall detta skulle visa sig praktiskt svårgenomförbart, 
t.ex. på grund av att en stor mängd utredningsåtgärder ska genomföras på 
respektive ort, kan en polisiär förundersökningsledare utses som har samord-
ningsansvaret, medan förundersökningarna leds av en polisiär förundersök-
ningsledare på respektive ort. 
 
Ett antal principer är tänkbara för att bestämma vilken förundersökningsle-
dare som ska ha samordningsansvaret och som huvudregel ska överta förun-
dersökningsledningen i samtliga ärenden. En princip som kan övervägas är att 
förundersökningen ska ledas från den ort där brottet med den strängaste 
straffskalan förövats, en annan att förundersökningen ska ledas från den ort 
där den misstänkte har sitt hemvist och en tredje att förundersökningen ska 
ledas från den ort där huvuddelen av den muntliga bevisningen finns. Efter-
som en grundförutsättning för att en ort ska bli aktuell är att ett av de aktuella 
brotten förövats där och det är av vikt att samordningsregeln blir tydlig och 
lätt tillämpbar, bör som huvudregel kunna gälla att en förundersökning ska 
ledas från den ort där den misstänkte har sitt hemvist. Om detta skulle leda 
till stora olägenheter, bör alternativregeln vara att förundersökningen ska le-
das från den ort där huvuddelen av den muntliga bevisningen finns. 
 
Oavsett om huvudregeln eller alternativregeln tillämpas medför samordnings-
reglerna att en polisiär förundersökningsledare leder eller samordnar samtliga 
i landet samtidigt förekommande brottsmisstankar mot en misstänkt. Den 
som är samordningsansvarig ska då också se till att samtliga brottsmisstankar 
redovisas i ett sammanhang, antingen i ett förundersökningsprotokoll eller i 
flera separata förundersökningsprotokoll. Redovisningen ska ske till den åkla-
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garkammare vars upptagningsområde omfattar den ort där den samordnande 
polisiäre förundersökningsledaren finns.  
 
Om mycket brottsaktiva personer begår mängdbrott som kan leda till att fråga 
uppkommer om den misstänkte ska frihetsberövas ska polisen samordna hos 
dem öppna ärenden och kontakta åklagare. Om åklagaren beslutar om ett 
frihetsberövande blir utredningarna åklagarledda och är därmed inte mängd-
brott med den definition som regeringen uppställt. Om åklagaren beslutar att 
frihetsberövande inte ska ske bör ledningen av förundersökningarna återgå till 
polisen på det sätt som sker redan idag på de flesta håll i landet. Förundersök-
ningarna blir då polisledda och avser per definition mängdbrott. När dessa är 
färdigutredda ska de samordnat redovisas till åklagare på vanligt sätt och 
handläggas som mängdbrott. 
 
5.3.2 Gemensamma föreskrifter om samordning 

Som framgått ovan är det någon inom brottssamordningen eller annan utsedd 
person som hos polisen ansvarar för samordning av brottsmisstankar. Samord-
ningen är av stor betydelse för såväl polis som åklagare. Principerna för sam-
ordningen bör därför fastställas i nationella föreskrifter som är gemensamma 
för Polisen och Åklagarmyndigheten på motsvarande sätt som föreskrifterna 
och de allmänna råden rörande ledning av förundersökning i brottmål, fördel-
ningscirkuläret. Cirkuläret har utarbetat i samråd mellan Rikspolisstyrelsen 
och Åklagarmyndigheten och myndigheterna har sedan utfärdat likalydande 
föreskrifter och allmänna råd. I de gemensamma föreskrifterna bör regleras 
vem som ansvarar för samordningen, enligt vilka principer samordning ska 
ske, vilka åtgärder som bör vidtas för att samordning ska kunna genomföras 
och hur det fortsatta utredningsarbetet ska bedrivas efter beslut om samord-
ning.  
 
