Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens föreskrifter
om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och
allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den
operativa verksamheten;
beslutade den 11 december 2017.
Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen
(2004:1265) att 1 § samt bilagorna 1 och 2 till Åklagarmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den
operativa verksamheten ska ha följande lydelse.

1 § Vid Åklagarmyndigheten bedrivs den operativa verksamheten vid
åklagarområden, vid Nationella åklagaravdelningen och vid Särskilda
åklagarkammaren.
Åklagarområdena är indelade i allmänna kammare. Nationella
åklagaravdelningen är indelad i riksenheter.
Verksamhets- och ansvarsområdena för åklagarområdena, för
Nationella åklagaravdelningen och för Särskilda åklagarkammaren
framgår av bilagorna 1–3. I bilagorna 1 och 2 redovisas också kamrarna
och deras kansliorter.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

ANDERS PERKLEV
Lars Werkström
(Rättsavdelningen)
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ÅFS 2017:7
Bilaga 1

Åklagarområden
Åklagarområde Stockholm
Huvudort
Stockholm

Verksamhetsområde
Stockholms län och Gotlands län
Åklagarkammare
City åklagarkammare i
Stockholm

Kansliort
Stockholm

Domstol
Stockholms tingsrätt,
Nacka tingsrätt

Norrorts åklagarkammare i
Stockholm

Sollentuna

Attunda tingsrätt,
Norrtälje tingsrätt

Söderorts åklagarkammare
i Stockholm

Huddinge

Södertörns tingsrätt

Södertörns åklagarkammare i Stockholm

Huddinge

Södertörns tingsrätt,
Södertälje tingsrätt

Västerorts åklagarkammare i Stockholm

Solna

Solna tingsrätt,
Gotlands tingsrätt

– Lokal åklagare

Visby

Åklagarområde Väst
Huvudort
Göteborg

Verksamhetsområde
Västra Götalands län och Hallands län
Åklagarkammare
Göteborgs åklagarkammare
Åklagarkammaren i
Borås

Kansliort
Göteborg

Domstol
Göteborgs tingsrätt

Borås

Borås tingsrätt,
Alingsås tingsrätt
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Åklagarkammaren i
Halmstad

Halmstad

Halmstads tingsrätt,
Varbergs tingsrätt

Åklagarkammaren i
Skövde

Skövde

Skaraborgs tingsrätt

Åklagarkammaren i
Uddevalla

Uddevalla

Uddevalla tingsrätt,
Vänersborgs tingsrätt

Åklagarområde Syd
Huvudort
Malmö

Verksamhetsområde
Skåne län, Blekinge län, Kalmar län och Kronobergs län
Åklagarkammare

Kansliort
Malmö

Domstol
Malmö tingsrätt

Södra Skånes åklagarkammare

Malmö

Ystads tingsrätt,
Lunds tingsrätt

Åklagarkammaren i
Helsingborg

Helsingborg

Helsingborgs
tingsrätt, Lunds
tingsrätt

Åklagarkammaren i
Kalmar

Kalmar

Kalmar tingsrätt

Åklagarkammaren i
Karlskrona

Karlskrona

Blekinge tingsrätt

Åklagarkammaren i
Kristianstad

Kristianstad

Kristianstads
tingsrätt,
Hässleholms tingsrätt

Åklagarkammaren i
Växjö

Växjö

Växjö tingsrätt

Malmö åklagarkammare

Åklagarområde Öst
Huvudort
Linköping

Verksamhetsområde
Södermanlands län, Östergötlands län och Jönköpings län
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Åklagarkammare

Kansliort
Eskilstuna

Domstol
Eskilstuna tingsrätt

Åklagarkammaren i
Jönköping

Jönköping

Jönköpings tingsrätt,
Eksjö tingsrätt

Åklagarkammaren i
Linköping

Linköping

Linköpings tingsrätt

Åklagarkammaren i
Norrköping

Norrköping

Norrköpings tingsrätt

Åklagarkammaren i
Nyköping

Nyköping

Nyköpings tingsrätt

Åklagarkammaren i
Eskilstuna

Åklagarområde Bergslagen
Huvudort
Örebro

Verksamhetsområde
Dalarnas län, Värmlands län och Örebro län
Åklagarkammare

Kansliort

Domstol

Åklagarkammaren i
Falun

Falun

Falu tingsrätt, Mora
tingsrätt

Åklagarkammaren i
Karlstad

Karlstad

Värmlands tingsrätt

Åklagarkammaren i
Örebro

Örebro

Örebro tingsrätt

Åklagarområde Mitt
Huvudort
Uppsala

Verksamhetsområde
Västmanlands län, Uppsala län och Gävleborgs län
Åklagarkammare

Kansliort

Domstol

Åklagarkammaren i
Gävle

Gävle

Gävle tingsrätt,
Hudiksvalls tingsrätt
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Åklagarkammaren i
Uppsala

Uppsala

Uppsala tingsrätt

Åklagarkammaren i
Västerås

Västerås

Västmanlands
tingsrätt

Åklagarområde Nord
Huvudort
Umeå

Verksamhetsområde
Norrbottens län,
Jämtlands län

Västerbottens

län,

Västernorrlands

län

och

Åklagarkammare

Kansliort

Domstol

Åklagarkammaren i Luleå

Luleå

Luleå tingsrätt,
Haparanda tingsrätt,
Gällivare tingsrätt

– Lokal åklagare

Gällivare

Åklagarkammaren i
Sundsvall

Sundsvall

Sundsvalls tingsrätt,
Ångermanlands
tingsrätt

Åklagarkammaren i Umeå

Umeå

Umeå tingsrätt,
Skellefteå tingsrätt,
Lycksele tingsrätt

Åklagarkammaren i
Östersund

Östersund

Östersunds tingsrätt

Särskild fördelning av vissa mål mellan åklagarområdena
Mål om brott mot sjölagen
– Mål som avses i 21 kap. 1 § första stycket 2 sjölagen (1994:1009),
och som inte omfattas av undantaget i andra stycket samma lagrum,
handläggs enligt följande.1
- Åklagarområde Nord handlägger mål där Luleå tingsrätt och
Sundsvalls tingsrätt är behörig sjörättsdomstol.
- Åklagarområde Stockholm handlägger mål där Stockholms tingsrätt är
behörig sjörättsdomstol.

