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Sammanfattning

Begrepp som används i samband med polisens underrättelse i 23:18 kan missförstås.

Begreppet delgivning används ofta men inte alltid i den rätta bemärkelsen. Rapportens syfte

är att redogöra för den lagstiftning som finns om delgivning genom att förklara vad den

innebär samt beskriva de förfaranden som ska efterlevas. Särskilt ska den beskriva polisens

tillämpning av underrättelse och delgivning enligt rättegångsbalkens (RB) bestämmelser i

23:18 och Förundersökningskungörelsen (FUK) 12 § a. I det inledande kapitlet redogörs den

lagstiftningen som finns i RB, FUK och Delgivningslagen (DelgL). Vidare beskrivs

slutunderrättelsens dokumentation som ska utföras av polis men också åklagarens skyldighet

vid underrättelse enligt 23:18. En empirisk undersökning har gjorts på stationen i Karlstad och

i Bollnäs för att få en bild av hur polisens arbete med underrättelse fungerar i praktiken. Vi

tror att de slutsatser vi har kunnat dra utifrån de svar vi fått, ger en bild av den polisiära

tillämpningen av aktuella regler. Lösbrev används inte i den utsträckning som är möjlig och

informationen om att förenklad delgivning kan komma att tillämpas meddelas felaktigt

muntligen. Ett korrekt handhavande av dessa skulle öka genomströmningen i rättskedjan,

framförallt vad gäller så kallade mängdbrott.
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1 Inledning

Polisyrket innefattar många olika uppgifter, en av dessa är delgivning. I olika författningar

anges att meddelanden ibland ska överlämnas genom ett särkskilt formellt förfarande

(delgivning) för att myndigheten ska få ett bevis på att adressaten fått ett visst

meddelande. Alla myndigheter som behöver delge en person ett visst meddelande ska

tillämpa DelgL bestämmelser om inte avvikande bestämmelser finns.1 Polisen har till

exempel skyldighet att enligt RB 23:18 underrätta en brottsmisstänkt att

förundersökningen är slutförd och att hon eller han har möjlighet att ta del av densamma.2

Denna underrättelse måste ibland delges den misstänkte. Polisen biträder också andra

myndigheter vid delgivning.3 Under polisutbildningens olika moment har vi kommit i

kontakt med många begrepp bland annat delgivning. Det finns bestämmelser i

lagstiftningen som styr förfarandet vid delgivning och dessa är viktiga att ha kunskap om i

yrket som polis. Ur studentperspektiv brister det i kunskap om den lagstiftning som finns

på området. Genom att få kunskap om och förståelse för begreppen och deras innebörd gör

detta att vi kommer att känna oss säkrare i yrkesutövningen.

1.1 Syfte och frågeställningar

Det primära syftet med den här rapporten är att redogöra för den lagstiftning som

aktualiseras vid polisens underrättelseskyldighet enligt RB 23:18 varvid, som kommer att

framgå av rapporten, vissa regler i delgivningslagen blir aktuella. Med tanke på att dessa

regler kan synas svårtolkade har vi även genomfört en liten empirisk undersökning på två

polismyndigheter varför syftet med detta arbete också är att redogöra för hur aktuella

bestämmelser tillämpas i praktiken. För att klara rapportens syfte har vi ställt upp följande

frågeställningar som ska besvaras i arbetet;

• Är det någon skillnad mellan begreppen underrättelse och delgivning?

• Vad säger lagstiftningen om underrättelseskyldigheten i RB?

                                                  
1 Lag (1979:101) Delgivningslagen 1§
2 Avser i första hand förundersökningsprotokollet men även ibland  den s.k slasken dvs sidomaterial som har
funnits i förundersökningen men som av olika anledningar ej kommit att inflyta i
förundersökningsprotokollet
3 Lag (1979:101) Delgivningslagen 29 §
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• På vilka olika sätt  kan denna skyldighet fullgöras?

• Hur tillämpas reglerna i praktiken?

1.2 Avgränsningar

Som redan framgått av syftet kommer rapporten endast att redogöra för vissa av

delgivningslagens bestämmelser, bara de som är aktuella att tillämpas vid RB 23:18. Det

hade varit intressant att även jämföra fler polismyndigheter och åklagarnas syn på hur

slutunderättelsen enligt RB 23:18 fungerar i praktiken men genom tidsbrist har vi varit

tvungna att göra även denna avgränsning

1.3 Tillvägagångssätt

Denna rapport kommer att genomföras med hjälp av traditionell juridisk metod

innebärande att beskriva gällande rätt med hjälp av lagtext, förarbeten, praxis och

eventuell doktrin. Vidare har vi hämtat information från en RPS-rapport om delgivning

samt information från Domstolsverkets hemsida. I den del av rapporten som är av empirsk

karaktär har vi låtit två polisiära förundersökningsledare i Karlstad och Bollnäs besvara ett

antal för detta arbete relevanta frågor genom att besöka respektive station.
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2 Lagstiftning och begreppsförklaringar

