
 

 

Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 

 
Åklagarmyndighetens föreskrifter 

om upphävande av Åklagarmyndighetens föreskrifter 

(ÅFS 2005:8) om rättslig styrning och information inom 

åklagarväsendet; 

beslutade den 18 december 2020.  

1 (1) 

 

Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen 

(2004:1265) att Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:8) om rättslig 

styrning och information inom åklagarväsendet ska upphöra att gälla den 1 

januari 2021.  

                       

 

 

 

PETRA LUNDH 

   Marie-Louise Ollén 

   (Rättsavdelningen) 
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