
 

 

Åklagarmyndighetens författningssamling 
 
 
 

 
Åklagarmyndighetens föreskrifter 

om ändring av Åklagarmyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd (ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott 

av vissa befattningshavare ska handläggas; 

beslutade den 23 juni 2021. 
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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen 

(2004:1265) i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

(ÅFS 2014:16) om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska 

handläggas  

dels att 2 och 22 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 20 a §, och en rubrik närmast före 

paragrafen med följande lydelse. 

Vidare beslutas allmänna råd till 20 a § med följande lydelse. 

 

2 §    I författningen finns bestämmelser om  

– ärenden om brott av poliser m.fl. i 6 §, 

– ärenden som har samband med brottsutredande verksamhet utanför 

polisen i 7 §, 

– ärenden om brott av åklagare m.fl. i 8–11 §§,  

– ärenden om brott av domare i 12–14 §§, 

– ärenden om brott av statsråd, riksdagens ombudsmän, 

justitiekanslern, riksdagsledamöter m.fl. i 15–18 §§ och  

– ärenden om brott av medlemmar i Kungafamiljen i 19 §. 

Vidare finns bestämmelser om 

– var vissa ärenden inom Ekobrottsmyndighetens och Riksenheten för 

säkerhetsmåls ansvarsområden ska handläggas i 20 och 20 a §§, 

– hur s.k. blandärenden ska hanteras i 21 § och  

– hanteringen av vissa ärenden utom kontorstid i 22 och 23 §§. 

Ytterligare bestämmelser om handläggningen av ärenden utom 

kontorstid finns i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om 

åklagares jour- och beredskapstjänstgöring.  
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Ärenden som får handläggas av Riksenheten för 
säkerhetsmål  

20 a §    Ärenden som enligt 12, 16 och 17 §§ ska handläggas vid 

Särskilda åklagarkammaren får överlämnas till Riksenheten för 

säkerhetsmål om ärendet är av det slag som handläggs vid riksenheten. 

 

Allmänna råd 

Riksenheten för säkerhetsmål handlägger ärenden som enligt 3 § 

förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen ska 

utredas vid Säkerhetspolisen. Om ett ärende enligt 12, 16 och 17 §§ 

är av det slag som handläggs vid riksenheten får ärendet överlämnas 

till riksenheten om det bedöms lämpligt. Det är chefen för Särskilda 

åklagarkammaren som, i samråd med chefen för Riksenheten för 

säkerhetsmål, bedömer var ärendet ska handläggas.  

 

22 §    För fullgörande av åklagaruppgifter utom kontorstid rörande 

ärenden om brott som ska handläggas av riksåklagaren eller överlämnas 

till riksåklagaren enligt 10, 11, 13, 14, 15, 18 eller 19 § ska den åklagare 

vid Särskilda åklagarkammaren som har särskild beredskapstjänstgöring 

för ärenden om brott av anställda inom polis- och åklagarväsendet m.fl. 

kontaktas. Den åklagare som är avdelad för sådan beredskapstjänstgöring 

har rätt att fatta beslut på riksåklagarens vägnar i den utsträckning som 

handläggningen av ärendet kräver.   

                       

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2021.  

 

 

 

PETRA LUNDH 

   Gunnar Merkel 

   (Tillsynsavdelningen) 