5.3.3 Samordning av tillkommande brottsmisstankar 

En särskild fråga som uppkommer vad gäller samordning av mängdärenden är 
hur tillkommande brottsmisstankar ska behandlas sedan åtal väckts eller 
strafföreläggande utfärdats. Om det nya brottet enligt fördelningscirkuläret är 
att anse som av enkel beskaffenhet, uppkommer frågan vem som ska leda 
förundersökningen. Åklagarmyndighetens nuvarande föreskrifter om samord-
ning av brottmålsärenden, ÅFS 2005:25, omfattar såväl polis- som åklagar-
ledda förundersökningar och reglerar därför inte uttryckligen den nu aktuella 
situationen. Det anges dock i föreskrifterna att åklagaren när frågan om sam-
ordning prövas ska överväga om det av samordningsskäl är lämpligt att åkla-
gare övertar ledningen av en förundersökning som leds av en polismyndighet 
eller Tullverket. Om förundersökningsledningen inte övertas, ska berörd för-
undersökningsledare underrättas när åtal väcks. Som skäl för att åklagare ska 
inträda som förundersökningsledare för de nu aktuella ärendena, som är av 
enkel beskaffenhet, anförs att åklagaren då får en överblick över samtliga 
brottsmisstankar och med ledning härav kan besluta om förundersökningsbe-
gränsning. Med tanke på att samtliga aktuella brottsmisstankar finns tillgäng-
liga i misstanke- och belastningsregistren och att de polisiära förundersök-
ningsledarna som ovan anförts sannolikt kommer att föreslås få utökade befo-
genheter att besluta om förundersökningsbegränsning, finns numera inte till-
räckligt tungt vägande skäl för att åklagare ska vara förundersökningsledare. 
Tillkommande brottsmisstankar bör därför behandlas på samma sätt som öv-
riga brottsmisstankar, det vill säga förundersökningen ska ledas av polisiär 
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förundersökningsledare och för det fall förundersökningsbegränsning blir ak-
tuell, ska den beslutas av förundersökningsledaren. Även denna fråga bör re-
gleras i de gemensamma föreskrifterna om samordning.  
 
 
5.4 Tidpunkten för åklagarens beslut i polisledda förundersökningar  

Som framgår av 23 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken ska en förunder-
sökning bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger. Finns det inte 
längre skäl att fullfölja förundersökningen ska den läggas ned. Det är själv-
fallet angeläget att beslut i åtalsfrågan meddelas så snart som möjligt efter det 
att utredningen slutförts. Beträffande t.ex. häktade och ungdomar gäller sär-
skilda tidsfrister inom vilka beslut i åtalsfrågan måste föreligga. I ärenden där 
sådana frister saknas är det inte möjligt att generellt säga hur lång tid som 
rimligen kan få förflyta från det att utredningen redovisas tills ett beslut i 
åtalsfrågan fattas, utan detta är beroende bl.a. av vad saken gäller och hur 
omfattande förundersökningen är. Det nämnda skyndsamhetskravet gäller 
emellertid till dess att beslut i åtalsfrågan fattats varför ett uppehåll i hand-
läggningen på detta stadium kan medföra att ovan nämnda bestämmelse åsi-
dosätts. I artikel 6 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna stadgas också att den som an-
klagas för brott ska vara berättigad till rättegång inom skälig tid. 
 
Justitieombudsmannen har framhållit att det inte överensstämmer med rätte-
gångsbalkens krav på skyndsamhet att åklagaren avvaktar med ett beslut i 
åtalsfrågan till dess alla föreliggande anmälningar har färdigutretts.27

 

 Det är, 
enligt justitieombudsmannen, angeläget att beslut i åtalsfrågan meddelas så 
snart som möjligt efter det att ett förundersökningsprotokoll färdigställts och 
att en metod som innebär att alla öppna ärenden ska vara färdiga innan man 
tar ställning i åtalsfrågan inte står i överensstämmelse med lagens krav på 
skyndsamhet.  

Genom att normalt meddela fortlöpande och omedelbara beslut i åtalsfrågan 
effektiviseras ärendehandläggningen. Sådana rutiner hindrar också att ären-
dena växer med ständigt nya brottsmisstankar (s.k. gratislottning). Därmed 
minskar också åklagarens behov av att samordna brottsmisstankar och miss-
tänkta personer. Åklagaren behöver inte heller bevaka och påminna polisen 
om att de ska redovisa nytillkomna brottsmisstankar till åklagaren så att åkla-
garbeslut kan meddelas. Av en framtida mängdbrottshandbok bör därför 
framgå att åklagare ska fatta fortlöpande beslut i mängdbrottsärenden utan att 
avvakta att ytterligare brottsmisstankar redovisas av polisen.  
 

                                                
 

27 Justitieombudsmannen, JO dnr. 1938-1998 
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Beräkningar 
 
1 Sammanställning 
 
Tabell 1. Ekonomisk effekt av en ny organisation. Fr.o.m. omställningsperiodens 
slut och tidigast med start i januari 2013. Effekt per år och i tkr. 
  Högkostnadsberäkning Lågkostnadsberäkning  

PERSONAL 
  

Dagens personalkostnada 120 079 120 079 
Personalkostnad vid ny organisationb 108 131 65 167 
Ekonomisk effekt 11 948 54 912 

LOKALER M.M.c  
  

Minskade kostnader på befintliga kammare 4 386 3 364 
Kostnad för ny organisation 16 000 8 300 
Ekonomisk effekt -11 614 -4 936 
TOTAL EKONOMISK EFFEKT AV NY 
ORGANISATION 

