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Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om 
registrering av mål och ärenden i Vera, 
utformningen av dom, slutligt beslut och 
avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till 
Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om 
dom och slutligt beslut i brottmål; 

beslutade den 5 december 2006. 

Domstolsverket föreskriver följande med stöd av 8 § förord-
ningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 2 § 
förordningen (1971:933) om rättstatistiken, 4 och 21 §§ för-
ordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, 
39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 
18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister. 

Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter skall tillämpas av tingsrätt vid registre-
ring av mål och ärenden i Vera samt utformningen av dom, 
slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål. Föreskrif-
terna skall även tillämpas av tingsrätt ifråga om uppgift till 
Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och 
slutligt beslut i brottmål. 
 I 2 – 14 §§ regleras vad som skall registreras i Vera, såvi-
da sekretessföreskrifter inte föranleder annat. Utöver detta 
finns föreskrifter om vilka uppgifter som får finnas i ett au-
tomatiserat register i förordningen (2001:639) om registerfö-
ring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatise-
rad behandling.  
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 För miljödomstolarna finns särskilda föreskrifter om regi-
strering av mål och ärenden (DVFS 2006:12) 
 
Registrering av mål och ärenden 
2 § I enlighet med 2 § förordningen (1996:271) om mål och 
ärenden i allmän domstol skall mål och ärenden ges löpande 
nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till 
domstolen. 
 Mål och ärenden skall även ges prefix i enlighet med 
Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:13) om beteck-
ningar på mål och ärenden i allmän domstol. 
 Förutom beteckningen på målet eller ärendet skall uppgif-
ter om följande registreras i Vera 

1. datum då målet eller ärendet kom in till domstolen, 
2. målgrupp och måltyp,  
3. saken,  
4. underinstans, om sådan finns, jämte uppgifter om dess 

mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgö-
randetyp, 

5. aktörer och deras roll,  
6. typ av frihetsberövande i förekommande fall, och 
7. under- eller minderårig som är tilltalad i brottmål. 

 Om målet eller ärendet avser mer än en målgrupp eller 
måltyp skall den målgrupp och den måltyp som bedöms som 
huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan 
betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp 
som har det lägsta numret.  
 Utöver detta får även kompletterande målgrupper och mål-
typer registreras om det behövs för att beskriva målet eller 
ärendet.  
 
3 § Mål och ärenden skall ges nummer genom registrering i 
Vera.  
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Särskilda föreskrifter för vissa mål och ärenden 

 
Framställningar som ges in till domstol till vilken ansökan om stäm-

ning (motsvarande) inte inkommit 

4 § Inges före stämningsansökan i tvistemål ansökan om 
kvarstad eller åtgärd enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken skall 
denna registreras som ett tvistemål. 
 Då stämningsansökan (motsvarande handling) ges in skall 
denna registreras som en aktbilaga i tvistemålet.
 
5 § Ansökningar om åtgärder under förundersökningen i 
brottmål registreras som ett brottmål. 
 Första stycket gäller inte om något annat är föreskrivet. 
Det gäller inte heller sådana ärenden som avses i 6 § sekre-
tessförordningen (1980:657). 
 Då stämningsansökan (motsvarande handling) ges in skall 
denna registreras som en aktbilaga i brottmålet. 
 
Genstämning och tilläggsstämning 

6 § Ansökningar om genstämning i tvistemål och ansökning-
ar om tilläggsstämning i brottmål skall registreras som akt-
bilagor i de mål som är anhängiga. Det sagda gäller dock inte 
om det finns något hinder mot gemensam handläggning. 
 
Ansökan om återvinning 

7 § Ansökan om återvinning skall registreras som ett nytt 
tvistemål. 
 
Återförvisning  

8 § Återförvisas ett mål eller ärende till domstolen skall det 
registreras som ett nytt mål eller ärende. 
 
Särskiljande av enskilt anspråk i brottmål  

9 § Beslutar domstolen att talan om enskilt anspråk i brottmål 
skall handläggas som särskilt mål i den för tvistemål stadgade 
ordningen skall ett nytt tvistemål registreras. 
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Rättshjälp 

10 § Uppkommer i mål eller ärende fråga om rättshjälp regi-
streras handlingar som rör rättshjälpen som aktbilagor i målet 
eller ärendet. 
 
Händelser 
11 § I enlighet med 5 § förordningen (1996:271) om mål och 
ärenden i allmän domstol skall det under handläggningen av 
ett mål eller ärende fortlöpande registreras vilka handlingar 
som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen 
utför i målet eller ärendet och vad som i övrigt förekommer i 
detta eller i samband med överklagande av ett meddelat avgö-
rande. 
 
Möten 
12 § I Vera skall det registreras vilken typ av möte som har 
hållits i målet eller ärendet och mötestidens längd. 
 Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställs in skall detta 
registreras i Vera. 
 
Avgöranden  
13 § Dom, utslag och slutligt beslut skall registreras som av-
görande i Vera. Övriga beslut skall registreras som avgörande 
i Vera om de har överklagats. Beslut som innebär försättande 
i konkurs skall dock oavsett överklagande alltid registreras 
som avgörande i Vera. 
 Även uppgift om att överklagande har skett skall registre-
ras i Vera. 
 
14 § Ett dokument som avser en dom, ett utslag eller ett be-
slut skall lagras i Vera, om en skriftlig version av det skall tas 
in i en dom- eller beslutsbok enligt 32 § 1 st förordningen 
(1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Dokumen-
tet som lagras i Vera skall ha samma innehåll som det skrift-
liga avgörandet i dom- eller beslutsboken. En bilaga till en 
dom, ett utslag eller ett beslut behöver dock inte lagras i 
Vera. 
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 Undantag från kravet att ett dokument som avser en dom, 
ett utslag eller ett beslut skall lagras i Vera gäller för sådana 
beslut som avses i 25 och 33 §§ nämnda förordning. 
 
Utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsun-
derlag i brottmål 
15 § Vid utformningen av dom, slutligt beslut och avräk-
ningsunderlag i brottmål skall tingsrätterna tillämpa de före-
skrifter som är intagna i bilaga A. 
 
Rapportering av dom och slutligt beslut i brottmål 
16 § Föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten 
enligt 5, 5 a och 7 §§ förordningen (1970:517) om rättsvä-
sendets informationssystem är intagna i bilaga A. 
 Tingsrätterna skall fullgöra uppgiftsskyldigheten genom 
användande av Vera, om inte särskilda skäl motiverar annat. 
 
17 § Tingsrätterna skall fullgöra uppgiftsskyldigheten enligt 
26 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och  
10 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister genom 
användande av Vera, om inte särskilda skäl motiverar annat. 
_________________ 
 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007.  
 

Genom författningen upphävs 
1. Anvisningar (DVFS 1980:13, B72) för dag-

bokföring av förmynderskapsärenden, 
2. Bestämmelser (DVFS 1981:46, B16) om dag-

bokföring och om uppgifter till rättsstatistiken 
i tvistemål, fastighetsdomstolsmål, brottmål 
och domstolsärenden - Tingsrätt, 
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3. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:6) 
för tingsrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen 
om dom och slutligt beslut i brottmål.  

 
 
DOMSTOLSVERKET 
 
 
THOMAS ROLÉN 
 
     Jörgen Nilsson 
 



(DV:s dnr 1277-2006) 7
 

Bilaga A DVFS 2006:9 
 
Utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsun-
derlag samt rapportering till Rikspolisstyrelsen i brottmål 
 
Enligt förordningen (1970:517) om rättsväsendets informa-
tionssystem skall tingsrätt lämna uppgift om dom eller beslut 
till Rikspolisstyrelsen i följande fall. 

