Stockholm den 30 september 2021

Till lagmännen i tingsrätterna och förvaltningsrätterna
inom Sveriges domstolar

Uppdragslistor för domstolsförordnanden

Sedan 2015 finns s.k. uppdragslistor för domstolsförordnanden på Advokatsamfundets webbplats.
Listorna visar advokater och biträdande jurister som har anmält intresse för domstolsförordnanden och
är ett beslutsstöd för landets tingsrätter, förvaltningsrätter och migrationsdomstolar vid förordnanden.
Advokatsamfundet informerade domstolarna om uppdragslistorna när de infördes.
Advokatsamfundet vill med denna skrivelse:





Ge domstolarna uppdaterad information om uppdragslistorna och sammanfatta hur de
fungerar. Det är ungefär sex år sedan listorna infördes. De kompletterades 2018 med ett
system för att visa erfarenhets- och utbildningsmeriter för den som anmält sig till listorna.
Informera om Advokatsamfundets åtgärder i samband med uppdraget som offentlig försvarare
med kvällsberedskap.
Informera om att inloggning med lösenordsskydd kommer att införas den 21 oktober 2021 för
att kunna söka information i uppdragslistorna.

 Vi ber Dig att sprida informationen i denna skrivelse till all berörd personal inom Din
domstol.

Bakgrund
Advokatsamfundet har sedan 2015 tillhandahållit uppdragslistor som ger advokater och biträdande
jurister möjlighet att via samfundets webbplats anmäla intresse till landets tingsrätter,
förvaltningsrätter och migrationsdomstolar för att bli förordnad inom en viss uppdragstyp.1
Uppdragslistorna innehåller namn, kontor, ort, telefon och länk till kontaktuppgifter för advokat eller
biträdande jurist, och finns tillgängliga för domstolarna på Advokatsamfundets webbplats under
Uppdragslistor för domstolsförordnanden.

1

Uppdragstyper i uppdraglistorna: Bodelningsförrättare; Boutrednings- och skiftesman; God man familjerätt; God man
fastighetsrätt, samäganderätt; Medlare enligt familjebalken, Målsägandebiträde; Offentlig försvarare alla uppdrag; Offentlig
försvarare med kvällsberedskap; Offentlig försvarare endast ekobrott; Offentligt biträde LVM; Offentligt biträde LVU;
Offentligt biträde migration; Offentligt biträde psykiatrisk tvångsvård; Rättegångsbiträde; Särskild företrädare
Laboratoriegatan 4, Box 27321, 102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 00, advokatsamfundet.se, info@advokatsamfundet.se

Uppdragslistorna tillkom efter önskemål från domstolarna i Stockholmsområdet och från ett stort antal
advokater runt om i landet. Syftet för domstolarna är att listorna ska vara ett beslutsstöd vid
förordnanden. Många advokater ansåg att rättviseskäl talade för att samfundet tillhandahöll listor, som
domstolarna skulle hålla sig till såvida inte en namngiven advokat var begärd eller särskilda
omständigheter föranledde frångående av listorna.
Efter införandet av uppdragslistorna anmälde ett mycket stort antal advokater och biträdande jurister
intresse för olika uppdrag. Det kunde tyvärr konstateras att flera dock saknade erforderlig erfarenhet
från den uppdragstyp för vilken anmälan gjorts. Några särskilda villkor för att kunna göra
intresseanmälan till uppdragslistorna finns inte, förutom när det gäller uppdrag som särskild
företrädare för barn samt vid försvararuppdrag med kvällsberedskap, där särskild erfarenhet eller
utbildning erfordras. Detta kunde innebära att advokat med liten eller ingen erfarenhet av uppdraget
blev förordnad snarare än den mest erfarna och bäst lämpade advokaten.

Erfarenhets- och utbildningsmeriter
Domstolar och advokater efterfrågade efterhand Advokatsamfundets hjälp med att bättre kunna
urskilja lämpliga advokater och biträdande jurister vid förordnanden. Som ett komplement till
uppdragslistorna införde därför Advokatsamfundet våren 2018 en möjlighet att i uppdragslistorna
registrera erfarenhets- och utbildningsmeriter för olika uppdragstyper. Syftet var att dels att göra det
enklare för domstolarna att förordna advokat eller biträdande jurist med rätt kompetens för uppdraget,
dels att göra listorna mer rättvisa genom att låta meriter för ett visst uppdrag kunna styra urvalet vid
sökning i listorna.
Meriter registreras av advokaten eller den biträdande juristen enligt särskilda kriterier. Uppgifter om
meriter registreras på heder och samvete. För att kvalificera för erfarenhetsmeriter krävs en
kombination av ett visst antal års erfarenhet av uppdragstypen och ett visst antal uppdrag inom samma
uppdragstyp. På liknande sätt finns särskilda kriterier vad gäller meriterande utbildning.
Advokatsamfundet tillhandahåller olika meriterande kurser, men även kurser från andra
utbildningsarrangörer kan tillgodoräknas om kriterierna är uppfyllda.
Advokatsamfundet genomför dessutom tillsyn av angivna meriter för att upprätthålla legitimiteten i
systemet. Den senaste tillsynen genomfördes i juni 2021.