334 49 976 

a) Se Tabell 3  
b) Se Tabell 8 respektive Tabell 10 
c) Se Tabell 11 
 
Tabell 2. Omställningskostnader, i tkr. 
TOTALT 
PERSONAL 
OCH 
LOKALERa 

Högkostnads-
beräkning, tidigt 

beslutb 

Högkostnads-
beräkning, sent 

beslutc 

Lågkostnads-
beräkning, tidigt 

beslutd 

Lågkostnads-
beräkning, sent 

beslute 

2011 0 4 652 0 0 
2012 9 624 21 095 0 0 
2013 0 0 0 0 

2011-2013 9 624 25 747 0 0 
a) Då ett års kostnad är negativt tas detta inte med i totalsumman då det inte längre är en kostnad 
utan en besparing. För förklaring av uppgifterna se stycket Omställningskostnader, med start på sid 7 
b) Omställningskostnader upphör efter okt 2012 
c) Omställningskostnader upphör efter feb 2013 
d) Det förekommer inga omställningskostnader 
e) Det förekommer inga omställningskostnader 
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2 Personalkostnader 

2.1 Personalkostnad för mängdbrott vid dagens organisation 

Tabell 3. Beräkningar av kostnader för dagens mängdbrottshantering. 
 Antal/Kostnad Andel 

VIKTADE BROTTSMISSTANKAR 2009   
Åklagarledd förundersökning 1 420 396 st 70 % 
Polisledd förundersökning 598 082 st 30 % 
Totalt 2 018 478 st 100 % 

BUDGET ENLIGT FÖRDELNINGSMODELLEN 2009   
Åklagarledd förundersökning 427 746 tkr 70 % 
Polisledd förundersökning 180 109 tkr 30 % 
Totalt 607 855 tkr 100 % 

FÖRDELNING AV ARBETE MÄNGDBROTTSENHET/LOKALA 
KAMMARE 

  

Lokala åklagarkammare 60 031 tkr 33 % 
Mängdbrottsenheter 120 079 tkr 67 % 
Totalt 180 109 tkr 100 % 

 
 
2.2 Personalkostnad för mängdbrott efter en genomförd 

omorganisation 

Tabell 4. Kammare och inkomna brottsmisstankar i polisledda förundersökningar 
under 2009 i respektive samverkansområde 

SYD OCH ÖST VÄST OCH MITT STOCKHOLM OCH NORR 

Kammare Inkomna brm Kammare Inkomna brm Kammare Inkomna brm 

Malmö 10 675 Göteborg 20 332 City 26 287 
Södra Skåne 7 781 Borås 6 433 Södertörn 11 601 
Kristianstad 4 317 Halmstad 6 502 Söderort 12 826 
Helsingborg 10 853 Uddevalla 6 109 Västerort 13 019 
Karlskrona 3 186 Skövde 4 826 Norrort 10 228 
Jönköping 6 444 Västerås 7 717 Sundsvall 4 935 

Kalmar 4 249 Uppsala 9 212 Östersund 2 508 
Växjö 3 125 Falun 5 581 Umeå 4 959 

Eskilstuna 3 328 Örebro 8 066 Luleå 6 724 
Nyköping 3 739 Karlstad 7 481   

Norrköping 5 250 Gävle 5 345   
Linköping 5 534     

TOTALT 68 481 TOTALT 87 604 TOTALT 93 087 

 
Tabell 5. Ungefärligt antal ärenden med förundersökningar ledda av polis under 
2009 i respektive samverkansområde 

 Samverkansområde  Syd och Öst Väst och Mitt 
Stockholm 
och Norr 

Totalt 

Summa polisledda brottsmisstankar  68 481 87 604 93 087 249 172 
Genomsnittligt antal brottsmisstankar 
per ärende 

2 2 2 2 

Ungefärligt antal ärenden per år 34 241 43 802 46 544 124 586 
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Kostnaderna för personal enligt högkostnadsberäkningen och 
lågkostnadsberäkningen efter en genomförd omorganisation bygger på 
antaganden om följande löner: 
 
Tabell 6. Lönekostnader som antas i beräkningar av personalkostnader, i kr per 
månad. 

  
Månadslön exkl. 

lönekostnadpålägg 
Månadslön inkl 

lönekostnadpålägg 
ANSTÄLLDA EXKL. LEDNING, HANDLEDARE OCH IT 

  
Beredningsassistenter 25 000 38 425 
Beredningsjurister 27 000 41 499 
Åklagare för kontroll och underskrift 45 000 69 165 
Åklagare för de svåraste ärendena 45 000 69 165 
Administratörer 22 000 33 814 

LEDNING, HANDLEDARE OCH IT 
  

Chef 68 000 104 516 
Vicechef 57 000 87 609 
Specialiståklagare som handledare 45 000 69 165 
Chefsadministratör 30 000 46 110 
Vice chefsadministratör  30 000 46 110 
It-administratör 25 000 38 425 

 
 
2.2.1 Högkostnadsberäkningen 

Tabell 7. Personalbehov för handläggning vid ny mängdorganisation, enligt 
högkostnadsberäkningen, totalt i riket. 

