
 
 

Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 
 

Åklagarmyndighetens föreskrifter 

om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 

2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; 

beslutade den 26 mars 2018.  
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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen 

(2004:1265) att bilaga 2 till Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 

2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten ska ha följande 

lydelse1. 

                       

Denna författning träder i kraft den 1 april 2018. 
 
 
 

ANDERS PERKLEV 
 

    Lars Werkström 

    (Rättsavdelningen) 

                                            
1 Ändringar har markerats med kantstreck 
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Bilaga 2 

Nationella åklagaravdelningen 

Huvudort 

Stockholm 

Åklagarkammare Kansliort Verksamhetsområde 

Riksenheten 

mot 

internationell 

och 

organiserad 

brottslighet 

Stockholm 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 samordnings-

funktion. 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 mot internationell och organiserad brottslighet 

handlägger: 

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, 
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– gränsöverskridande brottslighet eller  

– 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 människo-

smuggling, och it-relaterad brottslighet. 

Med organiserad brottslighet avses att flera personer samverkar i all-

varlig brottslighet. 

Med gränsöverskridande brottslighet avses brottslighet där utred-

ningen kräver samverkan och/eller samordning med utländska myndig-

heter eller som i övrigt omfattar andra länder. 

Med IT-relaterad brottslighet avses brott som kräver särskilda tek-

niska 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)  Ärenden om människohandel.  

 

4)  Ansökningar från annan stat som gäller internationellt samarbete 

enligt särskilda föreskrifter i ÅFS 2007:12. 

 

5)  Ärenden om brott som begås utom riket av anställd i utlandsstyrka. 

 

6)  Ärenden om immaterialrättsbrott, inklusive grov internationell 

och/eller organiserad immaterialrättsbrottslighet. 

 

7)  Ärenden om folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse 

och grov krigsförbrytelse. 

 

8)  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. 


