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 Åklagarmyndigheten beslutar med stöd av 1 b § och 13 § åklagarför-
ordningen (2004:1265) i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter 
(ÅFS 2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 
 dels att 3 §, 6 §, 9 §, 11–14 §§, 16 §, 18 § och 23–25 §§ ska ha 
följande lydelse, 
 dels att det ska införas en ny 21 a § med följande lydelse, 
 dels att rubriken närmast före 11 § ska ha följande lydelse, 
 dels att det närmast före 16 § ska införas en ny rubrik med följande 
lydelse, 
 dels att det närmast före 21 a § ska införas en ny rubrik med följande 
lydelse, 
 dels att rubriken närmast före 23 § ska ha följande lydelse,  
 dels att bilaga 1 ska ha följande lydelse.1 
 
3 §    Uppgifter som åligger allmän åklagare vid förhandlingar inför 
domstol enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2007:1) om be-
redskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m. ska 
fullgöras av åklagare som indelas till beredskap för häktnings-
förhandlingar (häktningsberedskap). 
 
6 §    Alla allmänna åklagare utom överåklagare, vice överåklagare och 
de åklagare som avses i 17-21 a §§ kan indelas till jour  och 
häktningsberedskap enligt 4 §. 
 Ekobrottsmyndigheten anmäler till Åklagarmyndigheten vilka 
åklagare från myndigheten som är behöriga för och ska ingå i 
tjänstgöring enligt 4 §. 

                                            
1 Ändringarna har markerats med kantstreck 
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9 §    För den löpande planeringen av åklagarnas jour- och häktningsbe-
redskapstjänstgöring ska samordningsansvariga kammarchefer samråda 
med lagmännen för de tingsrätter som är samordningsansvariga enligt 
förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av 
häktningsfrågor och Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2007:1) om 
beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m. 
 
Om särskild beredskapstjänstgöring för ärenden vid 
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål 
 
11 §    För fullgörande av åklagaruppgifter utom kontorstid avseende 
mål som handläggs av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål enligt 
Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas 
lokalisering och verksamhetsområden ska en särskild organisation 
finnas för beredskapstjänstgöring. 
 
12 §    Områdesansvarig överåklagare svarar efter samråd med riksenhe-
tens chef för att en särskild organisation för beredskap enligt 11 § upp-
rättas för landet och för den närmare utformningen av denna. Riksen-
hetens chef indelar kammarens åklagare att ingå i beredskapen. 

 
13 §    För den löpande planeringen av beredskapstjänstgöringen ska 
riksenhetens chef samråda med Kustbevakningen. 
 
14 §    En åklagare som förordnats att fullgöra särskild beredskap svarar 
för handläggningen av frågor rörande förundersökning eller förunder-
sökningsåtgärd i ärenden som handläggs av Riksenheten för miljö- och 
arbetsmiljömål enligt Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) 
om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden och som 
aktualiseras under tjänstgöringen, om inte saken utan olägenhet kan 
anstå till kontorstid. 
 
Om särskild beredskapstjänstgöring för ärenden vid 
Eurojust 
 
16 §   Områdesansvarig överåklagare svarar efter samråd med den na-
tionella medlemmen vid Eurojust för att en särskild organisation för be-
redskap för ärenden inom sammanslutningen upprättas och för den när-
mare utformningen av denna. Den nationella medlemmen indelar i sam-
råd med områdesansvarig överåklagare åklagare med uppgift i Eurojust-
samarbetet att ingå i beredskapen. 
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18 §   Riksenheten för polismål svarar för att en särskild organisation 
för beredskap enligt 17 § upprättas för landet och för den närmare 
utformningen av denna. Riksenhetens chef indelar kammarens åklagare 
att ingå i beredskapen. 
 
Om särskild beredskapstjänstgöring för säkerhetsmål 
 
21 a §    Områdesansvarig överåklagare svarar efter samråd med chefen 
för Åklagarkammaren för säkerhetsmål för att en särskild organisation 
för beredskap för ärenden som enligt Åklagarmyndighetens föreskrifter 
(ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområ-
den ska handläggas av säkerhetskammaren upprättas och för den när-
mare utformningen av denna. Kammarens chef indelar åklagare att ingå 
i beredskapen. 
  
Särskild beredskapsorganisation vid allvarliga kriser 
 
23 §    Vid särskilda förhållanden som är föranledda av en utländsk väp-
nad konflikt eller annan liknande allvarlig kris ska en särskild organisa-
tion finnas för beredskapstjänstgöring utom kontorstid vid de internatio-
nella åklagarkamrarna och Åklagarkammaren för säkerhetsmål. 
 