 
Andel av 
ärendena 

Antal 
ärenden 

per år 

Minuter 
per 

ärende 

Antal ärenden 
som hanteras per 

tjänst och åra 

Antal 
tjänster 
per år 

Beredningsassistenter 60 % 74 752 48 1 500 49,8 
Beredningsjurister 20 % 24 917 90 800 31,1 
Åklagare för kontroll och 
underskrift 

100 % 124 586 7 10 000 12,5 

Åklagare för hantering 
av de svåraste ärendena 

20 % 24 917 90 800 31,1 

Administratörer 100 % 124 586 24 3 000 41,5 

Totalt 
  

 
 

166,1 

a) Då det antas 200 arbetsdagar per år och 6 timmars effektiv arbetstid per dag  
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Tabell 8. Personalkostnader för handläggning vid ny mängdorganisation, enligt 
högkostnadsberäkningen och uppdelat per samverkansområden. 

Samverkansområde  
Syd och 

Öst 
Väst och 

Mitt 
Stockholm 
och Norr 

Totalt 

ANSTÄLLDA EXKL. LEDNING, 
HANDLEDARE OCH IT     
Antal  

    
Beredningsassistenter  13,7 17,5 18,6 49,8 
Beredningsjurister  8,6 11,0 11,6 31,1 
Åklagare för kontroll och underskrift  3,4 4,4 4,7 12,5 
Åklagare för hantering av de svåraste 
ärendena  

8,6 11,0 11,6 31,1 

Administratörer  11,4 14,6 15,5 41,5 
Totalt antal  45,7 58,4 62,1 166,1 
Lönekostnad i tkr 

    
Beredningsassistenter  6 315 8 153 8 584 23 052 
Beredningsjurister  4 263 5 503 5 795 15 560 
Åklagare för kontroll och underskrift 2 842 3 669 3 863 10 374 
Åklagare för hantering av de svåraste 
ärendena  

7 105 9 172 9 658 25 934 

Administratörer  4 631 5 979 6 295 16 905 
Summa lönekostnader tkr 25 156 32 181 34 195 91 532 

LEDNING, HANDLEDARE OCH IT 
    

Chef 1 1 1 3,0 
Vice chef 1 1 1 3,0 
Åklagare, handledare 2 2 2 6,0 
Chefsadministratör 1 1 1 3,0 
Vice chefsadministratör 1 1 1 3,0 
IT-administratör 1 1 1 3,0 
Totalt antal  7 7 7 21,0 
Summa lönekostnader i tkr 5 533 5 533 5 533 16 600 

ANSTÄLLDA INKL. LEDNING, 
HANDLEDARE OCH IT     
Totalt antal  52,7 65,4 69,1 187,1 
Summa lönekostnader i tkr 30 689 37 714 39 728 108 131 

 
 
2.2.2 Lågkostnadsberäkningen 

Tabell 9. Personalbehov för handläggning vid ny mängdorganisation, enligt 
lågkostnadsberäkningen, totalt i riket. 

 
Andel av 
ärendena 

Antal 
ärenden 

per år 

Minuter 
per 

ärende 

Antal ärenden som 
hanteras per tjänst 

och åra 

Antal 
tjänster 
per år 

Beredningsassistenter 60 % 74 752 24 3 000 24,9 
Beredningsjurister 20 % 24 917 40 1 800 13,8 
Åklagare för kontroll och 
underskrift 

100 % 124 586 3 24 000 5,2 

Åklagare för hantering 
av de svåraste ärendena 

20 % 24 917 90 800 31,1 

Administratörer 40 % 49 834 6 12 000 4,2 

Totalt 
    

79,3 
a) Då det antas 200 arbetsdagar per år och 6 timmars effektiv arbetstid per dag  
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Tabell 10. Personalkostnader för handläggning vid ny mängdorganisation, enligt 
lågkostnadsberäkningen och uppdelat per samverkansområden. 

Samverkansområde  
Syd och 

Öst 
Väst och 

Mitt 
Stockholm 
och Norr 

Totalt 

ANSTÄLLDA EXKL. LEDNING, 
HANDLEDARE OCH IT     
Antal  

    
Beredningsassistenter  6,8 8,8 9,3 24,9 
Beredningsjurister  3,8 4,9 5,2 13,8 
Åklagare för kontroll och underskrift  1,4 1,8 1,9 5,2 
Åklagare för hantering av de svåraste 
ärendena  

8,6 11,0 11,6 31,1 

Administratörer  1,1 1,5 1,6 4,2 
Totalt antal  21,8 27,9 29,6 79,3 
Lönekostnad i tkr 

    
Beredningsassistenter  3 158 4 076 4 292 11 526 
Beredningsjurister  1 895 2 446 2 575 6 916 
Åklagare för kontroll och underskrift 1 184 1 529 1 610 4 322 
Åklagare för hantering av de svåraste 
ärendena  

7 105 9 172 9 658 25 934 

Administratörer  463 598 630 1 691 
Summa lönekostnader i tkr 13 804 17 659 18 764 50 227 