• Dom i brottmål 
• Avvisning eller avskrivning av åtal 
• Dom eller slutligt beslut i mål som avses i 19 § andra 

stycket lagen (1946:804) om införande av nya rätte-
gångsbalken, 8 § lagen (1985:206) om viten eller la-
gen (1986:1009) om förfarande i vissa fall av förver-
kande m.m. 

• Slutligt beslut i mål om förvandling av böter eller vite 
• Vid bifall till en ansökan om omvandling enligt lagen 

(2006:45) om omvandling av fängelse på livstid skall 
en kopia av det slutliga beslutet lämnas till Rikspolis-
styrelsen sedan beslutet vunnit laga kraft.  

 Enligt förordningen (1996:271) om mål och ärenden i all-
män domstol skall tingsrätt i ett avräkningsunderlag som bi-
fogas domen eller beslutet anteckna uppgift om den tid en 
person har varit frihetsberövad på ett sådant sätt som avses i 
19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 
10 a § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ung-
domsvård . 
 I avsnitten A – I med tillhörande bilagor finns föreskrifter 
om utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsun-
derlag i brottmål. I avsnitten A-D och H finns även komplet-
terande föreskrifter rörande rapporteringen av uppgift om 
dom eller slutligt beslut i brottmål till Rikspolisstyrelsen 
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A. Allmänna uppgifter 

Uppgift  Utformning  

Avgörandetyp Avgörandetyp skall användas enligt följande.  
 

• Slutligt beslut (särskilt uppsatt) skall alltid 
användas för slutligt beslut som skall rappor-
teras till Rikspolisstyrelsen. Om avgörandet 
inte kan registreras såsom ett slutligt beslut 
(särskilt uppsatt) på grund av att partsställ-
ningen är en annan än i ett vanligt brottmåls-
avgörande används Övrigt brottmålsavgöran-
de (se nedan) och avgörandet rapporteras 
manuellt.  

 
• Dom (utan åtal) används i de fall åklagaren 

endast för talan om särskild rättsverkan eller 
annan särskild rättverkan som inte har sam-
band med något åtal, t.ex. talan om förver-
kande av viss egendom. 

 
• Övrigt brottmålsavgörande används i vissa 

speciella typer av avgöranden t.ex. tryckfri-
hetsmål där partsställningen är en annan än i 
ett vanligt brottmålsavgörande och där avgö-
randet inte kan registreras i brottmålsfunktio-
nen utan får skapas som andra avgöranden 
och rapporteras manuellt.  

 
• Dom eller Deldom används för övriga domar. 

Domslut I en dom eller ett slutligt beslut skall ett domslut 
skapas för varje tilltalad eller motsvarande. Domslu-
tet skall skrivas fullständigt för varje tilltalad eller 
motsvarande. 
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Datum Datum skall anges med siffror i ordningen år, månad 
och dag.  
 
ÅÅÅÅ-MM-DD  
 
Exempel: 2006-06-26 

Ort där dom medde-
lats 

Orten där domen eller det slutliga beslutet meddelats 
skall anges enligt följande exempel:  
 
Meddelad i Stockholm 

Aktörer Domslut skall skapas för de aktörer som omfattas av 
åtalet eller motsvarande och som har någon av föl-
jande roller 

• Tilltalad 
• Motpart 
• Klagande 
• Klagande och motpart 
• Svarande 

 
Aktörer med följande roller skall anges i domslutet. 

• Parter 
o Klagande 
o Klagande och motpart 
o Motpart 
o Målsägande (part) 
o Sökande 
o Åklagare 

• Övriga aktörer 
o Biträde 
o Biträde enligt rättshjälpslagen 
o Försvarare 
o Förvaltare 
o Målsägandebiträde 
o Offentlig försvarare 
o Offentligt biträde 
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o Ombud 
o Ombud och biträde enligt rätts-

hjälpslagen 
o Ombud och försvarare 
o Ombud och målsägandebiträde 
o Ombud och offentlig försvarare 
o Ställföreträdare 
o Särskild företrädare 

Saken i slutligt beslut Saken i slutligt beslut skall anges på lämpligt sätt. 

Frikännande dom Om samtliga åtalspunkter ogillas skall ”Åtalet ogil-
las” anges. 

Uppgifter som en-
dast skall rapporte-
ras 

 

Tidpunkt för rappor-
teringens  
fullgörande 

Uppgift om dom eller beslut sänds till Rikspolissty-
relsen inom tio dagar från domen eller beslutet. 
   Uppgift om laga kraft skall sändas till Rikspolissty-
relsen andra dagen efter det att överklagandetiden 
gått ut. 

Laga kraft Laga kraft skall rapporteras till Rikspolisstyrelsen i 
följande fall. 

1. Dom som inte överklagas i fråga om  
• Brott 
• Påföljd 
• Tillgodoräknande av frihetsberövande 

m.m. (förordnanden om tillgodoräk-
nande av frihetsberövande, omedelbar 
verkställighet av fängelse, anstånd 
med övervakning och längre övervak-
ningstid) 

• Utvisning 
• Värdeförverkande 
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• Vite, straffskatt, allmän avgift eller 
annan särskild rättsverkan som inne-
bär betalningsskyldighet. 

 
2. Slutligt beslut som inte överklagas i den eller 

de delar som tas upp i bilaga A2. 

Överklagande När laga kraft inte skall rapporteras enligt ovan skall 
istället blanketten Uppgift till RPS om överklagande 
sändas med akten till hovrätten.  

B. Personuppgifter m.m. för tilltalad eller motsvarande 

Uppgift  Utformning 

Personnummer  Personnummer skall anges med tolv siffror och bin-
destreck.  
 
ÅÅÅÅMMDD-XXXX 

Samordningsnummer Samordningsnummer skall anges med tolv siffror 
och bindestreck.  
 
XXXXXXXX-YYYY 

Födelsetid Om person- eller samordningsnummer saknas anges 
födelsetid med åtta siffror.  
 
ÅÅÅÅMMDD 

Namn Namn skall skrivas som i folkbokföringen. 

Adress Utdelningsadress skall anges. 
Om utdelningsadress saknas skrivs ”Saknar fast 
postadress” och folkbokföringsort (församling och 
län där den tilltalade är folkbokförd) skall anges. 
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Skyddad adress För tilltalad eller motsvarande vars adress är skyd-
dad skrivs ”Sekretess”. 

Medborgarskap Om den tilltalade eller motsvarande är medborgare i 
annat land än Sverige skall medborgarskap anges. 
Om medborgarskap saknas anges ”Statslös”. 
Om medborgarskap är okänt anges ”Okänt”. 

Frihetsberövande Frihetsberövande som gäller vid tidpunkten för av-
görandet skall anges enligt följande. Annan art av 
frihetsberövande skall inte anges. 
 
Art av frihetsberövande Nomenklatur 
Häktad i målet Häktad 
Häktad i annat mål Häktad i annat mål 
Intagen i kriminal-
vårdsanstalt 

Intagen i kriminal-
vårdsanstalt 

Intagen vid särskilt ung-
domshem 

Intagen vid särskilt 
ungdomshem 

Omhändertagen enligt 28 
kap 6 b § Brottsbalken 

Omhändertagen 

Ålagd reseförbud Ålagd reseförbud 
Ålagd anmälningsskyl-
dighet 

Ålagd anmälnings-
skyldighet 

 

Uppgifter som en-
dast skall rapporte-
ras 

 

Kön Kön skall anges om personnummer eller samord-
ningsnummer saknas. Ange ”Man” eller ”Kvinna”. 

Hemvist Om den tilltalade döms för något brott och har sitt 
hemvist i något av följande länder skall det anges. 
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• Norge 
• Danmark 
• Finland 
• Island  

Födelseland Födelseland skall anges om hemvist anges eller den 
tilltalade är medborgare i något av följande länder. 

