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Polismyndighetens föreskrifter om förverkande när
frågan inte rör någon som är tilltalad för brott

PMFS 2017:6
FAP 103-1

beslutade den 23 maj 2017.

Utkom från trycket
den 6 juli 2017

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 20 § första stycket 4
polisförordningen (2014:1104).

Författningsbestämmelser
1 § Bestämmelser om rätt för en polisman eller annan anställd vid
Polismyndigheten som myndigheten har utsett att besluta om förverkande
finns i 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarande i vissa fall vid förverkande m.m.

Beslut om förverkande
2 § Av Polismyndighetens arbetsordning framgår att förverkande i nära
anslutning till den plats där egendomen tagits i beslag får beslutas av den
som är polisman (omedelbart förverkande) och att förverkande efter viss
utredning, t.ex. i ägarfrågan, får beslutas av anställd vid Polismyndigheten
med befogenhet att fullgöra arbetsuppgift som ankommer på en förundersökningsledare (förverkande i efterhand).

Missnöjesanmälan m.m.
3 § Den som drabbas av ett beslut om förverkande ska, om det kan ske, så
snart som möjligt underrättas om möjligheten att anmäla missnöje över
beslutet.
4 § Om det redan inför beslutet om förverkande framgår att ägaren eller
innehavaren motsätter sig att egendomen förverkas, ska Polismyndigheten
överlämna ärendet till åklagare.

Dokumentation
5 § Ett beslut om omedelbart förverkande ska meddelas skriftligen på
antingen blankettset Beslut om förverkande enligt lagen (1986:1009) om förfarande i vissa fall vid förverkande m.m. (PM103.6.B) eller formulär Beslut
om förverkande enligt lagen (1986:1009) om förfarande i vissa fall vid förverkande m.m. (PM103.6)
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6 § Ett beslut om förverkande ska, i de fall beslaget har dokumenterats i
beslagsliggaren, dokumenteras där. I de fall beslaget skett från en namngiven
person ska denne skriftligen underrättas om beslutet med hjälp av formulär
som sägs i 5 §, med tillägg av aktuell föremålsbeteckning i beslagsliggaren.
7 § Av beslutet om förverkande ska framgå
– vilken egendom som beslutet avser,
– grunden för beslutet med angivande av tillämplig författningsbestämmelse,
– om det är ett omedelbart förverkande eller ett förverkande i efterhand,
– vem som fattat beslutet,
– var och när beslutet verkställdes och
– om förverkandet skett i samband med att rapporteftergift har lämnats.
Av beslutet ska om möjligt framgå
– vem som drabbats av beslutet, och
– den drabbades inställning till förverkandet.
8 § Ett beslut om omedelbart förverkande som dokumenterats enligt 5 §
ska diarieföras i allmänt diarium.
Om ett beslut om förverkande i efterhand fattas med anledning av ett
ärende som förs eller som ska föras i Polismyndighetens diarier avsett för
brottsutredningar får beslutet istället diarieföras under det ärendets diarienummer.
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2017 då Rikspolisstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om rätt för poliser att besluta om förverkande
(RPSFS 2012:27, FAP 103-1) ska upphöra att gälla.
På Polismyndighetens vägnar
DAN ELIASSON
(

Mats Hjelmgren
Nationella operativa avdelningen)
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