Ur ett vardagligt perspektiv innebär delgivning att någon tagit del av något, till exempel en

skriftlig handling. Däremot definieras detta begrepp i lagstiftningen som att någon

bevisligen mottagit eller kan anse mottagit en handling. Det skall i efterhand kunna

styrkas att handlingen överlämnats till den sökte.4 Används begreppet delgivning i någon

lag verkställs delgivningen enligt delgivningslagens bestämmelse om inte avvikande

bestämmelser finns.5 I samband med polisens skyldighet att underrätta den misstänkte vid

slutförd förundersökning förekommer att man behandlar begreppen delgivning och

underlättelse som om de vore synonymer vilket är fel.6 Detta är olyckligt eftersom åtal inte

får väckas förrän en korrekt underlättelse har skett.7 Delgivning kan genomföras på flera

sätt enligt DelgL: Ordinär delgivning, särskild postdelgivning,

stämningsmannadelgivning, kungörelsedelgivning och partsdelgivning.8

2.1 Lagstiftning

Nedan följer den lagstiftning som dels reglerar polisens skyldighet att underrätta den

misstänkte vid slutförd förundersökning och sättet för denna underlättelse samt de för

detta ändamål relevanta bestämmelserna i DelgL.

2.1.1 Rättegångsbalken 23 kap Om förundersökning (1942:740)

18 § Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för

brottet, skall han, då han hörs, underrättas om misstanken. Den misstänkte och

hans försvarare har rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för

utredningen, ta del av vad som har förekommit vid undersökningen. De har

vidare rätt att ange den utredning de anser önskvärd och i övrigt anföra vad de

anser nödvändigt. Underrättelse härom skall lämnas eller sändas till den

misstänkte och hans försvarare, varvid skäligt rådrum skall beredas dem. Åtal

får inte beslutas, innan detta har skett.

   På begäran av den misstänkte eller hans försvarare skall förhör eller annan

                                                  
4 Lag (1979:101) Delgivningslagen
5 Ibid  1§
6 Borgström, Peter (2007) Om polisens delgivningsarbete, särskilt med avseende på förenklad delgivning
och s.k slutdelgivning vid förundersökning
7 Rättegångsbalken 23 kap 18 1 st 4 meningen
8 Delgivningsförordningen (1997:101) 1-2 §
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utredning äga rum, om detta kan antas vara av betydelse för undersökningen.

Om en sådan begäran avslås, skall skälen för detta anges.

   Innan åklagaren beslutar i fråga om åtal, får han hålla ett särskilt

sammanträde med den misstänkte eller hans försvarare, om detta kan antas vara

till fördel för åtalsbeslutet eller för sakens fortsatta handläggning i övrigt.

2.1.2 Förundersökningskungörelse (1947:948)

12 a § Har underrättelse till den misstänkte och hans försvarare enligt 23 kap.

18 § första stycket fjärde meningen rättegångsbalken lämnats muntligen, skall

det genom tjänsteanteckning av den som lämnat underrättelsen eller på annat

sätt framgå att mottagaren fått del av underrättelsen.

   En underrättelse som lämnas skriftligen får sändas med posten, om det inte av

särskilda skäl kan antas att adressaten inte skulle få underrättelsen därigenom.

Underrättelse till den misstänkte skall dock delges denne, om det för brottet är

föreskrivet svårare straff än fängelse sex månader. Delgivningen får ske enligt 3

§ första--fjärde styckena och 3 a § delgivningslagen.

2.1.3 Delgivningslag (1970:428)

3 § Myndighet ombesörjer delgivning genom att sända handlingen den sökte,

varvid som bevis att denne har mottagit försändelsen begärs delgivningskvitto

eller mottagningsbevis (ordinär del- givning). Ordinär delgivning kan också ske

genom förenklad del- givning enligt 3 a § eller genom särskild delgivning med

aktiebolag enligt 9 § tredje stycket.

   Om det finns anledning antaga att delgivningskvitto eller mot- tagningsbevis ej

kommer att lämnas eller ej kommer att erhållas i tid, får myndighet som

regeringen bestämmer ombesörja att handlingen överlämnas till den sökte i

särskild ordning genom postbefordringsföretag som regeringen bestämmer

(särskild postdelgivning).

   När det är lämpligt, får en myndighet delge kallelser, med- delanden och andra

handlingar, som inte är omfattande eller annars av svårtillgängligt innehåll,

genom att innehållet läses upp vid telefonsamtal med den sökte och handlingen

därefter sänds till denne med post (telefondelgivning). Sådan delgivning får inte

avse stämningsansökningar eller andra handlingar genom vilka förfarandet vid

myndigheten inleds.