LEDNING, HANDLEDARE OCH IT 
    

Chef 1 1 1 3,0 
Vice chef 1 1 1 3,0 
Åklagare, handledare 2 2 2 6,0 
Chefsadministratör 1 1 1 3,0 
Vice chefsadministratör 0 0 0 0,0 
IT-administratör 1 1 1 3,0 
Totalt antal  6 6 6 18,0 
Summa lönekostnad i tkr  4 980 4 980 4 980 14 940 

ANSTÄLLDA INKL. LEDNING, 
HANDLEDARE OCH IT     
Totalt antal  27,8 33,9 35,6 97,3 
Summa lönekostnader i tkr 18 784 22 639 23 744 65 167 
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3 Lokalkostnader m.m. 
3.1.1 Kostnaderna för lokaler m.m. enligt högkostnadsberäkningen och 

lågkostnadsberäkningen efter en genomförd omorganisation bygger på 
följande uppgifter. 

 
Tabell 11. Ekonomisk effekt för nya lokaler m.m. vid ny organisation, fr.o.m. 
2013. Effekt per år och i tkr. 

  
Högkostnadsberäkning 

 
Lågkostnadsberäkning 

 
MINSKAD KOSTNAD PÅ BEFINTLIGA 
KAMMARE   
Lokaler 2 120 1 650 
Investeringar, möbler, viss utrustning 1 500 1 120 
Driftkostnader 766 594 
Avgår totalt 4 386 3 364 

KOSTNAD FÖR NY ORGANISATION 
  

Lokaler  12 000 6 300 
Investeringar, datanät, larm, möbler 2 000 1 000 
Driftkostnader 2 000 1 000 
Total kostnad för ny organisation 16 000 8 300 
EKONOMISK EFFEKT FÖR NY 
ORGANISATION   
Lokaler  -9 880 -4 650 
Investeringar, datanät, larm, möbler -500 120 
Driftkostnader -1 234 -406 
Total ekonomisk effekt för ny 
organisation 

-11 614 -4 936 
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4 Omställningskostnader 
Omställningskostnaderna består av två delar, kostnader för överlappning av 
personal och kostnader för byte av lokaler. Perioden för omställningen pågår 
från januari 2011 till och med den månad då det inte längre förekommer 
någon överlappning av personal.  
 
Beräkningarna av omställningskostnaderna redovisas i tre delar nedan, först 
kostnaderna för personal, sedan kostnaderna för lokaler och slutligen en 
sammanställning. 
 
 
4.1 Omställningskostnader för personal 

Beräkningarna av omställningskostnader för personal görs i två steg: 
 
1. Perioden då det finns omställningskostnader avseende personal fastställs.  

Det innebär att tidpunkten då antalet personer som nyanställs för att 
arbeta med den nya mängdorganisationen och antalet personer som 
lämnat Åklagarmyndigheten p.g.a. pension eller andra skäl är lika stora 
fastställs. Omställningsperioden pågår så länge antalet nyanställda är fler 
än de som lämnat Åklagarmyndigheten. 

 
2. Kostnader för omställning av personal fastställs.  

Den totala lönekostnaden för personerna som har nyanställts för att arbeta 
i den nya mängdorganisationen under hela omställningsperioden jämförs 
med de löner som inte har betalats ut till de personer som lämnat 
Åklagarmyndigheten under samma period. Skillnaden mellan dessa 
kostnader blir omställningskostnaderna för personal. 

 
Då både typ av beräkning och tidpunkt för beslut påverkar 
omställningskostnaderna för personal tas fyra möjliga omställningskostnader 
för personal fram: 
 
1. Högkostnadsberäkningen, tidigt beslut 
2. Högkostnadsberäkningen, sent beslut 
3. Lågkostnadsberäkningen, tidigt beslut 
4. Lågkostnadsberäkningen, sent beslut 
 
4.1.1 Period då det förekommer omställningskostnader avseende personal 

För att komma fram till vilken period det är aktuellt med 
omställningskostnader för personal beräknas antalet nyanställda och antalet 
som lämnar Åklagarmyndigheten över en period av tre år.   
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Antal personer som nyanställs 

Tabell 12. Antalet nyanställda i mängdbrottsorganisationen 
 Högkostnadsberäkning Lågkostnadsberäkning 
 Antal i ny 

organisa-
tiona 

Antal 
befintliga 
inom ÅM 

Antal 
nyanställ-

ningar 

Antal i ny 
organisa-

tionb 

Antal 
befintliga 
inom ÅM 

Antal 
nyanställ-

ningar 
ANSTÄLLDA EXKL. 
LEDNING, 
HANDLEDARE & IT       
Berednings- 
assistenter 

49,8 4 45,8 24,9 4 45,8 

Beredningsjurister 31,1 0 31,1 13,8 0 13,8 
Åklagare, kontroll 
och underskrift 

12,5 12,5 0 5,2 5,2 0 

Åklagare, de 
svåraste ärendena 

31,1 31,1 0 31,1 31,1 0 

Administratörer 41,5 15 26,5 4,2 4,2 0 
LEDNING, 
HANDLEDARE & IT 

      

