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Protokoll från dialogmöte med professionella aktörer 
 

Tingsrätten har kallat till ett digitalt dialogmöte med professionella aktörer angående deras 

arbetssituation under den rådande pandemin. Mötet hölls den 24 februari 2021 via Skype. För 

deltagarlista, se bilaga.  

 

Karin Påle-Bartes hälsar deltagarna välkomna och går igenom de förebyggande åtgärderna som 

Södertörns tingsrätt har infört med anledning av pandemin. 

 

Hur kan vi förbättra ombudens arbetsmiljö under den pågående pandemin?  

Advokaterna framför att Södertörns tingsrätt är ledande i preventiva åtgärder för att säkerställa en 

trygg arbetsmiljö för dem. De efterfrågar dock att Södertörn sprider information om sitt arbete till 

övriga domstolar i Stockholmsregionen.  

Advokaterna tycker att det för närvarande inte är säkert med häktningsförhandlingar via videolänk. 

Videorummen på både häkten och arresten är alldeles för små för att man ska kunna hålla fysisk 

distans. Ofta är det fem personer i dessa små rum, nämligen advokaten, klienten, två vakter och en 

tolk. Videorummet på Häktet Sollentuna är väldigt undermåligt men generellt kan man säga att 

samtliga videorum i regionen är för små. Det saknas fönster så det går inte att vädra i rummen. 

Ventilationen är dålig och många känner obehag för att gå in i rummen när det har varit ett flertal 

förhandlingar före den egna förhandlingen. På fråga har häktesvakter beskrivit att de inte har fått 

instruktioner om någon rengöring av videolänksrummet mellan olika förhandlingar. Tolkar har börjat 

vägra att gå in i rummen på grund av att det är så trångt och då går det inte att föra ett samtal med 

klienter som inte behärskar svenska språket. 

 

Advokaternas förslag 

I första hand bör alla förhandlingar hållas på Södertörns tingsrätt, där misstänkt och offentlig 

försvarare närvarar personligen.  

I andra hand bör tingsrätterna i området samarbeta med varandra. Exempelvis kan Attunda tingsrätt 

vara behjälplig med videolänk från en förhandlingssal om den misstänkte befinner sig på häktet 

Sollentuna. Misstänkt och försvarare kan då koppla upp sig mot Södertörns tingsrätt om 

förhandlingen ska hållas där.  På samma sätt kan Södertörns tingsrätt bistå övriga domstolar om den 

misstänkte befinner sig på häktet i Flemingsberg. 

Det är inte önskarvärt att klienten närvarar via videolänk och att advokaten närvarar i salen på 
tingsrätten. Det är viktigt för advokaterna att få vara tillsammans med sin klient och klienterna 
förväntar sig att försvaret är på plats. I undantagsfall kan man som försvarare vara i salen och 
klienten är på länk från häktet, tex vid en okomplicerad omhäktningsförhandling. 
 
Under alla omständigheter bör tingsrätten verka för att alla videorum (hos häkten och arrester) är 

steriliserade mellan förhandlingar och att det finns personlig skyddsutrustning (munskydd, visir, 

alcogel, plexiglas m.m.).  
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Advokaterna efterfrågar ett större samarbete mellan Stockholmsdomstolarna, båda avseende synen 

på hur man ska inställa sig till olika förhandlingar samt på arbetet med att minska smittspridningen 

och förebyggande åtgärder för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för dem.  

 

Övriga synpunkter 

Advokaterna upplever att det har varit svårt för dem att förmedla fram information till tingsrättens 

ledning angående deras arbetssituation. Flera brister har påtalats flertalet gånger utan att de har fått 

gehör. De efterfrågar vem på tingsrätten man ska kontakta. Tingsrätten uppger att alla åsikter om 

brister och förbättringsförslag kan skickas direkt till lagmannen (Eva-Lena Norgren) med kopia till 

Karin Påle-Bartes.  

Ibland vill advokaterna låna salen och tolken efter avkunnande för att kunna överväga med sin klient. 

De vill då vara ensamma med sin klient och tolk. Häktespersonalen kan i dessa fall vakta dörrarna. 

Advokaterna önskar förståelse för att ibland få låna salen efter avslutad förhandling trots att det kan 

vara tajt schema med utsättning. Detta kommer i slutändan spara kostnader för staten.   

De vill inte advokatrummet och samtalsrummen stängs av igen, som de gjordes i början av 

pandemin. Det var väldigt problematiskt att de då utsattes för ytterligare risk genom att behöva 

använda allmänhetens lokaler.  

Rummen i arresten och häktesrummen i tingsrättens lokaler är väldigt små. Ett alternativ skulle 

kanske vara att slå ut väggen mellan vissa rum för att skapa större ytor.  

De vill kunna använda vanliga samtalsrum med sina häktade klienter. De är åtminstone lite större än 

de rummen i de häktade lokalerna.  

Kvaliteten på videolänkstekniken är väldigt dålig. Både bilden och ljudet bryts ofta under pågående 

förhandling.  

En del domstolar har föreslagit att advokaten och klienten närvarar från advokatens kontor, för att 

minimera antalet besökare i tingsrättens lokaler. Det är olämpligt och bår inte föreslås av domstolen. 

 

Avslutande information 

Karin Påle-Bartes informerar deltagarna om följande: 

Det är tingsrättens policy att man under förhandlingen ska berätta för parterna varför man har 

plexiglas i salen och hur man ska bete sig för att minska smittspridning. 

Tingsrätten kommer att återkoppla till närvarande deltagare om hur tingsrätten går vidare med 

dagens förslag vid ett senare tillfälle. Tingsrätten kan även komma med följdfrågor. 

Det har varit en utmaning för oss med informationsspridning under pandemi då många arbetar 

hemifrån. Det är därför lämpligt att framföra sina åsikter och förslag direkt till lagmannen och Karin.  

Tingsrätten kommer att genomföra en översyn över försvararförordnanden. Advokaterna kommer 

bjudas in till ett dialogmöte angående detta. Rådman Kian Moazzez Amraée håller i projektet och 

domstolens brottmålsgrupp är involverade.   
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Deltagarlista 
 

Chefsjurist Johan Sangborn, Advokatsamfundet  

Advokat Rebecka Lewis, Lewis & Partners Advokatbyrå tillika Advokatsamfundets styrelse 

Advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Brottmålsbyrån tillika Advokatsamfundets styrelse 

Advokat Sabina Böö, Block Advokater  

Advokat Gustaf Kjellberg, Block Advokater  

Advokat Jan Kyrö, Advokatfirman Gripen  

Advokat Camilla Lind, Försvarsadvokaterna  

Advokat Katja Muturi, Advokatbyrån Choice  

Advokat Marthin Högsten, Advokatbyrån Choice 

Advokat Sabina Saidi, Advokatbyrån Bastling & Partners  

Jurist Karl Oscar Rådström, Insulander Advokatbyrå  

Stabschef Karin Påle-Bartes, Södertörns tingsrätt 

Verksamhetsutvecklare Morgan Wiklund, Södertörns tingsrätt, även protokollförare 

 

 

 


