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Åklagarmyndighetens föreskrifter 

om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 

2005:17) om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring 

beslutade den 1 februari 2016. 
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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen 

(2004:1265) att bilagan till Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) 

om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring ska ha följande lydelse1.  

                       

Denna författning träder i kraft den 5 februari 2016.   

 

 

 

ANDERS PERKLEV 

   Lars Werkström 

  (Rättsavdelningen) 

 

 

  

                                            
1 Ändringar har markerats med kantstreck. 
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Bilaga   

 

Jourområden Åklagarkammare  
 

Nord/Bergslagen/Mitt 

Norrbottens län, Väster-

bottens län, Västernorrlands 

län, Jämtlands län, Dalarnas 

län, Värmlands län, Örebro 

län, Gävleborgs län, Uppsala 

län samt Västmanlands län 

Åklagarkammaren i Luleå  

Åklagarkammaren i Umeå  

Åklagarkammaren i Östersund 

Åklagarkammaren i Sundsvall 

Åklagarkammaren i Falun 

Åklagarkammaren i Karlstad 

Åklagarkammaren i Örebro 

Åklagarkammaren i Gävle 

Åklagarkammaren i Uppsala 

Åklagarkammaren i Västerås 

Två åklagare svarar för handläggningen av frågor enligt 2 §. Nio 

åklagare svarar för häktningsberedskap enligt 3 §.  

Dagtid mellan kl. 08.00 och 17.00 lördag, söndag och helgdag* 

svarar sex åklagare för handläggningen av frågor enligt 2 §, genom 

att tre av de åklagare som har häktningsberedskap i mån av tid fullgör 

jour.  

 

Stockholm 

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 §. Tre 

åklagare, svarar för häktningsberedskap enligt 3 §. 

Under tiden fredag kl. 16.00 till söndag kl. 17.00, helgdag* och 

natt före helgdag, svarar tre åklagare för handläggningen av frågor 

enligt 2 §.  

 

Väst 

Västra Götalands län och 

Hallands län  

Åklagarkammaren i Skövde 

Åklagarkammaren i Uddevalla 

Åklagarkammaren i Borås 

Åklagarkammaren i Halmstad 

Göteborgs åklagarkammare 
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En åklagare svarar för handläggningen av frågor enligt 2 §. Fem 

åklagare svarar för häktningsberedskap enligt 3 §. 

Under tiden fredag kl. 16.00 till söndag kl. 17.00, helgdag* och 

natt före helgdag svarar två åklagare för handläggningen av frågor 

enligt 2 §. Detsamma gäller sådant nattpass som avslutar nyårshelg, 

påskhelg, midsommarhelg och julhelg.  

Syd/Öst 

Skåne län, Blekinge län, 

Södermanlands län, 

Östergötlands län, Jönköpings 

län, Kronobergs län och 

Kalmar län 

Malmö åklagarkammare 

Södra Skånes åklagarkammare 

Åklagarkammaren i Kristianstad 

Åklagarkammaren i Helsingborg 

Åklagarkammaren i Karlskrona 

Åklagarkammaren i Eskilstuna 

Åklagarkammaren i Nyköping 

Åklagarkammaren i Norrköping 

Åklagarkammaren i Linköping 

Åklagarkammaren i Jönköping 

Åklagarkammaren i Växjö 

Åklagarkammaren i Kalmar 

 

Två åklagare svarar för handläggningen av frågor enligt 2 §. Åtta 

åklagare svarar för häktningsberedskap enligt 3 §. 

Under tiden fredag kl. 16.00 till söndag kl. 17.00, helgdag* och 

natt före helgdag svarar tre åklagare för handläggningen av frågor 

enligt 2 §.  
 

 

*   Med helgdag avses här nyårsdag, trettondedag jul, långfredagen, påskafton, 

påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, pingstafton, 

pingstdagen, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons 

dag, julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton. Se lagen (1989:253) om 

allmänna helgdagar och Villkorsavtal T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.  

 

 

 