   Kan delgivning inte ske enligt första-tredje styckena, får delgivning ske genom

stämningsman eller annan, vars intyg enligt 24 § första stycket utgör fullt bevis
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om delgivning (stämningsmannadelgivning).

   I fall som avses i 15 och 16 §§ får delgivning ske genom kungörelse

(kungörelsedelgivning).

3 a § Om det inte är olämpligt med hänsyn till omständigheterna, får ordinär

delgivning med den som är part eller som har liknande ställning i ett mål eller

ärende ske genom att myndigheten sänder handlingen med post till den sökte

under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande

om att handlingen har sänts (förenklad delgivning).

   Förenklad delgivning får användas bara om den sökte har delgetts upplysning

om att förenklad delgivning kan komma att användas i målet eller ärendet. Sådan

upplysning behöver dock inte delges med den som har inlett förfarandet vid

myndigheten eller som har gett in en handling i målet eller ärendet, om

upplysningen lämnas i nära anslutning till att ansökan eller handlingen har

kommit in till myndigheten.

   Förenklad delgivning får i andra fall än som följer av 3 b § inte avse

stämningsansökningar eller andra handlingar genom vilka förfarandet vid

myndigheten inleds.

19 § 1st Delgivning har skett genom att den som söks för delgivning själv har

mottagit handlingen, oavsett på vilket sätt den kommit honom till handa. Har den

sökte kvitterat postförsändelse som hämtats av bud, skall den anses ha kommit

honom till handa samma dag som den avhämtats av budet.

19 § 4 st Enligt 3 a § när två veckor förflutit från det att meddelandet skickades

med post och det inte med hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt

att handlingen före tvåveckorsfristens utgång kommit fram till den söktes senast

kända adress.

2.2  Olika förfaringssätt som lagstiftaren anvisar för en korrekt

fullgörelse av underrättelseskyldigheten vid slutförd förundersökning

enligt RB 23:18

Som framgår av FUK 12 a § ovan kan denna underrättelse ske antingen muntligen eller

skriftligen. Meddelandet som ska nå den berörde är att förundersökningen är slutförd och

att denne nu kan ta del av förundersökningen.(Bilaga 3)
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2.2.1 Muntligen

Har underlättelsen lämnats muntligen ska det dokumeteras genom en tjänsteanteckning

eller på annat sätt.9 Muntlig underrättelse kan användas vid alla brott oavsett brottes

grovhet.10 Muntlig underrättelse är inte reglerat i DelgL utan framgår som en avvikande

bestämmelse i FUK12 a §.

2.2.2 Skriftligen

Detta förfaringssätt kan ske på två olika sätt beroende på brottets karaktär.

Max 6 månader i straffskalan - Lämnas underättelsen skriftligen får underlättelsen sändas

med post om det inte av särskilda skäl kan antas att den berörde inte kommer få

underlättelsen.11 Detta förfaringssätt brukar ibland benämnas som lösbrevsdelgivning.

Detta är fel eftersom det inte är och inte heller krävs någon egentlig delgivning i lagens

mening.

Minst 6 månader i straffskalan - Den berörde ska då delges enligt delgivningslagens

bestämmelser varvid hänvisas till två bestämmelser i delgivningslägen, 3 och 3 a §§

ordinär delgivning (DelgL 3 §) och förenklad delgivning (DelgL 3 a §).12

2.3 Ordinär delgivning

2.3.1 Brevdelgivning
Ordinär delgivning i form av brevdelgivning regleras i DelgL 3 §. Handlingen, ett

delgivningskvitto och ett svarskuvert sänds till den berörde personen. Delgivningskvittot

ska kvitteras och skickas tillbaka i svarskuvertet. Det är lämpligt att kortfattat skriva om

vad handlingen innehåller samt när kvittot senast bör skickas tillbaka. Personen anses

delgiven den dag då han har daterat delgivningskvittot. Om personen inte fyllt i datum

anses han delgiven då handlingen inkommer till myndigheten. Om kvittot inte inkommit

till myndigheten inom någon vecka bör blanketten ”Påminnelse att återsända

                                                  
9 Fuk 12a§ 1 st
10 Borgström, Peter (2007) Om polisens delgivningsarbete, särskilt med avseende på förenklad delgivning
och s.k slutdelgivning vid förundersökning
11 Fuk 12a§ 2 st första meningen
12 Fuk 12 a§ 2 st andra meningen
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delgivningskvitto” skickas till personen. Om det trots detta inte inkommer något kvitto,

anses personen inte delgiven. Myndigheten ska då ta kontakt med den berörde på annat

sätt så att delgivningen blir genomförd.13 Då brevdelgivning misslyckats eller den berörde

personen inte har en uppdaterad adress kan buddelgivning vara ett alternativ men även då

personen befinner sig i någon myndighetslokal eller på sjukhus. Detta sätt innebär att ett

bud överlämnar handlingen och ett delgivningskvitto som ska signeras och returneras till

myndigheten. Vanligast är att en tjänsteman från myndigheten är bud, uppdraget kan

likväl utföras av vem som helst.14

2.3.2 Förenklad delgivning

En förutsättning för att få använda sig av förenklad delgivning, enligt 3 a § DelgL, är att

den misstänkte har fått information om att förenklad delgivning kan komma att tillämpas

och fått en förklaring om vad detta innebär.15 Det finns en blankett framtagen från

