
 
 
Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 

 
Åklagarmyndighetens föreskrifter 
om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter 
(ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och 
beredskapstjänstgöring; 

beslutade den 30 mars 2007. 

1 (3) 

 

Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 13 § åklagarförord-
ningen (2004:1265) och 3 § förordningen (2004:1266) med instruktion 
för Åklagarmyndigheten att bilaga 1 till Åklagarmyndighetens före-
skrifter (ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 
skall ha följande lydelse.1 
                       

Denna författning träder i kraft den 1 april 2007. 
 
 
 
FREDRIK WERSÄLL 
    Agneta Blidberg 
    (Åklagaravdelningen) 

                                            
1 Ändringen är markerad med ett kantstreck 
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    Bilaga 1 
Jourområden Åklagarkammare  
1   Häktningsberedskaps-
områdena 
Norrbottens län, Väster-
bottens län, Västernorrlands 
län och Jämtlands län, Gävle-
borgs län samt Dalarnas län 

Åklagarkammaren i Luleå  
Åklagarkammaren i Umeå  
Åklagarkammaren i Östersund 
Åklagarkammaren i Sundsvall 
Internationella åklagarkammaren 
Stockholm 
Åklagarkammaren i Gävle 
Åklagarkammaren i Falun 

 
En jouråklagare svarar för handläggningen av frågor enligt 2 §. Fem 
åklagare svarar för häktningsberedskap enligt 3 §. 

 
2   Häktningsberedskaps-
områdena 
Uppsala län, Västmanlands 
län, Örebro län samt Värm-
lands län 

Åklagarkammaren i Uppsala 
Internationella åklagarkammaren 
Stockholm 
Åklagarkammaren i Västerås 
Åklagarkammaren i Örebro 
Åklagarkammaren i Karlstad 

 
En jouråklagare svarar för handläggningen av frågor enligt 2 §. Fyra 
åklagare svarar för häktningsberedskap enligt 3 §. 

 
3   Häktningsberedskaps-
området  
Stockholms län och Gotlands 
län 

City åklagarkammare i Stockholm 
Norrorts åklagarkammare i Stockholm 
Västerorts åklagarkammare i Stockholm 
Söderorts åklagarkammare i Stockholm 
Södertörns åklagarkammare i Stockholm 
Internationella åklagarkammaren 
Stockholm 

 
Två jouråklagare svarar för handläggningen av frågor enligt 2 §. Fyra 
åklagare, varav en i Gotlands län, svarar för häktningsberedskap enligt 
3 §. 

 
4   Häktningsberedskaps-
områdena 
Södermanländs län, Öster-
götlands län, Jönköpings län 
och Kronobergs län samt 
Kalmar län 

Åklagarkammaren i Eskilstuna 
Åklagarkammaren i Nyköping 
Åklagarkammaren i Norrköping 
Åklagarkammaren i Linköping 
Internationella åklagarkammaren 
Stockholm 
Åklagarkammaren i Jönköping 
Åklagarkammaren i Växjö 
Åklagarkammaren i Kalmar 
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En jouråklagare svarar för handläggningen av frågor enligt 2 §. Fyra 
åklagare svarar för häktningsberedskap enligt 3 §. 
 
5   Häktningsberedskaps-
områdena  
Göteborg, Västra Götalands 
län västra, Västra Götalands 
läns södra, Västra Götalands 
läns östra samt Hallands län  

Åklagarkammaren i Skövde 
Åklagarkammaren i Uddevalla 
Åklagarkammaren i Borås 
Åklagarkammaren i Halmstad 
1:a åklagarkammaren i Göteborg 
2:a åklagarkammaren i Göteborg 
3:e åklagarkammaren i Göteborg 
Internationella åklagarkammaren 
Göteborg 
 

En jouråklagare svarar för handläggningen av frågor enligt 2 § under tiden 
söndag kl. 16.00 till fredag kl  08.00. Under tiden fredag kl. 16.00 till 
söndag kl. 16.00 samt helger* svarar två jouråklagare för uppgifterna. 
Fem åklagare svarar för häktningsberedskap enligt 3 §. 

 
6   Häktningsberedskaps-
områdena  
Malmö, Skåne läns östra och 
Blekinge län, Skåne läns 
västra samt Skåne läns södra 

1:a åklagarkammaren i Malmö 
2:a åklagarkammaren i Malmö 
3:e åklagarkammaren i Malmö 
Internationella åklagarkammaren Malmö 
Åklagarkammaren i Karlskrona 
Åklagarkammaren i Kristianstad 
Åklagarkammaren i Helsingborg 
 

En jouråklagare svarar för handläggningen av frågor enligt 2 § under tiden 
söndag kl. 16.00 till fredag kl. 08.00. Under tiden fredag kl. 16.00 till 
söndag kl. 16.00 samt helger* svarar två jouråklagare för uppgifterna. 
Fyra åklagare svarar för häktningsberedskap enligt 3 §. 

 
*   Med helger avses här tiden från kl. 16.00 kväll före – kl 16.00 trettondag jul, 
första maj, Kristi himmelsfärd, långfredagen, annandag påsk, midsommarafton, 
julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton. Tid för jour och beredskap 
räknas vid dagar med förkortad arbetstid från den tidpunkt som anges enligt 
4 kap. 5 § ALFA.  

Under jourpass veckoslut och helger skall vid behov överlappning ske för 
överlämnande av ärenden. 
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