• Norge 
• Danmark 
• Finland 
• Island 

Födelselän och för-
samling 

Födelselän och församling skall anges om den tillta-
lade som är född i Sverige har sin hemvist i något av 
följande länder. 

• Norge 
• Danmark 
• Finland 
• Island  

Födelseort och land Födelseort och land skall anges om den tilltalade 
som inte är född i Sverige har sin hemvist i något av 
följande länder. 

• Norge 
• Danmark 
• Finland 
• Island 

Tid för frihetsberö-
vande 

Den tid en person har varit frihetsberövad på ett så-
dant sätt som avses i 19 a § lagen (1974:202) om 
beräkning av strafftid m.m. eller 10 a § lagen 
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 
skall anges. 

Underrättelse från 
Kriminalvården 

Om Kriminalvården har lämnat domstolen en under-
rättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvår-
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den som är av betydelse för avräkning (8 § förord-
ningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.), 
skall detta anges. 

Tidigare dom, beslut 
eller avräkningsun-
derlag 

Om det finns tidigare meddelad dom, beslut eller 
avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggande-
kungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om 
frihetsberövande som har betydelse för avräkning 
(3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om 
dom i vissa brottmål, m.m.), ska detta anges.  

Personutredning All personutredning som inhämtats på en viss tillta-
lad eller motsvarande och som är av någon av ned-
anstående slag skall redovisas. 

• Yttrande från KV: Här anges om yttrande en-
ligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild per-
sonutredning i brottmål m.m. har inhämtats 
från Kriminalvården.  

• Läkarintyg: Här anges om läkarintyg enligt 
7 § lagen (1991:2041) om särskild personut-
redning i brottmål m.m har inhämtats.  

• Utvidgat läkarintyg: Här anges om läkarintyg 
som omfattar de medicinska förutsättningar-
na för överlämnande av den misstänkte till 
rättspsykiatrisk vård utan särskild utskriv-
ningsprövning (7 § första stycket andra me-
ningen lagen (1991:2041) om särskild per-
sonutredning i brottmål m.m) har inhämtats.  

• Rättspyk. undersökning: Här anges om rätts-
psykiatrisk undersökning har genomförts.   

   Om det inte inhämtats någon ny personutredning 
skall detta anges. 

Förskott Om den tilltalade före rättegången deponerat förskott 
för böter eller värdeförverkande skall det anges. Be-
lopp anges i svensk valuta. 
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C. Personuppgifter m.m. för övriga aktörer 

Uppgift  Utformning 

Namn på fysisk person Om namn skall anges används tilltalsnamn och 
efternamn. 

Titel Titel skall anges för åklagare, försvarare, ombud 
och biträden. 

Namn på juridisk per-
son 

Firma eller motsvarande skall anges. 

Myndighet Myndighetsnamn skall anges. 

Adress Om adress skall anges används utdelningsadress. 

Skyddad adress För person vars adress är skyddad skrivs ”Sekre-
tess”. 

Uppgifter som endast 
skall rapporteras 

 

Tullmålsjournalnum-
mer 

Tullmålsjournalnummer skall anges som på stäm-
ningsansökningen. 

Åklagarens diarie-
nummer 

Åklagarens diarienummer skall anges som på 
stämningsansökningen. 

 

D. Begångna brott  

Uppgift  Utformning 

Brottsrubricering  Brottsrubriceringen skall anges enligt följande.  
 
Brott upptagna i brottsbalken  
Förekommer i lagtexten kursiverad rubricering 
skall den rubriceringen användas, t.ex. ”Misshan-
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del” (3 kap 5 §). Kursiverad rubricering utgör no-
menklatur och får inte frångås.  
   Är samma gärningstyp indelad i olika grader 
används sålunda attributet ”grov” eller ”ringa” 
endast när det ingår i den särskilda rubriceringen, 
t.ex. ”Grov misshandel” (3 kap 6 §). Bedöms t.ex. 
misshandelsbrott som ringa kan det anges i dom-
skälen. Brottet benämns ”Misshandel”.  
   Tillämpas straffskärpningsregler eller strafflind-
ringsregler, t.ex. 23 kap 5 §, skall detta inte anges i 
anslutning till rubriceringen.  
   Förekommer alternativa rubriceringar anges en-
dast det alternativ som är tillämpligt (t.ex. 3 kap 
8 § och 4 kap 8 § brottsbalken).  
Exempel: Brott mot 4 kap 8 § brottsbalken som rör 
postförsändelse benämns ”Brytande av posthem-
lighet”. 
   Saknas enhetlig rubricering används den rubrice-
ring som anses lämplig. Rubriceringen skall endast 
bestå av text och får inte innehålla siffror.  
   Vid lagkonkurrens (två eller flera straffbud åbe-
ropas trots att endast ett brott föreligger) anges 
rubriceringen på sätt som anses lämpligt.  
Exempel: ”Grovt bedrägeri medelst urkundsför-
falskning”.  
 
Brott inom specialstraffrätten 
Förekommer i författningstexten särskild rubrice-
ring – kursiverad eller inte – skall den användas, 
t.ex. ”Vårdslöshet i trafik”.  
   Saknas särskild rubricering används den rubrice-
ring som tingsrätten finner lämplig. Rubriceringen 
bör vara så kort som möjlig. Uttryck som ”Brott 
mot” eller ”Förseelse mot” ifrågavarande författ-
ning kan användas. Författningens tillkomstdag 
anges inte. Rubriceringen skall endast bestå av text 
och får inte innehålla siffror.  
Exempel: ”Brott mot lagen om brandfarliga och 



Bilaga A DVFS 2006:9
 

17
 

explosiva varor”, ”Förseelse mot lokal trafikföre-
skrift”. 
   Attributet ”grov” eller ”ringa” används endast 
när den ingår i den särskilda rubriceringen, t.ex. 
”Grov vårdslöshet i trafik”. Döms t.ex. tilltalad för 
olovlig körning och finner tingsrätten att brottet är 
att anse som grovt kan detta anges i domskälen. 
Brottet benämns ”Olovlig körning”.  
   Tillämpas straffskärpningsregler eller strafflind-
ringsregler, t.ex. 23 kap 5 §, skall detta inte anges i 
anslutning till rubriceringen.  
 
Brottsrubricering vid försök m.m.  
Brottsformer och medverkansformer i 23 kap 
brottsbalken anges med följande nomenklatur:  
 
Brottsformer  Nomenklatur 
Försök  Försök till 
Förberedelse  Förberedelse till  
Stämpling Stämpling till 

 
 
Medverkansformer Nomenklatur 
Anstiftan Anstiftan av 
Medhjälp  Medhjälp till  
Underlåtenhet att 
avslöja  

Underlåtenhet att 
avslöja 

Underlåtenhet att 
hindra 

Underlåtenhet att 
hindra 

 
   I förekommande fall kombineras uttrycken.  
Exempel: Medhjälp till försök till mord.  
  
Brottsrubricering vid brottskonkurrens 
Vid likartad brottskonkurrens (flera brott av sam-
ma slag) anges rubriceringen endast en gång.  
   Döms tilltalad för olika former av medverkan till 
flera brott av samma slag, såsom medhjälp till grov 
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stöld, anstiftan av grov stöld samt föreberedelse till 
grov stöld, anges varje rubricering särskilt för varje 
sådan brottsform enligt exemplet nedan.  
   Vid olikartad brottskonkurrens (brott av olika slag) 
anges varje rubricering särskilt för varje brott enligt 
exemplet nedan. 
 