Rikspolisstyrelsen (RPS) då den misstänkte ska skriva under ett delgivningskvitto.16

Denne har då bekräftat att han har tagit emot informationen om förenklad delgivning och

att denna delgivningsform kan komma att användas. Blanketten utgör två delar, den första

innehåller information om vad förenklad delgivning innebär och den tilldelas den

misstänkte. Den andra delen som utgör ett delgivningskvitto som den misstänkte

undertecknar, bifogas akten som ett bevis på att han är underättad om förenklad

delgivning.17 Polis, åklagare eller tingsrätt skickar handlingen som ska delges i ett vanligt

brev till den som ska ta del av denna. Minst en dag efter skickar de ett till brev med ett

meddelande om att handlingarna har skickats. Efter två veckor från det att andra brevet

skickats anses man tagit del av handlingen. Personen är således delgiven meddelandet vid

denna tidpunkt. ”Skäligt rådrum” (se nedan) kan enligt vår bedömning inte anses ingå i de

stipulerade 14 dagarna utan följer därutöver. ”Förenklingen” vid denna delgivningsform

                                                  
13 Delgivningshandboken, http://www.dvhandbok.domstol.se/delgivning (2008-03-28)
14 Ibid
15 Lag  (1979:101) Delgivningslagen 3a §
16 Av RH 2005:518  kan utläsas att den information om att förundersökningen är slutförd och att möjlighet
finns att ta del av denna vid en förenklad delgivning ska lämnas skriftligen samt att de blanketter som finns
upprättade av RPS vad avser RB23:18 ska användas och ställer upp som ett absolut krav ett undertecknande
Endast när den person som söks för delgivning vägrar skriva under kan detta underlåtas men anteckning runt
detta måste göras och framgå av förundersökningsprotokollet. Denna slutsats har även bekräftats vid ett
styrgruppsmöte i ”snabbspåret” mellan b l a handledaren och Peter Borgström.
17 Blankett RPS 400.8 05-10
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består av att domstolen eller åklagaren vid strafförelägganden inte behöver ha något bevis

på att den tilltalade/strafförelagda personen faktiskt har tagit del av handlingarna för att

kunna avgöra målet/ärendet.18

2.3.3 Telefondelgivning
Telefondelgivning enligt DelgL 3 § 3 st är ett enkelt, arbetssparande och inte särskilt

kostsamt att använda sig av. Den handläggande myndigheten genomför delgivningen

genom att  exempelvis en polis ringer upp den berörde personen. Tjänstemannen (polisen)

ska kontrollera att de uppgifter myndigheten har om den berörde personen stämmer

överens, som adress och personnummer. Polisen läser sedan upp meddelandet som ska

vara kortfattat och enkelt så det inte går att missförstå. Därefter skickas handlingen i ett

vanligt brev till den berörde. När handlingen har skickats anses delgivningen vara

genomförd oavsett om handlingen når fram till den berörde eller inte. Efter samtalet ska

tjänstemannen anteckna handlingens delgivningsnummer samt datum när telefonsamtalet

ägde rum och brevet skickades. Avslutningsvis skriver tjänstemannen en signatur om att

det är han som genomfört delgivningen. Skulle den berörde personen inte förstå på grund

av språksvårigheter, vara drog- eller alkoholpåverkad eller att det finns tveksamheter om

den uppringdes identitet, ska delgivningen avbrytas och göras genom en annan

delgivningsform.19

2.3.4 Särskild postdelgivning
Särskild postdelgivning enligt DelgL 3 § 2 st får endast användas av vissa myndigheter,

här är inte polis inräknad. Detta framgår av bilaga till delgivningsförordningen och de

myndigheter som får använda denna delgivning är bland annat domstolsverket,

försäkringskassan och kronofogdemyndigheten. Denna delgivningsform används då annat

förfarande har misslyckats eller då man befarar att det kommer att misslyckas.20

2.3.5 Stämningsmannadelgivning
Stämningsmannadelgivning enligt 3 § st 4 DelgL får normalt inte användas utan att försök

har misslyckats att delge på andra sätt enligt DelgL 3 § 1-3st. Den är reserverad för de

                                                  
18 Delgivningshandboken, http://www.dvhandbok.domstol.se/delgivning (2008-03-28)
19 Delgivningshandboken, http://www.dvhandbok.domstol.se/delgivning (2008-03-28)
20 Ibid