24 §    Områdesansvarig överåklagare ansvarar för att en särskild orga-
nisation för beredskap enligt 23 § upprättas och för den närmare ut-
formningen av denna. De berörda kammarcheferna indelar efter samråd 
med områdesansvarig överåklagare åklagare att ingå i beredskapen. 
 
25 §    Jouråklagare enligt 2 § ska vid särskild beredskap föranledd av 
en utländsk väpnad konflikt eller annan liknande allvarlig kris till den 
särskilde beredskapsåklagaren överlämna handläggningen av ärenden 
som aktualiseras till följd av sådana förhållanden som avses i 23 §, om 
inte saken utan olägenhet kan anstå. 
                       

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2012, dock att det 
utvidgade ansvarsområdet enligt 11 § träder i kraft först den 1 februari 
2012. 
 
 
 
ANDERS PERKLEV  
   Nils Rekke 
   (Rättsavdelningen) 
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                          Bilaga 12  
 
Jourområden Åklagarkammare  

 
1.   Häktningsberedskaps-
områdena 
Norrbottens län, Väster-
bottens län, Västernorrlands 
län och Jämtlands län, 
Gävleborgs län samt Dalarnas 
län 

Åklagarkammaren i Luleå  
Åklagarkammaren i Umeå  
Åklagarkammaren i Östersund 
Åklagarkammaren i Sundsvall 
Åklagarkammaren i Gävle 
Åklagarkammaren i Falun 
 
 

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

Dagtid mellan kl. 08.00 och 17.00 lördag, söndag och helger* 
svarar två åklagare för handläggningen av frågor enligt 2 §, normalt 
genom att åklagare med häktningsberedskap i mån av tid fullgör 
jour. Om särskilda förhållanden kräver det kan kammarchef besluta 
att dubblering av jouren inte ska ske. 
 
2.   Häktningsberedskaps-
områdena 
Uppsala län, Västmanlands 
län, Örebro län samt 
Värmlands län 

Åklagarkammaren i Uppsala 
Åklagarkammaren i Västerås 
Åklagarkammaren i Örebro 
Åklagarkammaren i Karlstad 
 
 

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

Dagtid mellan kl. 08.00 och 17.00 lördag, söndag och helger* 
svarar två åklagare för handläggningen av frågor enligt 2 §, normalt 
genom att åklagare med häktningsberedskap i mån av tid fullgör 
jour. Om särskilda förhållanden kräver det kan kammarchef besluta 
att dubblering av jouren inte ska ske. 
 

                                            
2 Bilagans lydelse enligt ÅFS 2011:12 
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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 
 

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

Dagtid mellan kl. 08.00 och 17.00 lördag, söndag och helger* 
fullgör de tre åklagare som i Stockholm svarar för häktningsbered-
skap i mån av tid jour.  
 
4.   Häktningsberedskaps-
områdena 
Södermanlands län, 
Östergötlands län, Jönköpings 
län och Kronobergs län samt 
Kalmar län 

Åklagarkammaren i Eskilstuna 
Åklagarkammaren i Nyköping 
Åklagarkammaren i Norrköping 
Åklagarkammaren i Linköping 
Åklagarkammaren i Jönköping 
Åklagarkammaren i Växjö 
Åklagarkammaren i Kalmar 
 

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

Dagtid mellan kl. 08.00 och 17.00 lördag, söndag och helger* 
svarar två åklagare för handläggningen av frågor enligt 2 §. Om 
särskilda förhållanden kräver det kan kammarchef besluta att dub-
blering av jouren inte ska ske. 
 
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 
Göteborgs åklagarkammare 
 
 

En åklagare svarar för handläggningen av frågor enligt 2 §.  
Under tiden fredag kl. 16.00 till söndag kl. 16.00 och helger* 

svarar två åklagare för handläggningen av frågor enligt 2 §. Det-
samma gäller sådant nattpass som avslutar nyårshelg, påskhelg, 
midsommarhelg och julhelg. 

Fem åklagare svarar för häktningsberedskap enligt 3 §. 
 

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

Södra Skånes åklagarkammare 
Åklagarkammaren i Karlskrona 
Åklagarkammaren i Kristianstad 
Åklagarkammaren i Helsingborg 
 

En åklagare svarar för handläggningen av frågor enligt 2 §.  
Under tiden fredag kl. 16.00 till söndag kl. 16.00 och helger* 

svarar två åklagare för handläggningen av frågor enligt 2 §. Det-
samma gäller sådant nattpass som avslutar nyårshelg, påskhelg, 
midsommarhelg och julhelg. 

Fyra åklagare svarar för häktningsberedskap enligt 3 §. 
 

*   Med helger avses här tiden från kl. 16.00 kväll före till kl. 16.00 tretton-
dag jul, första maj, kristi himmelsfärds dag, 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. 7 § ALFA. 

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

 
 
 
 
 


