Åklagarmyndighetens författningssamling

ÅFS 2006:7
Åklagarmyndighetens föreskrifter
om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter
(ÅFS 2006:3) om ändring i Åklagarmyndighetens
föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas
lokalisering och verksamhetsområden;

Utkom från trycket
den 31 augusti 2006

beslutade den 28 augusti 2006.
Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 3, 6 och 8 §§ förordningen (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten att bilaga 2 till Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2006:3) om ändring i
Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i (ÅFS 2005:5) om
åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden skall ha följande lydelse. 1
Denna författning träder i kraft den 1 september 2006.

FREDRIK WERSÄLL
Lennart Guné
(Åklagaravdelningen)
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Ändringarna har markerats med kantstreck
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Bilaga 2
Internationella åklagarkammare
Kansliort
Stockholm

Verksamhetsområde
Stockholms, Gotlands,
Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar, Östergötlands,
Södermanlands, Värmlands,
Gävleborgs, Dalarnas,
Örebro, Västmanlands,
Uppsala, Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands
och Västernorrlands län

– Lokal åklagare

Linköping

Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar, Östergötlands och
Södermanlands län

– Lokal åklagare

Uppsala

Värmlands, Gävleborgs,
Dalarnas, Örebro,
Västmanlands, Uppsala,
Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands och
Västernorrlands län

Internationella
åklagarkammaren
Göteborg

Göteborg

Västra Götalands och
Hallands län

Internationella
åklagarkammaren
Malmö

Malmö

Skåne och Blekinge län

Internationella
åklagarkammaren
Stockholm

Operativ samordningsgrupp för de internationella åklagarkamrarna
Verksamheten vid de internationella åklagarkamrarna samordnas i en operativ
samordningsgrupp. Gruppen består av cheferna för de internationella åklagarkamrarna. Den leds av chefen för Internationella åklagarkammaren Stockholm
som också företräder övriga internationella åklagarkammare vid kontakter på
central nivå med företrädare för myndigheter och organisationer.

2 (3)

ÅFS 2006:7
De internationella åklagarkamrarna handlägger:
1) Mål om allvarlig brottslighet som för sin handläggning kan antas
kräva särskilda arbetsmetoder och/eller ett mer omfattande internationellt samarbete och som gäller
– organiserad gränsöverskridande brottslighet,
– gränsöverskridande brottslighet eller
– sådan organiserad brottslighet som utreds efter beslut av Operativa
rådet vid polisen.
Med allvarlig brottslighet avses normalt bland annat: grovt narkotikabrott, grov narkotikasmuggling, handel med bilar, vapen, sprit, cigaretter, och andra varor (grovt smugglingsbrott, grovt tullbrott och grov
obehörig befattning med smuggelgods samt grovt häleri), investeringsbedrägerier, penningtvätt (häleri och penninghäleri), grov människosmuggling, människohandel, folkrättsbrott och IT-relaterad brottslighet.
Med organiserad brottslighet avses att flera personer samverkar i allvarlig brottslighet.
Med gränsöverskridande brottslighet avses brottslighet där utredningen kräver samverkan och/eller samordning med utländska myndigheter eller som i övrigt omfattar andra länder.
Med IT-relaterad brottslighet avses brott som kräver särskilda tekniska kunskaper om datorer och datorkommunikation och som riktar sig
mot en dator, datornätverk eller datorsystem eller begås med hjälp av en
dator eller en kommunikationsteknik som baseras på datorer.
2) Ärenden om brott som begås utom riket av anställd i utlandsstyrka.
3) Ansökningar från annan stat som gäller internationellt samarbete enligt följande:
– ärenden om internationell rättslig hjälp i brottmål enligt särskilda
föreskrifter i ÅFS 2005:14,
– ärenden om erkännande och verkställighet i Sverige av frysningsbeslut enligt särskilda föreskrifter i ÅFS 2005:16,
– ärenden om utlämning från Sverige,
– ärenden om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder enligt särskilda föreskrifter i ÅFS 2005:13 samt
– ärenden om överförande av lagföring enligt särskilda föreskrifter i
ÅFS 2006:2.
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