Rapport nr. 495

9

2008-05-03

svåraste eller de mest brådskande fallen. Detta genomförs av polismyndigheten genom en

stämningsman. Stämningsmannen överlämnar delgivningsförsändelsen till mottagaren

(den sökte eller någon annan som har rätt att ta emot delgivningen) som sedan skriver

under delgivningskvittot. Sedan skickas delgivningskvittot och blanketten för

delgivningsanteckningar till den handläggande myndigheten.21

2.4 Snabbspåret

En avvikande reglering vad gäller formen för underrättelseskyldigheten och domstolens

möjlighet att använda så kallad förenklad delgivning har givits genom en

försöksverksamhet kallad ”Snabbspåret”. En tvåårig försöksverksamhet med särskilt

snabbförfarande i brottmål inleddes vid Stockholms tingsrätt 1 juli, 2004 och pågick till

den 30 juni 2006.22 Syftet med försöket var att i enklare brottmål av karaktär

”mängdbrott”23 få en snabbare handläggning från brottsanmälan till det att den tilltalade är

delgiven stämning och kallelse till huvudförhandling i brottmålet.24 Efter

Brottsförebyggande rådets (Brå) del och slutrapport rapport 25 valdes att förlänga försöket i

två år till 30 juni, 2008 men också att utöka det till Helsingborg och Uppsalas tingsrätter26,

för att få en bredare bedömning av försöksverksamheten. Kraven för att ett ärende ska få

handläggas i snabbspåret är att det finns en känd gärningsman, att det är fråga om en

polisledd förundersökning och att ärendet är enkelt att utreda. Brottets karaktär avgör om

det är en polis eller åklagarledd förundersökning. Är det grövre brott som inte är av enkel

beskaffenhet är åklagaren förundersökningsledare, detta regleras i FAP 403-5. Det som är

av intresse för detta arbete är de utökade möjlighet som har skapats för

”snabbspårsärenden” vad gäller polisens sätt att underrätta enligt RB 23:18 samt

domstolens möjlighet att använda sig av förenklad delgivning av stämningsansökan och

kallelse till huvudförhandlingen.27 Polisen kan till skillnad mot vad som gäller för icke

”snabbspårsärenden” skicka underrättelsen om slutförd förundersökning i vanligt brev för

brott för vilket kan följa fängelse i två år. För att domstolen ska kunna tillämpa den

                                                  
21 Delgivningshandboken, http://www.dvhandbok.domstol.se/delgivning (2008-03-28)
22 SFS 2004:505
23 Dit räknas b. la stöld, misshandel ,skadegörelse och trafikbrott
24 Prop. 2005/06:1999
25 Brottsförebyggande rådet, www.bra.se slutrapport september 2006,
Brottsförebyggande rådet, www.bra.se delrapport maj 2005
26 SFS 2006:476,SFS 2007:27
27 En möjlighet som domstol saknar i andra brottmålsärenden



Rapport nr. 495

10

2008-05-03

förenklade delgivningen vid sin delgivning av stämning och kallelse krävs dock att polisen

på ett ”korrekt” sätt lämnat skriftlig information till den misstänkte om att förenklad

delgivning kan komma att tillämpas av domstolen men även fått en förklaring till vad det

innebär och undertecknat med sin namnteckning. Den berörde ska också ha en

stadigvarande adress, eller i alla fall tillräckligt fast så att domstolen kan skicka

handlingarna till adressen och denne kan ta del av dem. Det får heller inte finnas något

pågående ärende mot gärningsmannen i och med att brotten ska hanteras i ett

sammanhang. Tanken bakom ”snabbspåret” är att det inte får gå längre tid än fem veckor

från det att en anmälan om brott inkommit till dess att domstolen har delgivit stämning

och kallelse. För att detta korta tidschema ska hålla måste polisen kunna slutföra

förundersökningen inom maximalt 14 dagar samt åklagaren inte använda mer än max två

dagar för inkommande av sitt åtal till domstolen. Domstolen i sin tur får inte heller dröja

mer än högst ett par dagar för att skicka ut sitt första brev i sin förenklade delgivning till

den tilltalade.28

2.5 Slutunderrättelsens dokumentation

När en person har delgetts misstanke om brott har han rätt att fortlöpande ta del av

förundersökningen. När förundersökningen är slutförd ska han underrättas om att

förundersökningen är avslutad och erbjudas tillfälle att ta del av

förundersökningsprotokollet. Detta meddelande/underättelse kan göras antingen skriftligt

eller muntligt. En tjänsteanteckning ska göras enligt FUK 12 a §, där det ska framkomma

att delgivningen är gjord, vem som är delgiven och vem som har utfört den. FUK 12 a § är

den enda paragraf som reglerar vad som ska antecknas vid underrättelse. Anteckningen

om att delgivningen är gjord ska vara så tydlig att det inte går att missförstå att personen är

delgiven. Det är lämpligt att skriva en kort förklaring om hur delgivningen har gått till.

