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Administrativa avdelningen 

Beslut om säkerhetskontroll 

Beslut 
Med stöd av lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol 
(säkerhetskontrollslagen) beslutar tingsrätten att säkerhetskontroll ska 
genomföras vid tingsrättens lokaler med adress Sicldastråket 1 i Nacka under 
tiden från och med den 13 augusti 2021 till och med den 12 februari 2022. 
Säkerhetskontrollerna pågår vardagar under de tider som allmänheten har 
tillträde till tingsrättens lokaler. 

Skäl 
Tingsrätten har funnit att säkerhetskontroll behövs för att begränsa risken för att 
det i tingsrättens lokaler begås brott som innebär allvarlig fara för någons liv, 
hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom. 

Samråd har skett med Polismyndigheten i Stockholms län. 

Omfattningen av säkerhetskontrollen 
Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling 
och övriga besökare till tingsrätten. Säkerhetskontrollen omfattar inte 
domstolens anställda, anställda vid Hyres- och arrendenämnden i Stockholm 
eller nämndemän och inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordnings-
vakter som i tjänsten infinner sig i tingsrättens lokaler. Vidare omfattar 
kontrollen inte personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårds-
anstalt och dem som ombesörjer transporten av dessa personer. 

Enligt 3 § sista meningen säkerhetskontrollslagen får tingsrätten, om det finns 
särskilda skäl, besluta att undanta andra personer från kontrollen eller besluta att 
personer som annars skulle vara undantagna ska omfattas av kontrollen. Ett skäl 
för att besluta om inskränkningar i undantagskretsen är stora verkställighets-
problem på grund av praktiska svårigheter att genomföra kontrollen, se prop. 
2000/01:32. 

Tingsrätten beslutar, utöver de som nämns i 3 §, att följande personer ska vara 
undantagna från säkerhetskontroll, under förutsättning att de finns namngivna 
på en särskild lista: 
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• Särskilda ledamöter 

När den beslutade perioden med säkerhetskontroll närmar sig sitt slut kommer 
tingsrätten att ta ställning till om det finns behov av förlängning. 

Förbud att överklaga 
Av 10 § säkerhetskontrollslagen följer att beslutet inte får överklagas. 

Kopia till: 

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm 

Polismyndigheten 

Åklagarmyndigheten 

Advokatsamfundet 

Domstolsverket 

Tolkförm edlingar 

Tingsrättens anslagstavla 
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