1

Se förordningen (1975:931) om sjörättsdomstolar; jfr 21 kap. 8 § sjölagen.
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- Åklagarområde Syd handlägger mål där Kalmar tingsrätt och Malmö
tingsrätt är behörig sjörättsdomstol.
- Åklagarområde Väst handlägger mål där Göteborgs tingsrätt är
behörig sjörättsdomstol.
- Åklagarområde Bergslagen handlägger mål där Värmlands tingsrätt
är behörig sjörättsdomstol.
Ärenden om omvandling av fängelse på livstid
– Åklagarområde Bergslagen handlägger ärenden om omvandling av
fängelse på livstid hänförliga till hela landet. Åklagarområde Öst
biträder vid handläggningen av ärendena.
Ärenden om brott på hälso- och sjukvårdens område
– Ärenden som avser brott i yrkesutövningen av hälso- och
sjukvårdspersonal (se 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen [2010:659])
handläggs av särskilt utsedda åklagare på de åklagarkammare som finns
på den ort där Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver sin
verksamhet (Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Örebro och
Umeå). Detta gäller inte ärenden som endast avser dataintrång och inte
kräver särskild kunskap inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Fördelningen ska ske så att ärenden fördelas utifrån IVO:s respektive
verksamhetsområde. Områdescheferna svarar för att ärenden fördelas
till rätt område och kammare utifrån dessa principer.
Trafikärenden
– Åklagarkamrarna i Karlskrona och Östersund handlägger samtliga
ärenden som endast avser brott på vägtrafikområdet med undantag för
- grov vårdslöshet i trafik,
- olovlig körning och grov olovlig körning,
- rattfylleri och grovt rattfylleri, samt
- ärenden om undanröjande av ordningsbot.
Cheferna för Åklagarområde Syd och Åklagarområde Nord svarar för
att ärenden fördelas jämnt mellan dessa kammare.

6 (9)

ÅFS 2017:7
Bilaga 2

Nationella åklagaravdelningen
Huvudort
Stockholm
Åklagarkammare
Riksenheten
mot
internationell
och
organiserad
brottslighet

Kansliort
Stockholm

Verksamhetsområde
Hela landet

Riksenheten
mot korruption

Stockholm

Hela landet

Riksenheten
för
säkerhetsmål

Stockholm

Hela landet

Riksenheten
för miljö- och
arbetsmiljömål

Malmö

Hela landet

Eurojust
Den svenska operativa verksamheten vid Eurojust ingår i Nationella
åklagaravdelningen.
Operativ samordningsfunktion inom Nationella åklagaravdelningen
Inom Nationella åklagaravdelningen finns en operativ samordningsfunktion. Funktionen samordnar ärenden av nationell och internationell
art samt biträder med uppgifter som hör till Operativa rådet. Till
funktionen hör också uppgifter som avser Eurojust.
Riksenheten
handlägger:

mot

internationell

och

organiserad

brottslighet

1) Ärenden 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
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– sådan organiserad brottslighet som utreds efter beslut av Operativa
rådet vid Polismyndigheten.
Med allvarlig brottslighet avses i normala fall 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, grovt penningtvättbrott, grov människosmuggling, människohandel 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 pågående människorov som innefattar tagande av
gisslan.
3) Ansökningar från annan stat som gäller internationellt samarbete
enligt särskilda föreskrifter i ÅFS 2007:12.
4) Ärenden om brott som begås utom riket av anställd i utlandsstyrka.
5) Ärenden om immaterialrättsbrott, inklusive grov internationell
och/eller organiserad immaterialrättsbrottslighet.
6) Ärenden om folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse
och grov krigsförbrytelse.
7) Ärenden om brott som motsvarar brott enligt stadgan för den
internationella brottmålsdomstolen
Riksenheten mot korruption handlägger:
– mål om brott enligt 10 kap. 5 a–e §§ och 17 kap. 8 § brottsbalken,

mål om brott av komplext eller omfattande slag begånget av ledande
befattningshavare inom offentlig eller privat verksamhet som
missbrukat eller utnyttjat det inflytande som följer med befattningen och
målet inte ska handläggas vid Särskilda åklagarkammaren, samt mål om
brott med samband med sådan brottslighet.
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Riksenheten för säkerhetsmål handlägger:
– samtliga mål och ärenden som handläggs vid Säkerhetspolisen samt
ärenden enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt
allvarliga brott.

– samtliga mål och ärenden som handläggs av Tullverket avseende
brott mot lagen (1992:1300) om krigsmateriel, lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och tekniskt
bistånd och lagen om (1996:95) om vissa internationella sanktioner.
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål handlägger mål som avser:
– brott mot miljöbalken med tillhörande författningar,
– brott mot lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
jämte tillhörande författningar,
– miljöbrottslighet som åtalats med stöd av annan lagstiftning,
– grova jaktbrott som avser de fredade rovdjuren och
– arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen med tillhörande
författningar.
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