Om uppdrag som försvarare med kvällsberedskap
Inför kvällsberedskapsreformen som trädde i kraft den 1 september 2020 skickade Advokatsamfundet
ut omfattande information till alla advokater angående kraven för att få skriva upp sig på
uppdragslistan för offentliga försvarare med kvälls- och nattberedskap. Se exempelvis Information
från Advokatsamfundet om kvällsberedskap för offentliga försvarare och Webbnyhet med
information om kvällsberedskap för offentliga försvarare. Under hösten 2020 fick Advokatsamfundet
dock kännedom om att advokatberedskapen för förordnanden som offentlig försvarare med
kvällsberedskap, vad gäller förhör under kvällar och nätter, bitvis inte fungerade som det var tänkt.
Exempelvis var det inte ovanligt att beredskapsdomare behövde ringa ett antal advokater på listan utan
att någon svarade; det fanns advokater som var uppskrivna på listan trots att de inte hade möjlighet att

infinna sig till förhör inom två timmar; samt att det i vissa fall saknades ett mobiltelefonnummer i
listan där advokaten kan nås kvälls- och nattetid.
Till följd av ovan angivna initiala problem skickade Advokatsamfundet i november 2020 ut förnyad
information till alla advokater som listat sig för kvälls- och nattberedskap som offentliga försvarare. I
utskicket underströks särskilt att:




Advokat som inte kan åta sig kvällsberedskapsuppdrag under viss period ska avregistrera sig
från listan under den perioden.
Advokaten endast är listad på domstolar som geografiskt gör det möjligt att inställa sig till
klientens förhör inom maximalt 2 timmar från tidpunkten för förordnandet.
Advokat ska ange ett mobilnummer där domstolen kan nå advokaten under
kvällsberedskapstiden (för det fall detta inte redan finns angivet).

Telefonnummer till advokat på listan för offentliga försvarare med kvällsberedskap
Med start i september 2021 kan advokat registrera ett telefonnummer som bara är tillgängligt för
domstolen som använder uppdragslistan för domstolsförordnanden. Telefonnumret är därmed synligt
för beredskapsdomaren vid kvällsberedskap, men inte för allmänheten. Detta är något som efterfrågats
av både advokater och domstolar. Förhoppningen är att detta leder till att advokater på uppdragslistan
för offentliga försvarare med kvällsberedskap kompletterar listan med aktuellt telefonnummer som
gäller kvälls- och nattetid, i de fall sådana saknas.

Inloggning och lösenordsskydd
Med start den 21 oktober 2021 införs inloggning och ett lösenordsskydd för åtkomst till
uppdragslistorna. Uppdragslistorna är i dag öppna för var och en att söka i. Lösenordsskyddet införs i
enlighet med Advokatsamfundets integritetspolicy och innebär att endast domstolarna kommer att
kunna se informationen i uppdragslistorna. (Inloggad advokat kan se sina egna uppgifter.)
Det är av största vikt att information om användarnamn och lösenord sprids till alla berörda inom
domstolen. Om felaktigt användarnamn och/eller lösenord skrivs in fem gånger i följd låses inloggning
till uppdragslistorna för alla domstolar, och Advokatsamfundet måste då kontaktas för att låsa upp
funktionen. Alla domstolar har samma användarnamn, vilket betyder att felaktiga inloggningsförsök
räknas oavsett om de görs på samma domstol eller olika domstolar. Kontakta i så fall
kursinfo@advokatsamfundet.se eller advokaten@advokatsamfundet.se, eller ring 08-459 0300. Låst
inloggningsfunktion kan bara låsas upp under kontorstid måndag-fredag kl. 08.30–17.00 (sommartid
vardagar kl. 08.30–16.00).

För att logga in på och söka i uppdragslistorna från och med den 21 oktober 2021:

1. Gå till uppdragslistorna på Advokatsamfundets webbplats.

2. Logga in med användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord får inte spridas
utanför domstolen. Samtliga domstolar har samma användarnamn och lösenord.

3. Sök i listorna precis som tidigare.

