Åklagarmyndighetens författningssamling

ÅFS 2005:8
Åklagarmyndighetens föreskrifter
om rättslig styrning och information inom
åklagarväsendet;
beslutade den 3 oktober 2005.
Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 3 § förordningen
(2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten följande.

Struktur för rättslig styrning och information
Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS)
1 § Bestämmelser om hur föreskrifter och allmänna råd skall utformas
och kungöras finns i författningssamlingsförordningen (1976:725) och i
lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar.
Riksåklagarens riktlinjer (RåR)
2 § Riktlinjer som behövs för att uppnå enhetlighet och följdriktighet
vid åklagarnas rättstillämpning eller bidra till utvecklingen av rättspraxis och som inte skall kungöras som allmänna råd skall ges ut i en
särskild serie – Riksåklagarens riktlinjer (RåR).
Handläggningsstöd och information från utvecklingscentrum och
från avdelning vid Riksåklagarens kansli
Handbok
3 § Rättsligt handläggningsstöd som inte kungörs i Åklagarmyndighetens författningssamlig eller ges ut som Riksåklagarens riktlinjer skall
ges ut i form av handbok.
Överåklagare vid utvecklingscentrum och vid Riksåklagarens kansli
beslutar om utgivning och revidering av handbok.
RättsPM
4 § Rättslig information som inte ges ut på annat sätt kan lämnas i en
promemoria som tas in i en särskild numrerad serie (RättsPM).
Överåklagare vid utvecklingscentrum och vid Riksåklagarens kansli
beslutar om utgivning och revidering av RättsPM.

Utkom från trycket
den 3 oktober 2005

Gemensamma bestämmelser
Åklagarmyndighetens regelförteckning
5 § I Åklagarmyndighetens regelförteckning skall, utöver Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS), Riksåklagarens riktlinjer (RåR) förtecknas.
Handböcker och RättsPM skall antecknas i regelförteckningen.
Tillgänglighet på Åklagarmyndighetens intranät (Rånet)
6 § Föreskrifter och allmänna råd som tagits in i ÅFS, riktlinjer som
givits ut i RåR, handböcker, RättsPM samt Åklagarmyndighetens regelförteckning skall göras till tillgängliga på Åklagarmyndighetens intranät
(Rånet).
Format och typografisk utformning
7 § Format och typografisk utformning av Åklagarmyndighetens författningssamling och Riksåklagarens riktlinjer beslutas av chefen för
rättsavdelningen vid Riksåklagarens kansli.
Format och typografisk utformning av omslag till handböcker och
RättsPM beslutas av chefen för informationsavdelningen vid Riksåklagarens kansli.
Information och närmare anvisningar
8 § Rättsavdelningen vid Riksåklagarens kansli svarar för att i en
handbok lämna information om utformningen av föreskrifter och allmänna råd och närmare anvisningar om utformningen av Riksåklagarens riktlinjer, handböcker samt RättsPM.
Denna författning träder i kraft den 3 oktober 2005. Samtidigt upphör
Riksåklagarens föreskrifter om rättslig information i åklagarväsendet
(RÅFS 2003:9) att gälla.
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