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SVEA HOVRÄTT 

SVEfl HOVRÄTT flVD 7/ 08 7003477 NR.995 S.1/2 

2009-03-10 

Åklagare ' 
Advokater 
Häkten 
Frivården 
BOJ 
Tolkfönnedlingar 

Information angående hovrättens arbete med 
bemotandefrågor 

Hovratten arbetar för att höja IcvaKteten i sin verksamhet, Vi strävar efter 
att alla som ska delta i en rättegång ska fä ett bra bemötande, bli lika 
behandlade och få bra infonnation Mn hovrätten, före, imder och efter 
rättegången. Som imderiag för detta arbete ska en mtervjuimdersökning 
genomforas med målsägande, tilltalade, vittnen samt parter i tvistemål (så 
kallade brukare). 

Under perioden den 17 mars-3 april 2009 kommer intervjuer genomföras 
med en del brukare efter avslutad rättegäng, Medverkan är givetvis 
frivillig. 

Med de erhållna svaren som gmnd kan hovrätten sedan utforma och vidta 
åtgärder för att förbättra vårt bemötande av andra. 

Intervjuerna kommer i vissa fall att medföra att hovrätten måste be 
häktespersonai eller tolkar att stanna kvar några minuter extra efter 
förhandlingen. I de fall en hälctad person ska intervjuas uppskattar 
hovrätten om häktespersonalen uppger om personen ifråga av någon 
anledning är mindre lämplig att mtervjuas. Hovrättens förhoppning är att 
berörda personer kan ha Överseende med de besvär som intervjuerna kan 
komma att orsaka. 

Har du frågor angående 4essa intervjuer är du välkommen att ringa till 
administrativa fiskalen Mattias Pleiner, tfii 08-561 671 44. 

Bilaga: Information till brukare som sänds ut med kallelsen för 
rättegångar under mars och april 2009 

Postadress 
Box 2290 
103 17 STOCKHOLM 

Besöksadress 
Birger Jarls torg 16 

Telefon 
OS-561670 00 

Telefax 
08-202141 
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SVEA HOVRÄTT 

Hovrätten arbetar f5r bättre service och information till 
Dig som ska delta i en rättegång 

Hovrätten arbetar fbr att höja kvaliteten i sin verksamhet. Vi strävar efter 
att alla som ska delta i en rättegång ska fä ett bra bemötande, bli lika 
behandlade och fä bra information från hovrätten, före, under och efter 
rättegången- Vi behöver Dina synpunkter på hur väl vi lyckas med detta. 

Under perioden mars-april 2009 kommer fyra av hovrättens medarbetare 
att genomföra intervjuer med ert dei av Er som varit med om en 
rättegång. De kommer ställa fiigor om bland annat den service som 
hovrätten gett och om hur Du uppfettade rättegångeiL Dessa synpunkter 
kommer sedan att ligga till grund för vårt arbete med att förbättra 
verksamheten. Medverkan är givetvis frivillig, Inga personuppgifter 
kommer att registreras i samband med mtervjuema. 

Har Du frågor angående dessa intervjuer är Du välkommen att ringa till 
domstolssekieteraren Anna Selling, t ö 08-561 670 96. 

Vänliga hälsningar 

Lars Dirke 
Ordförande Bemötandegruppen i Svea hovrätt 

Postadress 
Box 2290 
103 17 STOCKHOLM 

Besöksadress 
Birger Jarls torg 16 

Telefon 
08-561670 00 

Telefax 
08-20 21 41 
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