
§ SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

Till 

Inrikesminister Mikael Damberg och 

Justitieminister Morgan Johansson, 

Justitiedepartementet 

Generaldirektören Dan Eliasson, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Stockholm den 23 mars 2020 

Hemställan om att advokater som utför uppdrag i landets domstolar som rättsligt 

biträde i mål med särskilda tidsfrister m.m. ska anses ha en samhällsviktig funktion 

I dessa exceptionella tider med en Covid-19 pandemi i vårt samhälle, är det av största vikt 

att samhälleliga funktioner som bistår i bekämpning av smitta och som tillhandahåller 

vård och omsorg till våra medborgare ges bästa möjliga förutsättningar att göra detta. 

Det är emellertid viktigt att även andra samhällsfunktioner fungerar väl. Rättsväsendet är 

en samhällsviktig verksamhet som alltid måste fungera, även i den pandemisituation vi 

befinner oss för närvarande. 

Med anledning av den rådande situationen har domstolar bö1jat ställa in förhandlingar i 

mål och ärenden som inte anses vara av brådskande natur, medan brådskande 

förhandlingar (t.ex. ungdomsmål, mål med frihetsberövade pmier) fortgår. Exempel på 

mål som ställs in är vårdnadsmål, icke frihetsberövade brottmål och tvistemål. 
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Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter och 

tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner 

inom en samhällssektor. Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och 

offentliga aktörer. 

Trots att advokater som arbetar som rättsliga biträden (t.ex. offentlig försvarare, 

målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde, m.m.) är nödvändiga 

för att rättsväsendet ska fungera, har advokater i egenskap av rättsliga biträden ännu inte 

pekats ut att vara en sådan samhällsviktig funktion såsom övriga företrädare för 

rättsväsendet, t.ex. domstolsväsendet, åklagarväsendet, polis och kriminalvård. Detta är 

olyckligt givet det faktum att förhandlingar i brådskande mål och ärenden, som måste 

slutföras inom lagstadgade frister, inte kommer att kunna hållas eller slutföras utan 

advokaters deltagande. 
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Advokater är - särskilt de som av rätten förordnats som rättsligt biträde i mål som 

omfattas av särskilda tidsfrister av olika slag - helt nödvändiga aktörer i en väl fungerande 

rättskedja. Advokater med uppdrag i mål som måste avgöras inom lagstadgade frister har i 

detta avseende samma betydelse som övriga representanter för rättsväsendet för att dessa 

viktiga mål ska kunna avgöras inom stadgad tid. 

Advokater med sådana uppdrag bör därmed anses utföra sådan verksamhet som beskrivs i 

MSB:s Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet från 2019, 1 liksom 

dokumentationsmall för identifiering av samhällsviktig verksamhet, samt delta i sådan 

verksamhet som avses i 17 § förordningen (2020: 149) om ändring i förordningen 

(2020: 115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

Advokatsamfundet hemställer därför att det vid utformandet av närmare föreskrifter om 

tillämpningen av de bestämmelser som avser samhällsviktig verksamhet förtydligas att 

advokater som har uppdrag som offentliga försvarare, målsägandebiträden eller rättsliga 

1 Se även MSB:s Handlingsplan f ör Skydd av samhällsviktig verksamhet (MSB597 2013). Att advokater bedöms 
bedriva samhällsviktig verksamhet framgår även t.ex. av Länsstyrelsen i Stockholms län Rapport 2008:06 
Samhällsviktig verksamhet i Stockholms län. 
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biträden av annat slag, deltar i samhällsviktig verksamhet och därmed omfattas av de 

åtgärder som gäller för tjänsteutövare med sådana samhällsbärande uppdrag. 
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Avslutningsvis vill jag framhålla att vi hyser den största respekt för regeringens och dess 

myndigheters arbete under dessa exceptionella tider. Advokatsamfundet står självfallet till 

förfogande om det finns någon uppgift vi kan bistå med. 

Mia Edwall Insulander 

Generalsekreterare 

Kopia till landets länsstyrelser 