Exempel:  
 
BEGÅNGNA BROTT LAGRUM 
1.  Vållande till annans död  
2.  Stöld  
3.  Förberedelse till grov 

stöld 
 

4.  Medhjälp till försök till 
grov stöld 

 

5.  Anstiftan av grov stöld   

Lagrumsangivelse Lagrumsangivelse skall anges enligt följande. 
 
Lagrum anges med författningsrum och författning 
i anslutning till respektive rubricering. Detta sätt 
att ange författningsrum och författning som före-
skrivs nedan utgör nomenklatur och får inte 
frångås.  
   Hänvisning till författningsrum och författning 
sker i ordningen  
• Kapitel 
• Paragraf 
• Moment 
• Stycke 
• Punkt  
• Författning 
 
Författningsrum 
Alla ordningstal anges med siffror.  
   Kapitel, paragraf, moment, stycke och punkt an-
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ges med följande förkortningar:  
• kap  
• § 
• mom 
• st 
• p  
Exempel: 1 kap 1 § 1 mom 1 st 1 p 
 
Förekommer s.k. ”a §” anges beteckningen ”a” 
efter paragrafens ordningstal.  
Exempel: 1 a §  
 
   Förekommer i författningsrum indelning i punk-
ter som har särskilda bokstavsbeteckningar anges 
den tillämpade punkten med respektive bokstav. 
Halvparentes används sålunda inte i detta fall. 
Exempel: 20 kap 2 § 2  st 5 p a brottsbalken 
 
   Har flera kapitel, paragrafer, moment, stycken 
eller punkter i samma författning åberopats beträf-
fande ett visst brott, måste varje ordningstal åtföl-
jas av ”kap”, ”§”, ”mom”, ”st” respektive ”p”. Be-
teckningar som t.ex. ”utom”, ”tom”, eller ”sista 
stycket” får inte användas. I övrigt kan bindeord 
användas i den uträckning som är brukligt.  
Exempel:  
• 8 kap 1 § och 12 §  
• 81 § 1 mom, 2 mom och 3 mom 
• 3 § 1 st och 2 st  
• 1 §, 2 § och 3 §  
 
Författning  
Åberopad författning skall anges på det sätt som 
framgår av Svensk författningssamling. Författ-
ningen skrivs dock i bestämd form.  
Exempel:  
• Brottsbalken  
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• Trafikskadelagen  (1975:1410) 
• Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 
• Förordningen (2001:650) om vägtrafikregister  
 
Finns en gängse benämning på författningen får 
den användas, t.ex. ”Trafikbrottslagen” 
(1951:649).  
   Författningar som inte är intagna i Svensk för-
fattningssamling, EG-förordningar och direkt till-
lämpbara EG-direktiv anges på det sätt som tings-
rätten finner lämpligt. Har en sådan författning fått 
ett visst nummer i en myndighets författningsserie 
och åberopas nummerbeteckningen, får nummer-
beteckningen inte skrivas inom parentes.  
   Om både författning som är intagen i Svensk 
författningssamling och annan författning åberopas 
för samma brott, skall den andra författningen an-
ges efter författning som är intagen i Svensk för-
fattningssamling.  
 
Exempel:  
• 3 kap 17 § 4 st och 14 kap 3 § 1 p b trafikför-

ordningen (1998:1276) samt Vägverkets före-
skrift 2003:126 

Annan än dagens ly-
delse 

Har tingsrätten tillämpat en annan lydelse av en 
författningsbestämmelse än den som gäller när 
domen meddelas skall det anges efter författningen 
enligt följande.  
 

i dess lydelse före (datum ÅÅÅÅ-MM-DD)  
 
Exempel:  
3 kap 5 § brottsbalken i dess lydelse före 2006-06-30 
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Uppgifter som endast 
skall rapporteras 

 

Tidpunkt för brott En känd brottstidpunkt skall anges med år, månad 
och dag enligt följande. 
 
ÅÅÅÅ-MM-DD  
Exempel: 2006-06-26 
 
Brott som pågår en period skall anges med fr.o.m. - 
t.o.m. datum. 
   Har den tilltalade begått flera brott av samma 
slag, skall endast tidpunkten för det första och sista 
brottet anges.  
   Kan bestämd dag inte anges redovisas tiden med 
månad, eller, om inte heller detta är möjligt, med år.  
 
Exempel:  
Har brottet begåtts någon gång i juni 2006 skrivs  
2006-06 (ÅÅÅÅ-MM) 
 
Exempel:  
Har brottet begåtts någon gång under 2005 skrivs 
2005 (ÅÅÅÅ) 
 
   Är tiden för brotten angivet till viss årstid, visst 
årsskifte eller annat obestämt begrepp, redovisas så-
som tid för brottet de månader eller år som begreppet 
enligt tingsrättens bedömning kan anses innefatta.  
   Om tiden för brotten är angivet som okänd skall, 
om möjligt, tidigast möjliga och senast möjliga 
tidpunkt (år, månad eller dag) enligt tingsrättens 
bedömning anges. Kan varken år, månad eller dag 
anges redovisas att tiden för brottet är okänd. 

Antal För varje slag av brott skall alltid antalet brott an-
ges. Antalet anges med siffra. Är antalet okänt an-
ges detta.   
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E. Ogillade åtal 

Uppgift  Utformning 

Brottsrubricering Rubricering skall anges enligt vad som anges ovan 
under punkten D, Begångna brott, Brottsrubricering.  

Åtalspunkt Åtalspunkt skall anges med hänvisning till åklaga-
rens stämningsansökan om den är bilagd domen eller 
enligt den redogörelse för yrkandena som domen 
innehåller. 

F. Påföljder och förordnanden i domar 

Uppgift  Utformning 

Påföljd och förord-
nande 

Påföljder och förordnanden skall anges enligt den 
nomenklatur som framgår av bilaga A1. 

Referens till tidigare 
dom/beslut 

• Datum skall anges som år, månad och dag 
ÅÅÅÅ-MM-DD. 

• Svensk domstols namn skall anges enligt 
Domstolsverkets adressförteckning. 

• Annan svensk myndighet skall anges med 
myndighetens namn. 

• Utländsk domstol skall anges på lämpligt 
sätt. 

• Mål/diarienummer skall anges enligt ur-
sprungsdomen/beslutet. 

Referens till tidigare 
brott 

Referens till tidigare brott skall anges på följande 
sätt. 
• Påföljden avser även brottsligheten i do-

men/domarna (datum ÅÅÅÅ-MM-DD)  
 

Kriminalvården Den lokala frivården skall anges. 
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Övervakare Om övervakare skall förordnas av kriminalvården 
skall följande anges. 

• Övervakare förordnas av kriminalvården. 
 
Om domstolen förordnar övervakare anges  

• Namn 
• Utdelningsadress 
• Telefonnummer 

Särskild föreskrift Särskild föreskrift skall anges på lämpligt sätt. 

G. Andra lagrum som åberopas 

Uppgift  Utformning 

Andra lagrum som 
åberopas 

Här anges:  
 
Tillämpning av straffskärpningsregler i brottsbal-
ken, nämligen:  
• 18 kap 2 § 
• 19 kap 11 §  
• 26 kap 3 § 
 
Tillämpning av strafflindringsregler i brottsbalken, 
nämligen:  
• 2 kap 6 § 2 st 
• 13 kap 11 § 
• 14 kap 11 § 
• 15 kap 14 § 
• 22 kap 8 § 
• 23 kap 5 § 
• 27 kap 6 § 3 st  
• 28 kap 9 § 1 st 
• 29 kap 3 § 2 st 
• 29 kap 5 § 2 st 
• 29 kap 7 § 1 st 
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• 34 kap 3 § 2 st  
• 34 kap 5 § 5 st 
• 34 kap 6 § 4 och 5 st 
• 34 kap 7 § 2 st 
• 38 kap 2 a § 2 st 
 
Tillämpning av följande lagrum i brottsbalken:  
• 28 kap 3 §  
• 30 kap 6 §  
• 34 kap 1 § 1 st, 1 p, 2 p, 3 p eller 4 § 1 st.  
 