(Bilaga 4, 5) Enligt JO bör det även anges hur långt rådrum den berörde personen fått för

att ta del av handlingarna. Har den berörde personen synpunkter på utredningen ska det

antecknas klart och tydligt. Vid förenklad delgivning är det bra att anteckna när och i

vilket sammanhang den misstänkte blev informerad om vad förenklad delgivning innebär,

samt till vilken adress delgivningen sänts. Tidpunkten när handlingarna sänts bör

                                                  
28 Brottsförebyggande rådet, www.bra.se Snabbspåret - En utvärdering av försöksverksamheten med
snabbare handläggning av brottmål i Stockholm City 2006
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antecknas. Har den berörde personen skrivit under ett mottagningsbevis bör en kopia av

underskriften läggas till akten.29 I de fall då åklagaren beslutar att inte väcka åtal eller att

lägga ner förundersökningen har varken den misstänkte eller hans försvarare någon direkt

rättighet att ta del av materialet.30 Insynsrätten för den misstänkte och hans försvarare

försvinner då enligt RB 23:18 eftersom det inte kvarstår någon misstanke.31 Enligt RB

23:18 har den misstänkte och hans försvarare rätt att ta del av hela utredningen. Meningen

med detta är då att den misstänkte ska kunna förhindra obefogade åtal men även för att

korrigera missuppfattningar eller kräva ytterligare utredningsåtgärder. Detta är en rättighet

den misstänkte har för att kunna förbereda sitt försvar. Ofta redovisas förundersökningen

genom ett preliminärt förundersökningsprotokoll. Om åklagaren har bedömt att viss

information inte är relevant att ha med i det preliminära förundersökningsprotokollet ska

det antecknas och tydligt framgå. Den misstänkte och hans försvarare ska få information

om detta och avgöra om de vill ta del av handlingen eller inte, annars strider det mot RB

23 kap 18 §.32

2.6 Skäligt rådrum

Då underrättelsen sänts eller lämnats till den misstänkte och hans försvarare ska skäligt

rådrum beredas dem enligt rättegångsbalken 23:18. Det finns ingen bestämmelse där det

går att utläsa hur långt skäligt rådrum ska vara. I kommentaren till RB 23:18 står det en

hänvisning till att skäligt rådrum, enligt RB 32:1, ska användas vid slutunderättelsen.33

Det är den enda paragraf som behandlar skäligt rådrum. Detta ska bedömas från fall till

fall beroende på hur brådskande och/eller omfattande utredningen är.34 Åklagaren är

skyldig att avvakta med sitt beslut om åtal tills dess att tiden för rådrummet har löpt ut.35

                                                  
29  JO 3258-1994
30 Prop. 1985/87:89
31 JO 1999/2000 s.392
32 JO 2181-2005
33 Fitger, Peter, 2002, Särtryck ur Rättegångsbalken
34 JO 4302-1996
35 JO 1969 sid 85
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3 Resultat

Som framgått ovan är det bara vid polisens underrättelseskyldighet i RB 23:18 vissa

förundersökningar, förundersökningar för brott för vilket kan följa fängelse mer än 6

månader, delgivningslagens bestämmelser blir aktuella och då bara vissa regler ur denna

lag, nämligen  DelgL 3 § 1-4styckena och 3 a §. Detta framgår klart av FUK 12 a §. Den

misstänkte och hans försvarare ska erbjudas möjlighet att ta del av allt material i vart fall

det som återfinns i förundersökningsprotokollet,36 när förundersökningen är slutförd och

detta sker genom slutunderrättelse enligt RB 23:18. Det är inte alltid nödvändigt att

slutunderrättelse formligen sker enligt delgivningslagen. I enklare fall kan underrättelsen

sändas med post enligt FUK 12 a § 2 st, om det inte av särskilda skäl kan antas att den

berörde inte skulle få handlingen genom detta. Om det är föreskrivet högre straff än sex

månader i straffskalan ska alltid underrättelse ske enligt delgivningslagen såvitt inte en

muntlig underrättelse har skett . Förutsättningarna för att DelgL 3 § 1-4 st och 3 a § ska få

användas finns i FUK 12 a §. För att en slutunderrättelse ska kunna ske krävs det att

utredningen är slutförd. En kopia av förundersöknings- protokollet ska vanligtvis lämnas

till både den misstänkte och hans försvarare efter slutförd underrättelse om den misstänkte

så begär. Då materialet är mycket omfattande kan den misstänkte få avslag om att få ett

eget exemplar av förundersökningsprotokollet. Den berörde och hans försvarare ska då få

upplysning om var och när de kan ta del av materialet, i till exempel polismyndighetens

lokaler.37

Åklagarens skyldighet vid delgivning

Innan åtal väcks eller då åklagaren väljer att lagföra genom ett strafföreläggande ska

