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Åklagarmyndigheten föreskriver med stöd av 1 b § åklagarförordningen 
(2004:1265) i fråga om Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:17) om 
åklagares jour- och beredskapstjänstgöring  

dels att 5 a § ska utgå, 
dels att 3, 9, 11, 14, 17 och 21 a §§ ska ha följande lydelse. 

 
3 §    Uppgifter som åligger allmän åklagare vid förhandlingar inför 
domstol enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:14) om helg-
beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m. ska 
fullgöras av åklagare som indelas till beredskap för häktningsför-
handlingar (häktningsberedskap).  
 
9 §    För den löpande planeringen av åklagarnas jour- och häktnings-
beredskapstjänstgöring ska samråd ske med lagmännen för de tingsrätter 
som är samordningsansvariga enligt förordningen (1988:31) om 
tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor och 
Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:14) om helgberedskap vid 
tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.  
 
11 §    För fullgörande av åklagaruppgifter utom kontorstid avseende mål 
som handläggs av Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål enligt 
Åklagarmyndighetens arbetsordning ska en särskild organisation finnas 
för beredskapstjänstgöring.  
 
14 §    En åklagare som förordnats att fullgöra särskild beredskap svarar 
för handläggningen av frågor rörande förundersökning eller förunder-
sökningsåtgärd i ärenden som handläggs av Riksenheten för miljö- och 
arbetsmiljömål enligt Åklagarmyndighetens arbetsordning och som 
aktualiseras under tjänstgöringen, om inte saken utan olägenhet kan anstå 
till kontorstid.  
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17 §    En särskild organisation ska finnas för beredskapstjänstgöring för 
fullgörande av åklagaruppgifter utom kontorstid rörande de ärenden som 
enligt Åklagarmyndighetens arbetsordning ska handläggas av Särskilda 
åklagarkammaren.  
 
21 a §    Chefen för Nationella åklagaravdelningen svarar efter samråd 
med chefen för Riksenheten för säkerhetsmål för att en särskild 
organisation för beredskap för ärenden som enligt Åklagarmyndighetens 
arbetsordning ska handläggas av Riksenheten för säkerhetsmål upprättas 
och för den närmare utformningen av denna. Riksenhetens chef indelar 
åklagare att ingå i beredskapen.  
                       

Denna författning träder i kraft den 19 april 2022.  
 
 
 
KATARINA JOHANSSON WELIN 
    Marie-Louise Ollén 
    (Rättsavdelningen) 