Chef 3 3 0 3 3 0 
Vicechef 3 3 0 3 3 0 
Åklagare som 
handledare 

6 6 0 6 6 0 

Chefsadministratör 3 0 3 3 0 3 
Vice chefs- 
administratör  

3 0 3 0 0 0 

It-administratör 3 0 3 3 0 3 
TOTALT 187 74,6 112,4 97,2 56,5 40,7 
a) Se Tabell 8 
b) Se Tabell 10 

 
Utifrån antaganden ovan fås följande antal nyanställda för de båda 
beräkningarna och vid olika tidpunkter. 
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Diagram 1. Antalet nyanställda i mängdbrottsorganisationen vid olika tidpunkter 
och utifrån hög- och lågkostnadsberäkningarna 
 
Antal personer som lämnar Åklagarmyndigheten 

Antaganden 
Beräkningarna av antalet personer som lämnar Åklagarmyndigheten per år 
p.g.a. pension eller av andra skäl och som kan ersättas av personer till 
mängdorganisationen har gjorts med utgångspunkt i följande antaganden: 
 
1. Antalet personer som lämnar Åklagarmyndigheten är: 

 
a. 75 personer per år under 2011 och 2012 
b. 85 personer per år under 2013 och 2014 

 
2. Personerna som slutar under ett år gör det jämt fördelat under året, dvs. 

1/12 slutar varje månad. 
 

3. Samtliga personer slutar den sista i den aktuella månaden. 
 
4. Antalet tjänster som kan ersättas med de som lämnar 

Åklagarmyndigheten är beroende av när ett beslut om omorganisation 
fattas: 

 
a. Fattas ett inriktningsbeslut i början av september 2010 kan all 

ersättningsrekrytering under 2011 inriktas mot mängdbrottsenheterna 
b. Fattas ett inriktningsbeslut i början av december 2010 kan 

ersättningsrekryteringen under maj-december 2011 inriktas mot 
mängdbrottsenheterna 

 
5. Då en del rekrytering sannolikt ändå måste ske utanför 

mängdbrottsenheterna och en viss överlappning mellan när en person 
börjar och en annan slutar kan inträffa har endast fem sjättedelar av det 
förväntade behovet av ersättningsrekrytering tagits med.  

 
Enligt antaganden ovan fås antalet personer som lämnar Åklagarmyndigheten 
och som kan ersättas med nyanställda till mängdorganisationen. I Tabell 13 
presenteras antalet för en tidsperiod mellan september 2011 och mars 2013 
för ett tidigt respektive ett sent beslut. 
 
Tabell 13. Antalet personer som lämnat Åklagarmyndigheten p.g.a. pension eller 
av andra skäl och kan ersättas av nyanställda. Före omorganisationens första 
genomförandeetapp, vid årsskiftet 2011 och 2012 samt i mars 2013, tidigt och 
sent beslut. 
Tidpunkt Tidigt beslut Sent beslut 

sep 2011 41,7 20,8 
dec 2011 57,3 36,5 
dec 2012 119,8 99,0 
mars 2013 136,8 116,0 

 
I Diagram 2 nedan illustreras antalet personer som lämnar 
Åklagarmyndigheten per månad vid ett tidigt respektive ett sent beslut. 
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Diagram 2. Personer som lämnar Åklagarmyndigheten och som kan ersättas med 
nyanställda till mängdorganisationen vid ett tidigt respektive ett sent beslut 
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Tidpunkt för omställningsperiodens slut  

Då uppgifterna om antal personer som nyanställs för att arbeta i den nya 
mängdorganisationen samt uppgifterna om antalet personer som lämnar 
Åklagarmyndigheten och som kan ersättas av dem som ska nyanställas läggs 
samman fås en tidpunkt för omställningsperiodens slut. 
 

 
 
Diagram 3. Tidpunkter då det inte längre finns någon överlappning av personal 
 
Som tidigare nämnts påverkar såväl typ av beräkning som tillfälle för beslut 
både tid för omställning och kostnad för denna. Två av sluttidpunkterna 
illustreras i Diagram 3 ovan som är en kombination av Diagram 1 och 
Diagram 2. I diagrammet syns även att för lågkostnadsberäkningen 
förekommer det ingen överlappning av personal och som sista månad för 
omställning sätts september 2011. För samtliga alternativ förväntas 
omställningsperioden starta i januari 2011. 
 
I Tabell 14 nedan sammanfattas omställningsperioderna för de olika 
alternativen. 
 
