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Hej, 
 
Efter flera kontakter i detta ärende vill jag informera er om 
följande.  
 
Vid häktet i Nacka finns ingen videokonferensanläggning. Av 
utrymmesskäl kommer heller ingen sådan installeras där. Det 
betyder att möjligheten att inställa en misstänkt som är placerad i 
häktet Nacka via videolänk inte finns. Möjligheten kan heller inte 
förväntas komma. Vid häktnings-/omhäktningsförhandlingar i 
Södertörns tingsrätt krävs inte (bl.a. pga. covid -19) att den 
misstänkte närvarar personligen utan det går bra med inställelse 
via videolänk.  
 
Transportenheten, som har till uppgift att se till att en misstänkt 
inställer sig till förhandling, vet att det i Nacka tingsrätt finns två 
häktesrum med videokonferensmöjlighet. Transportenheten har 
tagit beslutet att åka till Nacka tingsrätt och inställa den 
misstänkte till förhandling i Södertörns tingsrätt via videolänk. 
Detta beslut har inte varit förankrat med Nacka tingsrätt. 
Transportenheten dyker upp i Nacka tingsrätt och lånar ett av 
häktesrummen som har videolänk. Vi säger självklart ja till att 
låna ut ett av rummen när det är ledigt. 
 
Det som sedan hänt är att det plötsligt kommit en offentlig 
försvarare (och ibland en tolk) till Nacka tingsrätt och sagt att de 
ska vara med på en häktningsförhandling i Södertörns tingsrätt. 
Våra ordningsvakter har blivit konfunderade över detta ända tills 
de fått informationen om att en misstänkt i Södertörns tingsrätt 
finns i ett häktesrum hos oss. Nacka tingsrätt har alltså ingen 
information på förhand om dessa förhandlingar, att man vill låna 
en videolänk eller att försvarare (och eventuellt en tolk) kommer.  
 
Södertörns tingsrätt kallar försvarare och tolk till förhandlingar i 
Södertörns tingsrätt och i samband med det talar de om för 
försvararen att den misstänkte sitter i häktet Nacka. Anledningen 
till att försvararen kommer till Nacka tingsrätt när kallelsen gäller 
förhandlingen i Södertörns tingsrätt är oklar. Kanske uppfattar 
försvararen att kallelsen gäller inställelse i Nacka tingsrätt eller 
också bestämmer sig försvararen själv för att åka till Nacka 
tingsrätt för att närvara tillsammans med den misstänkte via 



videolänk. Även det förhållandet att tolken ibland kommer till 
Nacka tingsrätt är oklar. I de allra flesta fall deltar tolkar via 
telefon. Oavsett vilket kan inte detta fortsätta.  
 
Advokaternas synpunkter på arbetsmiljön, dvs. att ha en 
förhandling i ett litet häktesrum där misstänkt och ibland tolk 
sitter väldigt nära, är förstås riktig. Jag vill klargöra att ingen 
domstol medvetet har kallat försvarare (eller tolk) till att sitta i ett 
litet häktesrum i Nacka tingsrätt. Vi har inte ens varit medvetna 
om situationen. Kommunikationen mellan oss måste således bli 
bättre vid kallelse till förhandling och vid kontakt med häkte och 
försvarare. 
 
För Nacka tingsrätts del vill jag säga att det naturligtvis går bra att 
låna ett häktesrum här. Det innebär kortare transport av en 
misstänkt, både en besparing och bättre ur miljösynpunkt. Det är 
häktet Huddinge som tagit över transportbeställningarna och de 
kommer nu att boka videolänkarna i Nacka.  
 
Försvararen kan inte inställa sig vid Nacka tingsrätt utan ska 
inställa sig vid Södertörns tingsrätt alternativt på det sätt 
Södertörns tingsrätt anger. Om försvararen vill sitta tillsammans 
med den misstänkte måste transportenheten meddelas det av 
Södertörns tingsrätt/ försvararen så att enheten direkt kan åka till 
Södertörns tingsrätt och inte till Nacka tingsrätt.  
 
Nacka tingsrätt kommer således inte tillåta försvarare (eller tolk) 
närvara härifrån i ett häktesrum för att vara med på en förhandling 
i Södertörns tingsrätt.  
 
Vi har alla en skyldighet att göra vad vi kan för att minska 
smittspridning. Med anledning av den pågående pandemin finns 
också önskemål om att så få personer som möjligt närvarar 
fysiskt. Ur det perspektivet är det därför bra att, när det är möjligt, 
närvara via videolänk.  
 
Med vänlig hälsning 

Cecilia Klerbro 
Lagman, Nacka �ngsrät  
Nacka �ngsräts webbplats  

 

https://www.domstol.se/nacka-tingsratt
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