Tillämpning av annat lagrum som tingsrätten anser 
bör åberopas i domslutet och som inte har angetts i 
anslutning till brottsrubriceringen.  
 
Tillämpning av författningsbestämmelse vars lydel-
se ändrats.  
Har tingsrätten tillämpat annan lydelse än den som 
gäller när domen meddelas anges följande efter för-
fattningen:   
• i dess lydelse före (datum ÅÅÅÅ-MM-DD) har 

tillämpats. 
 
ANM.: Har tingsrätten i fråga om begångna brott 
tillämpat annan lydelse av en författningsbestäm-
melse än den som gäller när domen meddelas skall 
det anges på sätt framgår av punkten D Begångna 
brott, Annan än dagens lydelse.     

Lagrumsangivelse Lagrum som åberopas skall anges i enlighet med 
reglerna under punkten D Begångna brott, Lag-
rumsangivelse. 
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H. Beslut 

Uppgift  Utformning 

Beslutstext Beslut skall anges på det sätt som framgår nedan. 
För beslut som inte finns upptagna skall texten an-
ges på lämpligt sätt. 

 Beslut Nomenklatur 

 Avgift enligt lagen om 
brottsofferfond för brott 
som begåtts efter den 1 
juli 1999 

Den tilltalade åläggs att 
betala en avgift på 500 kr 
enligt lagen (1994:419) 
om brottsofferfond. 

 Avgift enligt lagen om 
brottsofferfond för brott 
som begåtts mellan den 
1 juli 1994 och den 1 
juli 1999 

Den tilltalade åläggs att 
betala en avgift på 300 kr 
enligt lagen (1994:419) 
om brottsofferfond. 

 Utvisning utan tidsbe-
gränsning 

Den tilltalade utvisas ur 
riket och förbjuds att 
återvända hit. Överträ-
delse av förbudet kan 
medföra fängelse i högst 
1 år. 

 Utvisning med förbud 
att återvända före ett 
visst datum. 

Den tilltalade utvisas ur 
riket och förbjuds att 
återvända hit före (da-
tum). Överträdelse av 
förbudet kan medföra 
fängelse i högst 1 år. 

Reaktionsgrupp Beslut skall registreras i rätt reaktionsgrupp. Följan-
de grupper finns. 

• Särskild rättsverkan 
• Annan särskild rättsverkan  
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• Beslut i övriga frågor, skadestånd m.m. 
 
   Särskild rättsverkan är beslut om utvisning och 
sådan särskild rättsverkan som innebär betalnings-
skyldighet till staten, till exempel beslut om avgift 
till brottsofferfond. 
   Annan särskild rättsverkan är beslut om särskild 
rättsverkan som inte rör utvisning, eller värdeför-
verkande m.m. och som inte innebär betalningsskyl-
dighet till staten. Exempel på annan särskild rätts-
verkan är beslut om beslag eller hävande av beslag. 
   Beslut i övriga frågor, skadestånd m.m. är beslut 
som inte är Särskild rättsverkan eller Annan särskild 
rättsverkan. 

Uppgifter som en-
dast skall rapporte-
ras 

 

Kvarstad Om det finns ett beslut om kvarstad avseende en be-
talningsskyldighet till staten skall detta anges särskilt. 

I. Slutliga beslut  

Uppgift  Utformning 

Beslutstext Slutliga beslut skall anges på det sätt som framgår 
av bilaga A2. 
   För slutliga beslut som inte finns upptagna i bila-
gan skall texten anges på lämpligt sätt. 

Referens till tidigare 
dom/beslut 

• Datum skall anges som år, månad och dag 
ÅÅÅÅ-MM-DD. 

• Svensk domstols namn skall anges enligt 
Domstolsverkets adressförteckning. 

• Annan svensk myndighet skall anges med 
myndighetens namn. 
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• Utländsk domstol skall anges på lämpligt 
sätt. 

• Mål/diarienummer skall anges enligt ur-
sprungsdomen/beslutet. 

Referens till tidigare 
brott 

Referens till tidigare brott skall anges på följande 
sätt. 
• Påföljden avser även brottsligheten i do-

men/domarna (datum ÅÅÅÅ-MM-DD).  

Kriminalvården Den lokala frivården skall anges. 

Övervakare Om övervakare skall förordnas av kriminalvården 
skall följande anges. 

• Övervakare förordnas av kriminalvården. 
 
Om domstolen förordnar övervakare anges  

• Namn 
• Utdelningsadress 
• Telefonnummer 

Särskild föreskrift Särskild föreskrift skall anges på lämpligt sätt. 
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Påföljder och förordnanden i domar 

 

Påföljder 

Lagrum och benämning  
i brottsbalken 

Nomenklatur 

2 kap 6 § 
29 kap 6 § 
Påföljd efterges 

Påföljd efterges 

25 kap 1 § 
Dagsböter 

Dagsböter (antal) å (belopp) kr 

25 kap 1 § 
Normerade böter 

Normerade böter (belopp) kr 

25 kap 1 § 
Penningböter 

Penningböter (belopp) kr 

26 kap 1 § 
Fängelse 

Fängelse på livstid  
Fängelse (tid) 

27 kap 1 § 
Villkorlig dom 

Villkorlig dom 

27 kap 1 § 
27 kap 2 a § 
Villkorlig dom  

Villkorlig dom med samhälltjänst (timmar) 
timmar. Om fängelse i stället hade valts som 
påföljd skulle fängelse (tid) ha dömts ut. 

28 kap 1 § 
Skyddstillsyn 

Skyddstillsyn 

28 kap 1 §  
30 kap 9 § 2 st 3 p 
Skyddstillsyn 

Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan 
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28 kap 1 § 
28 kap 6 a § 1 st  
30 kap 9 § 2 st 3 p 
Skyddstillsyn 

Skyddstillsyn med särskild behandlings-
plan. Om fängelse i stället hade valts som 
påföljd skulle fängelse (tid) ha dömts ut. 

28 kap 1 § 
28 kap 2 a § 
Skyddstillsyn  

Skyddstillsyn med samhällstjänst (timmar) 
timmar. Om fängelse i stället hade valts som 
påföljd skulle fängelse (tid) ha dömts ut. 

28 kap 3 §   
Fängelse  

Fängelse (tid) 

30 kap 6 § 
Den tilltalade skall vara fri från 
påföljd 

Fri från påföljd 

32 kap 1 § 1 st  
Ungdomsvård  
 

Ungdomsvård  

32 kap 2 § 1 och 2 st samt 3 § 1 
st 1 p 
Ungdomstjänst  
 

Ungdomstjänst (timmar) timmar 
 
 
 

32 kap 5 §  
Sluten ungdomsvård 

Sluten ungdomsvård (tid) 

31 kap 2 § 
Vård enligt lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (behand-
lingshem) 

Rätten överlämnar åt den som förestår (be-
handlingshem) att föranstalta om behövlig 
vård enligt lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall. 

31 kap 2 § 
Vård enligt lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (social-
nämnd) 

Rätten överlämnar åt socialnämnden i 
(kommun) att föranstalta om behövlig vård 
enligt lagen om vård av missbrukare i vissa 
fall. 
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31 kap 3 § 1 st 
Rättspsykiatrisk vård 

Den tilltalade skall överlämnas till rättspsy-
kiatrisk vård. 