åklagaren vara säker på att delgivningen skett enligt RB 23.18. Har polisen gjort en

anteckning som tydligt visar att delgivningen skett ska det räcka för att åklagaren ska

slippa göra en närmare undersökning av det. Åklagaren ska även vara uppmärksam och ta

reda på om det tillkommit nya utredningsåtgärder efter delgivningsdatumet, i sånna fall

ska en kompletterande slutdelgivning göras. JO uttalande sig om åklagarens skyldighet

som i detta fall handlade om kritik mot en distriktsåklagare. Anledning var att åklagaren

                                                  
36 Avser i första hand förundersökningsprotokollet men även ibland  den s.k slasken dvs sidomaterial som
har funnits i förundersökningen men som av olika anledningar ej kommit att inflyta i
förundersökningsprotokollet
37 Fitger, Peter, 2002, Särtryck ur Rättegångsbalken
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hade återupptagit en förundersökning om hot mot tjänsteman utan att meddela den som

var misstänkt för brottet.38

3.1 Enkätsvar Karlstad:

Två förundersökningsledare på kriminalavdelningen i Värmland har tillfrågats om hur

delgivning eller slutunderättelse sker. De menade att det är bra att sträva efter att använda

sig av förenklad delgivning om så är möjligt. Annars delger de den misstänkte under

förundersökningens gång allt eftersom det tillkommer information till utredningen.

Enklast är då om personen i fråga sitter häktad eller anhållen på stationen. Detta gör det

smidigare genom att de kan yttra sig tidigt om de har någon invändning.

Förundersökningsledaren delger då oftast personen muntligen och sedan får personen ta

del av handlingarna och läsa igenom dem. Sitter personen inte häktad eller anhållen kallas

de till stationen för att ta del av utredningen, det görs även när det är större utredningar

och då medverkar ofta försvararen. Det finns ingen mall framtagen om hur delgivningen

ska ske utan utredarna gör en bedömning och beslutar utifrån det aktuella fallet. De säger

att huvudsaken är att personen som har rätt att ta del av utredningen blir delgiven. Om

blanketten förenklad delgivning kan räknas som mall så är det den enda som finns (bilaga

2). De erkänner att det slarvas med att underrätta om förenklad delgivning. Lösbrev

används aldrig om det är föreskrivet lindrigare straff än sex månader i straffskalan.

Bedömningen om hur långt skäligt rådrum bör vara anser de inte alltid vara så lätt,

speciellt inte vid förenklad delgivning där det inte finns någon exakt bestämmelse hur

långt det skäliga rådrummet ska vara. Båda förundersökningsledarna anser att rådrummet

ligger inom de två veckorna vid förenklad delgivning, och att det i stort sätt fungerar bra.

Sitter personen anhållen eller häktad på stationen kan utredaren prata med den berörde och

göra upp lämplig tid för rådrum. Den berörde vill ofta att utredningen ska bli avklarad och

önskar då kort rådrum. Detta kan då medföra att denna inte tillgodogör sig utredningen.

                                                  
38 JO 3258-1994
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3.2 Enkätsvar Bollnäs

En förundersökningsledare i Gävleborgs län har tillfrågats om arbetet med underrättelse

och delgivning. Det finns inget speciellt sagt om hur man ska göra, utan det är den

enskilde utredaren som utifrån varje situation avgör på vilket sätt den misstänkte ska

delges handlingarna. Förundersökningsledaren anser att förenklad delgivning är bra i

enklare fall. De försöker sträva efter att få patrullerna att informera om förenklad

delgivning ute i första skedet, det är där brister finns. Informationen om att förenklad

delgivning kan komma att användas nämns inte till den berörde. Han tycker att det är svårt

att få den äldre personalen att komma ihåg detta, medan de yngre medarbetarna har fått

lära sig om förenklad delgivning i skolan och tillämpar därför detta som en självklar del.

Han tycker att detta är ett väldigt smidigt sätt att underrätta på och ser gärna att det

används mer än i dagsläget. Förundersökningsledaren har inte tidigare sett den mall som

finns framtagen om information om förenklad delgivning (bilaga 2), utan hänvisar till att

det räcker att informationen sker muntligen. Sitter någon anhållen eller häktad går

underrättelsen väldigt smidigt, i och med att den misstänkte redan finns på stationen och

kan ta del av handlingarna. Han underrättas på detta sätt och kan därmed även yttra sig om

det skulle finnas några anmärkningar. Lösbrev används inte, medan muntlig underrättelse

används desto flitigare. Muntlig delgivning används för att det går fortare och smidigare,

men det ger också en annan kontakt med den berörde. Förundersökningsledaren anser att

rådrummet ligger inom ramen av två veckor och han anser även att den tiden är tillräcklig,

i och med att det tar någon dag innan brevet nått den berörde och därutöver några dagar

extra för den misstänkte att läsa igenom protokollet och därefter yttra sig.
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4. Diskussion

Slutunderättelse eller slutdelgivning, vilken term bör användas? Enligt RB 23:18 ska den

misstänkte och hans försvarare underrättas om att förundersökningen är slutförd och

erbjuda möjlighet att ta del av denna. FUK 12 a § hänvisar till delgivningslagen som säger

att den berörde ska delges enligt denna om det är föreskrivet mer än 6 månader i

straffskalan såvitt inte en muntlig underrättelse har skett .Genom detta känns det ganska

självklart att det är en slutunderättelse som ibland måste utföras genom en delgivning.