Tabell 14. Sammanfattning av omställningsperioder  

Högkostnads-
beräkning, tidigt 

beslut 

Högkostnads-
beräkning, sent 

beslut 

Lågkostnads-
beräkning, tidigt 

beslut 

Lågkostnads-
beräkning, sent 

beslut 

jan 2011 – okt 2012 jan 2011 – feb 2013 jan 2011 – sep 2011 jan 2011 – sep 2011 

 

A = oktober 2012, högkostnadsberäkningen, tidigt beslut 
B = februari 2013, högkostnadsberäkningen, sent beslut 

 
 

A 
 B 
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4.1.2 Omställningskostnad för personal  

Då tidpunkterna för perioden med omställningskostnader har fastställts ska 
kostnaden för dessa perioder tas fram.  
 
Antaganden 
För att ta fram personalkostnaderna för omställningen har följande 
antaganden gjorts 
 
1. Personerna som går i pension antas vara antingen åklagare eller 

åklagaradministratörer 
 

a. Under 2011 och 2012 antas 11 åklagare och 14 administratörer per år 
gå i pension. 

b. Under 2013 och 2014 antas 15 åklagare och 20 administratörer per år 
gå i pension. 

 
2. Personalsammansättningen bland personalen som slutar av andra skäl än 

pension antas vara densamma som sammansättningen hos de som går i 
pension 

 
a. Under 2011 och 2012 antas 22 åklagare och 28 administratörer per år 

sluta av andra skäl än pension. 
b. Under 2013 och 2014 antas 33 åklagare och 17 administratörer per år 

sluta av andra skäl än pension. 
 

3. Lönerna för åklagare respektive administratörer antas vara den samma för 
de nyanställda som för personerna som lämnar Åklagarmyndigheten. 

 
För att kunna räkna på lönekostnaderna för de som nyanställs och för de som 
lämnar myndigheten så har en genomsnittlig lönekostnad per person tagits 
fram. Denna bygger på andel personer med olika tjänster (se antagande 1-2 
ovan)och de lönekostnader för tjänsterna som redovisats i Tabell 6. 
 
Tabell 15. Genomsnittlig lönekostnad per månad för personer som lämnar 
Åklagarmyndigheten respektive nyanställs för att arbeta i mängdorganisationen, i 
Kr. 

 Lönekostnad per månad och 
tjänst inkl. lönekostnadspålägg 

NYANSTÄLLDA  
Högkostnadsberäkning 38 599 
Lågkostnadsberäkning 40 034 

PERSONER SOM LÄMNAR ÅM  
Mellan åren 2011-2012 49 368 
Mellan åren 2013-2014 53 777 

 
Genom att månad för månad multiplicera antalet tjänster med lönekostnad 
för de olika alternativen och sedan subtrahera kostnaden för personerna som 
lämnar Åklagarmyndigheten från kostnaden för personerna som nyanställs fås 
personalkostnaderna för omställningen.  
 
I tabellen nedan har detta gjorts årsvis t.o.m. omställningsperiodens sista 
månad. För de varianter av beräkningar där det inte förekom överlappning av 
personal räknas kostnaderna ut till och med september 2011. I noterna under 
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tabellen redovisas för vilken period varje år som kostnaderna gäller. För de 
perioder där kostnaden är negativ, är det inte en kostnad utan en besparing.  
 
Tabell 16. Omställningskostnad för personal under omställningsperioden, i tkr. 

 
Högkostnads- 

beräkning, 
tidigt beslut 

Högkostnads- 
beräkning, 
sent beslut 

Lågkostnads- 
beräkning, 

tidigt beslut 

Lågkostnads- 
beräkning, 
sent beslut 

2011     
Kostnad för nyanställda 5 785 5 785 0 0 
Kostnad för personerna 
som lämnar ÅM 

16 970 
 

7 200 
 

9 257 
 

2 571 
 

Omställningskostnad  -11 186a -1 415c -9 257f -2 571g 

2012     
Kostnad för nyanställda 41 939 50 616 --- --- 
Kostnad för personerna 
som lämnar ÅM 

42 426 
 

41 655 
 

--- --- 

Omställningskostnad  -487b 8 961d --- --- 

2013     
Kostnad för nyanställda --- 8 677 --- --- 
Kostnad för personerna 
som lämnar ÅM 

--- 
11 062 

 
--- --- 

Omställningskostnad  --- -2 385e --- --- 
a) Omställningskostnader jan - dec2011 
b) Omställningskostnader jan - okt 2012 
c) Omställningskostnader jan - dec 2011 
d) Omställningskostnader jan- dec 2012 
e) Omställningskostnader jan - feb 2012 
f) Omställningskostnader jan - sep 2011 
g) Omställningskostnader jan- sep 2011 

 
 
4.2 Omställningskostnader för lokaler m.m. 

Genom att uppskatta hur mycket den nya organisationens lokaler m.m. 
kommer att kosta under 2011 och 2012 och sedan subtrahera minskningen av 
dagens kostnader på befintliga kammare fås omställningskostnaderna för 
respektive år.  
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Tabell 17. Omställningskostnader för lokaler m.m. under 2011-2012, i tkr. 