31 kap 3 § 1 st och 2 st 
Rättspsykiatrisk vård med sär-
skild utskrivningsprövning 

Den tilltalade skall överlämnas till rättspsy-
kiatrisk vård med särskild utskrivnings-
prövning. 

 

Påföljd som saknar eller inte 
har komplett författningshän-
visning 

Nomenklatur 

27 kap 1 § 
27 kap 2 a § 
Villkorlig dom 
(Alternativstraff sluten ung-
domsvård) 

Villkorlig dom med samhällstjänst (tim-
mar) timmar. Om sluten ungdomsvård i 
stället hade valts som påföljd skulle sluten 
ungdomsvård (tid) ha dömts ut. 

28 kap 1 § 
28 kap 6 a § 1 st  
30 kap 9 § 2 st 3 p 
Skyddstillsyn  
(Alternativstraff sluten ung-
domsvård) 

Skyddstillsyn med särskild behandlings-
plan. Om sluten ungdomsvård i stället hade 
valts som påföljd skulle sluten ungdoms-
vård (tid) ha dömts ut. 

28 kap 1 § 
28 kap 2 a § 
Skyddstillsyn 
(Alternativstraff sluten ung-
domsvård) 

Skyddstillsyn med samhällstjänst (timmar) 
timmar. Om sluten ungdomsvård i stället 
hade valts som påföljd skulle sluten ung-
domsvård (tid) ha dömts ut. 



Bilaga A1 DVFS 2006:9

31
 

 

Förordnanden om tidigare påföljder 

Lagrum och förordnande  
i brottsbalken 

Nomenklatur 

34 kap 1 § 1 st 1 p 
Förordnande att tidigare utdömd 
påföljd skall avse nytt/nya brott 

Tidigare utdömd/utdömt (påföljd) skall 
avse även den nya brottsligheten. 

34 kap 1 § 1 st 1 p 
Förordnande att tidigare före-
lagd villkorlig dom skall avse 
nytt/nya brott 

Tidigare förelagd villkorlig dom skall avse 
även den nya brottsligheten. 

34 kap 1 § 1 st 1 p 
Förordnande att tidigare av nåd 
bestämd påföljd skall avse 
nytt/nya brott 

Tidigare av nåd bestämd/bestämt (påföljd) 
skall avse även den nya brottsligheten. 

34 kap 1 § 1 st 1 p  
Förordnande att tidigare genom 
beslut om omvandling av fäng-
else på livstid bestämt fängelse 
skall avse nytt/nya brott. 

Tidigare genom beslut om omvandling av 
fängelse på livstid bestämt fängelse skall 
avse även den nya brottsligheten.  

34 kap 1 § 1 st 2 p 
Förordnande angående tidigare 
utdömd påföljd 

Förordnande angående tidigare ut-
dömd/utdömt (påföljd). 

34 kap 1 § 1 st 2 p 
Förordnande angående förelagd 
villkorlig dom 

Förordnande angående tidigare förelagd 
villkorlig dom. 

34 kap 1 § 1 st 2 p 
Förordnande angående av nåd 
bestämd påföljd 
 

Förordnande angående tidigare av nåd be-
stämd/bestämt (påföljd). 
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34 kap 1 § 1 st 2 p 
Förordnande angående genom 
beslut om omvandling av fäng-
else på livstid bestämt fängelse. 

Förordnande angående tidigare genom be-
slut om omvandling av fängelse på livstid 
bestämt fängelse. 
 

34 kap 1 st 1 § 3 p 
Undanröjande av utdömd på-
följd 

Tidigare utdömd/utdömt (påföljd) undan-
röjs. 

34 kap 1 st 1 § 3 p 
Undanröjande av förelagd vill-
korlig dom 

Tidigare förelagd villkorlig dom undanröjs. 

34 kap 1 st 1 § 3 p 
Undanröjande av av nåd be-
stämd påföljd 

Tidigare av nåd bestämd/bestämt (påföljd) 
undanröjs. 

34 kap 1 st 1 § 3 p 
Undanröjande av genom beslut 
om omvandling av fängelse på 
livstid bestämt fängelse 

Tidigare genom beslut om omvandling av 
fängelse på livstid bestämt fängelse undan-
röjs. 

Komplettering av tidigare utdömd påföljd i samband med förordnande 
enligt 34 kap 1 § 1 st 1 p brottsbalken 

 
Lagrum och komplettering  
i brottsbalken 

Nomenklatur 

28 kap 1 § 
30 kap 9 § 2 st 3 p 
34 kap 6 § 4 st andra meningen 
Skyddstillsyn skall förenas med sär-
skild behandlingsplan. 

Skyddstillsynen skall förenas med 
särskild behandlingsplan. 

28 kap 1 § 
28 kap 6 a § 1 st 

Skyddstillsynen skall förenas med 
särskild behandlingsplan. 
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30 kap 9 § 2 st 3 p 
34 kap 6 § 4 st andra meningen 
Skyddstillsyn skall förenas med sär-
skild behandlingsplan samt angivande 
av hur långt fängelsestraff som skulle 
ha dömts ut om fängelse i stället hade 
valts som särskild påföljd. 

Om fängelse i stället hade valts som 
påföljd skulle fängelse (tid) ha dömts 
ut. 

28 kap 1 § 
28 kap 6 a § 1 st 
30 kap 9 § 2 st 3 p 
34 kap 6 § 4 st andra meningen 
Skyddstillsyn skall förenas med sär-
skild behandlingsplan samt angivande 
av hur långt fängelsestraff som skulle 
ha dömts ut om skyddstillsynen i stäl-
let hade undanröjts. 

Skyddstillsynen skall förenas med 
särskild behandlingsplan. 
Om skyddstillsynen i stället hade un-
danröjts skulle fängelse (tid) ha dömts 
ut. 

28 kap 1 § 
28 kap 2 a § 
30 kap 9 § 2 st 4 p 
34 kap 6 § 2 st 
Skyddstillsyn skall förenas med sam-
hällstjänst samt angivande av hur 
långt fängelsestraff som skulle ha 
dömts ut om fängelse i stället hade 
valts som särskild påföljd. 

Skyddstillsynen skall förenas med 
samhällstjänst (timmar) timmar. Om 
fängelse i stället hade valts som på-
följd skulle fängelse (tid) ha dömts ut. 

28 kap 1 § 
28 kap 2 a § 
30 kap 9 § 2 st 4 p 
34 kap 6 § 2 st 
Skyddstillsyn skall förenas med sam-
hällstjänst samt angivande av hur 
långt fängelsestraff som skulle ha 
dömts ut om skyddstillsynen i stället 
hade undanröjts. 

Skyddstillsynen skall förenas med 
samhällstjänst (timmar) timmar. Om 
skyddstillsynen i stället hade undan-
röjts skulle fängelse (tid) ha dömts ut. 
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27 kap 1 § 
27 kap 2 a § 
30 kap 7 § 2 st 
34 kap 5 § 3 st 
Villkorlig dom skall förenas med 
samhällstjänst samt angivande av hur 
långt fängelsestraff som skulle ha 
dömts ut om fängelse i stället hade 
valts som särskild påföljd. 

Den villkorliga domen skall förenas 
med samhällstjänst (timmar) timmar. 
Om fängelse i stället hade valts som 
påföljd skulle fängelse (tid) ha dömts 
ut. 

27 kap 1 § 
27 kap 2 a § 
30 kap 7 § 2 st 
34 kap 5 § 3 st 
Villkorlig dom skall förenas med 
samhällstjänst samt angivande av hur 
långt fängelsestraff som skulle ha 
dömts ut om den villkorliga domen i 
stället hade undanröjts. 

Den villkorliga domen skall förenas 
med samhällstjänst (timmar) timmar. 
Om den villkorliga domen i stället 
hade undanröjts skulle fängelse (tid) 
ha dömts ut. 