Begreppet slutdelgivning förekommer, men kan då vara missvisande. Skäligt rådrum är ett

svårt begrepp. Någon definition finns inte att hämta vare sig  i lag eller någon annanstans.

Hur långt bör ett skäligt rådrum vara? Det är upp till den enskilda

förundersökningsledaren att bestämma utifrån de förutsättningar som finns i det enskilda

fallet. Vi tycker att detta är väldigt underligt. Det blir då en subjektiv bedömning om hur

långt skäligt rådrum ska vara. Det är den enskilda förundersökningsledaren som utifrån de

förutsättningar som finns i det enskilda fallet ska välja det sätt på vilket underrättelsen ska

ske. Krävs ingen delgivning kan meddelandet skickas ut i vanligt brev. Krävs delgivning

har förundersökningsledaren att välja de delgivningsformer i lagen som står till buds

enligt Fuk 12 a §. Han har därvid att välja den form som innebär så liten kostnad och

olägenhet för den som ska delges som möjligt. Vi vill då mena att möjligheten att sända ut

underrättelsen i vanligt brev ska utnyttjas i alla fall där detta är möjligt och där en formlig

delgivning inte krävs. Detta torde i normalfallet vara ett bättre sätt än att muntligen

underrätta. Krävs en formlig delgivning är förenklad delgivning den form som i första

hand ska användas om förutsättningarna därför är uppfyllda. Den delgivningsformen kan

användas oavsett hur allvarligt brottet är. En annan sak är dock att ju allvarligare brottet är

desto olämpligare kan det vara att använda den. Många gånger sitter också den som är

misstänkt för allvarligare brott frihetsberövad och i sådana fall är givetvis det mycket

lämpligare att lämna över det färdiga förundersökningsprotokollet till såväl den

misstänkte som hans försvare. Men frågan är då varför lösbrev och förenklad delgivning

inte används mer i den polisiära vardagen? Enkätsvaren i denna rapport visar på bristande

kunskaper på området. De slutsatser vi har kunnat dra utifrån de svar vi erhållit från

”våra” två förundersökningsledare är givetvis inte vetenskaplig förankrade. Vi har dock

goda skäl att tro att de genom de uppgifter vi fått från våra handledare och flera av våra

polislärare, väl speglar den polisiära tillämpningen av aktuella regler. Lösbrev används

inte i den utsträckning som är möjlig och informationen om att förenklad delgivning kan
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komma att tillämpas meddelas felaktigt muntligen. Kan det bero på att informationen från

cheferna, om möjligheterna att använda lösbrev samt hur och när förenklad delgivnings

ska användas, inte är tillräckligt tydlig och strikt eller kan det vara glömska av poliserna

eller att det är svårt att bryta inarbetade rutiner. Vi kan bara spekulera om orsakerna till

varför inte arbetsrutinerna på området används mer korrekt än vad vi genom vår

begränsade studie har funnit. Lösbrev och mer flitigt användande av förenklad delgivning

skulle enligt vår mening bidra till en snabbare genomströmning i hela rättskedjan

framförallt när det gäller så kallade mängdbrott.
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Bilaga 1

Frågor till fu-ledare angående delgivning/underättelse enligt RB 23:18 1st 4

meningen.

Hur fungerar delgivningen på denna station? Hur underrättar/delger ni enligt 23:18 1st 4

meningen? (slutunderrättelse)

Finns någon mall framtagen till detta?

Hur tycker du att underrättelsen/delgivningen fungerar? Är Rb 23:18 1st 4 meningen svår att

tolka?

Hur anser du att man ska underrätta/delge?
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Bilaga 2
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Bilaga 3

3

5
4

7

1. Polismyndighet och telefonnummer
2. Diarienummret
3. Den berörde personens NAMN och ADRESS
4. Yttrande senast, detta datum eller
5. Yttrande senast, x antal dagar efter att ha mottagit
denna underrättelse
6. Vilket brott personen ska underättas om
7. Polismans titel och underskrift

1
2

6
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Bilaga 4
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Bilaga 5

1

2 3 4

5 6

1. Underättelsemetod
2. Underättelsen utsänd, används när brev skickas
3. Yttrande senast
4. Underättelsen slutförd
5. Resultat av underättelse misstänkt
6. Resultat av underättelse försvarare