  
Högkostnads- 

beräkning 
Lågkostnads- 

beräkning 

2011 
  MINSKAD KOSTNAD PÅ BEFINTLIGA KAMMARE 
  Lokaler 0 0 

Investeringar, möbler, viss utrustning 750 560 
Driftkostnader 383 297 
Avgår totalt 2011  1 133 857 

KOSTNAD FÖR NY ORGANISATION 
  Lokaler  6 000 3 150 

Investeringar, datanät, larm, möbler 1 000 500 
Driftkostnader 200 50 
Total kostnad 2011 7 200 3 700 

OMSTÄLLNINGSKOSTNAD  
  Lokaler  6 000 3 150 

Investeringar, datanät, larm, möbler 250 -60 
Driftkostnader -183 -247 
Total omställningskostnad 2011 6 067 2 843 

2012 
  MINSKAD KOSTNAD PÅ BEFINTLIGA KAMMARE 
  Lokaler 1 600 825 

Investeringar, möbler, viss utrustning 1 500 1 120 
Driftkostnader 766 594 
Avgår totalt 2012 3 866 2 539 

KOSTNAD FÖR NY ORGANISATION 
  Lokaler  12 000 6 300 

Investeringar, datanät, larm, möbler 2 000 1 000 
Driftkostnader 2 000 1 000 
Total kostnad 2012 16 000 8 300 

OMSTÄLLNINGSKOSTNAD  
  Lokaler  10 400 5 475 

Investeringar, datanät, larm, möbler 500 -120 
Driftkostnader 1 234 406 
Total omställningskostnad 2012 12 134 5 761 

 
Som framgår av tabellen skiljer sig kostnaderna åt mellan hög- och 
lågkostnadsberäkningarna, fr.o.m. 2013 förväntas kostnaderna för lokaler ha 
stabiliserats och dessa redovisas i Tabell 10.  
 
I Tabell 18 nedan sammanfattas de merkostnader för lokaler m.m. som 
uppstår under den period som räknas som omställningsperiod för respektive 
beräkningsvariant.  
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Tabell 18. Sammanfattning omställningskostnader för lokaler m.m. fr.o.m. 
januari 2011 t.o.m. omställningsperiodens slut, i tkr. 

 
Högkostnads- 

beräkning,  
tidigt beslut 

Högkostnads- 
beräkning,  
sent beslut 

Lågkostnads- 
beräkning,  

tidigt beslut 

Lågkostnads- 
beräkning,  
sent beslut 

2011 6 067a 6 067c 2 132f 2 132g 
2012 10 112b 12 134d --- --- 
2013 --- 1 936e --- --- 
a) Omställningskostnader jan- dec 2011 
b) Omställningskostnader jan - okt 2012 (10/12 av 2012 års lokalomställningskostnader) 
c) Omställningskostnader jan - dec 2011 
d) Omställningskostnader jan- dec 2012 
e) Omställningskostnader jan- feb 2012 (2/12 av 2013 års lokalomställningskostnader) 
f) Omställningskostnader jan - sep 2011 (9/12 av 2011 års lokalomställningskostnader) 
g) Omställningskostnader jan- sep 2011 (9/12 av 2011 års lokalomställningskostnader) 

 
 
4.3 Omställningskostnader för personal och lokaler m.m. 

När omställningsperiod samt kostnader för person- och lokalomställning m.m. 
har fastställts sätts uppgifterna samman. Som tidigare uppmärksammats 
uppkommer det inte alltid en kostnad under omställningsperioden då det 
gäller personal, utan ibland kan resultatet av perioden leda till en besparing 
för myndigheten. I de fall som slutsumman blir negativ, d.v.s. en besparing, 
då kostnader för lokaler m.m. lagts på personalkostnaderna anges kostnaderna 
i tabellen nedan som noll. 
 
Tabell 19. Sammanfattning omställningskostnader för lokaler m.m. och personal 
fr.o.m. januari 2011 t.o.m. omställningsperiodens slut, i tkr. 

 
Högkostnads- 

beräkning, 
tidigt beslut 

Högkostnads- 
beräkning, 
sent beslut 

Lågkostnads- 
beräkning, 

tidigt beslut 

Lågkostnads- 
beräkning, 
sent beslut 

2011 0a 4 652c 0f 0g 
2012 9 624b 21 095d --- --- 
2013 --- 0e --- --- 

2011-2013 9 624 25 747 0 0 
a) Omställningskostnaden jan - dec 2011, är negativ (-5 119 tkr) och sätts därmed till 0 
b) Omställningskostnader jan - okt 2012  
c) Omställningskostnader jan - dec 2011 
d) Omställningskostnader jan - dec 2012 
e) Omställningskostnader jan - feb 2012 är negativ (-449 tkr) och sätts därmed till 0 
f) Omställningskostnader jan - sep 2011 är negativ (-7 124 tkr) och sätts därmed till 0 
g) Omställningskostnader jan - sep 2011 är negativ (-439 tkr) och sätts därmed till 0 
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