Komplettering som saknar eller 
inte har komplett författningshän-
visning 

Nomenklatur 

Förlängning av samhällstjänst samt 
angivande av hur långt fängelsestraff 
som skulle ha dömts ut om skyddstill-
synen i stället hade undanröjts. 

Samhällstjänsten förlängs med (tim-
mar) timmar. Om skyddstillsynen i 
stället hade undanröjts skulle fängelse 
(tid) ha dömts ut. 

Angivande av hur långt fängelsestraff 
som skulle ha dömts ut om skyddstill-
synen i stället hade undanröjts. 

Om skyddstillsynen i stället hade un-
danröjts skulle fängelse (tid) ha dömts 
ut. 

Angivande av hur långt fängelsestraff 
som skulle ha dömts ut om den vill-
korliga domen i stället hade undan-
röjts. 

Om den villkorliga domen i stället 
hade undanröjts skulle fängelse (tid) 
ha dömts ut. 
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Förlängning av samhällstjänst samt 
angivande av hur långt fängelsestraff 
som skulle ha dömts ut om den vill-
korliga domen i stället hade undan-
röjts. 

Samhällstjänsten förlängs med (tim-
mar) timmar. Om den villkorliga do-
men i stället hade undanröjts skulle 
fängelse (tid) ha dömts ut. 

Angivande av hur långt fängelsestraff 
som skulle ha dömts ut om fängelse 
hade valts som påföljd. 

Om fängelse i stället hade valts som 
påföljd skulle ytterligare fängelse (tid) 
ha dömts ut. 

Förlängning av samhällstjänst samt 
angivande av hur långt fängelsestraff 
som skulle ha dömts ut om fängelse 
hade valts som påföljd. 

Samhällstjänsten förlängs med (tim-
mar) timmar. Om fängelse i stället 
hade valts som påföljd skulle ytterliga-
re fängelse (tid) ha dömts ut. 

 
 

Kompletterande förordnanden i samband med förordnande om tidigare 
utdömd påföljd enligt 34 kap 1 § 1 st 1 p eller 2 p brottsbalken eller i sam-
band med ny påföljd 

Lagrum och kompletterande 
förordnande i brottsbalken  

Nomenklatur 

28 kap 5 § 1 st 
Förordnande att övervakningen på 
grund av dom på skyddstillsyn 
skall anstå till dess domen har 
vunnit laga kraft 

Övervakningen skall anstå till dess domen 
vunnit laga kraft mot den dömde. 

34 kap 4 § 1 st 
Förverkande av villkorligt medgi-
ven frihet 

Villkorligt medgiven frihet förklaras till en 
tid av (tid) förverkad. 
Villkorligt medgiven frihet förklaras helt 
förverkad. 
Villkorligt medgiven frihet förklaras till 
återstående del förverkad. 
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26 kap 18 § 
28 kap 7 § 1 st 2 p, 9 § 2 st 
34 kap 4 § 3 st och 6 § 4 st 
Beslut att tidigare dömd skall stå 
under övervakning 

Den tilltalade ställs på nytt under över-
vakning. Övervakningen skall pågå till 
prövotidens utgång. 
Den tilltalade ställs på nytt under över-
vakning. Övervakningen skall pågå (tid). 

34 kap 4 § 3 st, 5 § 4 st och 6 § 4 
st 
Förlängning av prövotid 

Prövotiden förlängs med (tid). 

33 kap 6 § 3 st 
Tillgodoräknande av frihetsberö-
vande 

Böterna skall anses helt erlagda. 
Av penningböterna skall (belopp) kr anses 
erlagda. 
Av böterna skall (antal) dagsböter anses 
erlagda. 

33 kap 6 § 3 st  
Tillgodoräknande av frihetsberö-
vande 
 

Ungdomstjänsten skall anses helt verk-
ställd.  
Ungdomstjänsten skall till en tid av (antal) 
timmar anses verkställd. 

33 kap 6 § 1 st 
Tillgodoräknande av frihetsberö-
vande 

Fängelsestraffet skall anses helt verkställt. 
Fängelsestraffet skall till en tid av (antal) 
dagar anses verkställt i anstalt. 
Fängelsestraffet skall, utöver obligatoriskt 
avräkningsbar tid, till en tid av (antal) da-
gar anses verkställt i anstalt. 

33 kap 6 § 1 st 
Tillgodoräknande av frihetsberö-
vande 

Den slutna ungdomsvården skall anses 
helt verkställd. 
Den slutna ungdomsvården skall till en tid 
av (antal) dagar anses verkställd vid sär-
skilt ungdomshem. 
Den slutna ungdomsvården skall, utöver 
obligatoriskt avräkningsbar tid, till en tid 
av (antal) dagar anses verkställd vid sär-
skilt ungdomshem. 
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26 kap 18 § 
27 kap 6 § 1 st 1 p 
28 kap 7 § 1 st 1 p, 9 § 2 st 
34 kap 4 § 3 st, 5 § 3 st och 6 § 2 
st 
Beslut att meddela varning 

Den tilltalade meddelas varning. 

28 kap 3 § 3 st 
Omedelbar verkställighet av 
fängelse 

Domen på fängelse skall verkställas trots 
att den inte vunnit laga kraft. 

26 kap 18 § 
28 kap 7 § 1 st 2 p, 9 § 2 st 
34 kap 4 § 3 st och 6 § 4 st 
Förlängning av övervakning 

Övervakningen förlängs med (tid). 
Övervakningen förlängs till prövotidens 
utgång. 

28 kap 5 § 4 st 
Förordnande om längre övervak-
ningstid 

Övervakningen skall pågå till prövotidens 
utgång. 
Övervakningen skall pågå (tid). 

Kompletterande förordnande 
som saknar eller inte har kom-
plett författningshänvisning 

Nomenklatur 

Föreskrift om samhällstjänst upp-
hävs 

Tidigare meddelad föreskrift om samhälls-
tjänst upphävs. 

Föreskrift om behandlingsplan 
upphävs 

Tidigare meddelad föreskrift om behand-
lingsplan upphävs. 

 



38  (DV:s dnr 1277-2006)
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Slutliga beslut 
 
 
Generella beslut  Nomenklatur

Avskrivning Målet avskrivs. 

Avvisning Talan avvisas. 

Talan om åtgärd i fråga om ut-
dömd/förelagd/av nåd bestämd 
påföljd ogillas 

Talan ogillas. 

 
Beslut och tillämpligt lagrum i 
brottsbalken 

Nomenklatur

27 kap 2 a § 3 st  
Upphävande av föreskrift om 
samhällstjänst som meddelats i 
förening med villkorlig dom 

Föreskriften om samhällstjänst upphävs.  

27 kap 2 a § 3 st  
Ändring av föreskrift om sam-
hällstjänst som meddelats i före-
ning med villkorlig dom 

Samhällstjänsten nedsätts till (antal) tim-
mar.  

27 kap 5 § 2 st, 6 § 1 st 2 p  
Upphävande av föreskrift angåen-
de skadeståndsskyldighet som 
meddelats i samband med villkor-
lig dom 

Föreskriften om fullgörande av ska-
deståndsskyldighet upphävs. 

27 kap 5 § 2 st, 6 § 1 st 2 p  
Ändring av föreskrift angående 
skadeståndsskyldighet som med-
delats i samband med villkorlig 
dom 

Föreskriften om fullgörande av ska-
deståndsskyldighet ändras. 
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27 kap 6 § 1 st 2 p  
Meddelande av föreskrift angåen-
de skadeståndsskyldighet som 
ålagts genom tidigare utdömd 
villkorlig dom  

Föreskrift om fullgörande av skadestånds-
skyldighet meddelas. 

27 kap 6 § 1 st 1 p 
28 kap 7 § 1 st 1 p, 9 § 2 st 
38 kap 2 § 2 st 
32 kap 4 § 1 st  
Beslut att meddela varning 

Den dömde meddelas varning. 

27 kap 6 § 1 st 3 p 
Undanröjande av tidigare utdömd 
villkorlig dom 

Tidigare utdömd villkorlig dom undan-
röjs. 

27 kap 6 § 1 st 3 p  
Undanröjande av tidigare förelagd 
villkorlig dom  

Tidigare förelagd villkorlig dom undan-
röjs. 

27 kap 6 § 1 st 3 p  
Undanröjande av tidigare av nåd 
bestämd villkorlig dom  

Tidigare av nåd bestämd villkorlig dom 
undanröjs. 

28 kap 5 § 1 st 
Förordnande att övervakningen 
skall anstå till dess det slutliga 
beslutet har vunnit laga kraft 

Övervakningen skall anstå till dess det 
slutliga beslutet vunnit laga kraft mot den 
dömde. 

28 kap 5 § 4 st 
Förordnande om längre övervak-
ningstid i samband med att 
skyddstillsyn väljs som ny påföljd 
efter undanröjande av annan på-
följd 
 

Övervakningen skall pågå till prövotidens 
utgång. 
Övervakningen skall pågå (tid). 
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28 kap 9 § 1 st  
Undanröjande av tidigare utdömd 
skyddstillsyn 

Tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjs. 

28 kap 9 § 1 st  
Undanröjande av tidigare av nåd 
bestämd skyddstillsyn 

Tidigare av nåd bestämd skyddstillsyn 
undanröjs. 

27 kap 6 § 3 st 
28 kap 9 § 1 st 
38 kap 2 § 1 st 
38 kap 2 § 3 st 
38 kap 2 a § 
32 kap 4 § 1 st 
32 kap 4 § 2 st  
Bestämmande av påföljd i sam-
band med undanröjande av tidiga-
re påföljd 

Påföljden bestäms till (påföljd). 

28 kap 7 § 1 st 2 p, 9 § 2 st 
Beslut att tidigare dömd skall stå 
under övervakning 

Den dömde ställs på nytt under övervak-
ning. Övervakningen skall pågå till prövo-
tidens utgång. 
Den dömde ställs på nytt under övervak-
ning. Övervakningen skall pågå (tid). 

28 kap 5 § 4 st 
Förordnande om längre övervak-
ningstid  

Övervakningen skall pågå till prövotidens 
utgång. 
Övervakningen skall pågå (tid). 

28 kap 7 § 1 st 2 p, 9 § 2 st 
Beslut om förlängning av över-
vakning  

Övervakningen förlängs med (tid). 
Övervakningen förlängs till prövotidens 
utgång. 

31 kap 1 § 4 st (se övergångsbe-
stämmelser i SFS 2006:891)  
Upphävande av föreskrift om 
ungdomstjänst som meddelats i 

Föreskriften om ungdomstjänst upphävs.  
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förening med överlämnande till 
vård inom socialtjänsten. 

31 kap 1 § 3 st och 4 st (se över-
gångsbestämmelser i SFS 
2006:891) 
Ändring av föreskrift om ung-
domstjänst som meddelats i före-
ning med överlämnande till vård 
inom socialtjänsten. 

Ungdomstjänsten nedsätts till (antal) tim-
mar.  

33 kap 6 § 1 st 
Tillgodoräknande av frihetsberö-
vande 

Fängelsestraffet skall anses helt verkställt. 
Fängelsestraffet skall till en tid av (antal) 
dagar anses verkställt i anstalt. 
Fängelsestraffet skall, utöver obligatoriskt 
avräkningsbar tid, till en tid av (antal) 
dagar anses verkställt i anstalt. 

33 kap 6 § 1 st 
Tillgodoräknande av frihetsberö-
vande 

Den slutna ungdomsvården skall anses 
helt verkställd. 
Den slutna ungdomsvården skall till en tid 
av (antal) dagar anses verkställd vid sär-
skilt ungdomshem. 
Den slutna ungdomsvården skall, utöver 
obligatoriskt avräkningsbar tid, till en tid 
av (antal) dagar anses verkställd vid sär-
skilt ungdomshem. 

34 kap 10 § 2 st  
Bestämmande av straffet den 
dömde skall undergå enligt den 
fängelsedom som sist förekommer 
till verkställighet när två sådana 
domar förekommer 

Straffet bestäms till fängelse (tid).  
 
Straffet bestäms till dagsböter (antal) å 
(belopp) kr.  

32 kap 4 §   
Undanröjande av ungdomsvård  

Tidigare utdömd ungdomsvård undanröjs.  
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32 kap 4 §   
Undanröjande av ungdomstjänst  
 

Tidigare utdömd ungdomstjänst undan-
röjs.  

32 kap 4 §  
Undanröjande av ungdomsvård 
och ungdomstjänst 

Tidigare utdömd ungdomsvård och ung-
domstjänst undanröjs. 

38 kap 2 § 1 st  (se övergångsbe-
stämmelser i SFS 2006:891)  
Undanröjande av förordnande om 
överlämnande till vård inom soci-
altjänsten 

Förordnandet om överlämnande till vård 
inom socialtjänsten undanröjs.   

38 kap 2 §  
Undanröjande av förordnande om 
överlämnande till vård enligt la-
gen om vård av missbrukare i vis-
sa fall 

Förordnandet om överlämnande till vård 
enligt lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall undanröjs. 

38 kap 2 a § 
Undanröjande av tidigare utdömd 
påföljd 

Tidigare utdömd/utdömt (påföljd) undan-
röjs. 

 
Beslut som saknar eller inte har 
komplett författningshänvisning 

Nomenklatur

Föreskrift om behandlingsplan 
upphävs. 

Föreskriften om behandlingsplan upphävs. 

 
Beslut och tillämpligt lagrum i 
bötesverkställighetslagen 
(1979:189) 

Nomenklatur

15 § 
Böterna förvandlas till fängelse 

Böterna förvandlas till fängelse (tid). 
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15 § 
Vite förvandlas till fängelse 

Vitet/vitena förvandlas till fängelse (tid). 

15 § 
Böter och vite förvandlas till 
fängelse 

Böterna och vitet/vitena förvandlas till 
fängelse (tid). 

19 § 1 st 
Förordnande att tidigare ålagt för-
vandlingsstraff skall avse även 
andra böter som ålagts innan för-
vandlingsstraffet blivit till fullo 
verkställt 

Tidigare ålagt förvandlingsstraff skall 
avse även de nya böterna. 

19 § 2 st 
Omprövning av det förvandlings-
straff som senast har meddelats 
när två förvandlingsstraff förelig-
ger  

Förvandlingsstraffet bestäms till fängelse 
(tid). 
 
Förvandlingsstraff ålagt (datum) skall 
avse även de böter som förvandlats till 
fängelse (datum). 

 
Beslut och tillämpligt lagrum i 
lagen (2006:45) om omvandling 
av fängelse på livstid  

Nomenklatur 

4 §  
Fängelse på livstid omvandlas till 
fängelse  

Fängelse på livstid omvandlas till fängelse 
(tid). 

 
Beslut och tillämpligt lagrum i 
rättegångsbalken 

Nomenklatur

59 kap 6 § 
Undanröjande av strafföreläggande 
 
 

Strafföreläggandet undanröjs.  
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59 kap 6 § och 10 § 
Undanröjande av ordningsbot 

Föreläggandet av ordningsbot undanröjs. 

 
 
Ny påföljd anges enligt den nomenklatur för påföljder som föreskrivs i bilaga 
A1. 
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