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SVERIGES OOMSTOLAR

Lagmannen

Till Advokatsamfundet

Information om ämnesansvariga domare vid tingsrätten
I Stockholms tingsrätts arbetsordning finns sedan årsskiftet en bestämmelse om
att det ska finnas ämnesansvariga domare för bl.a. dispositiva tvistemål,
indispositiva tvistemål, ungdomsmål etc. vid varje allmän avdelning. Ämnesansvar innebär bl.a. att domaren inom det rättsområdet har ett särskilt ansvar för
att löpande hålla sig uppdaterad om praxis, för nödvändiga uppdateringar i tingsrättens rutindokument och för att företräda tingsrätten i externa sammanhang.
Den senast beslutade arbetsordningen, som träder i kraft den 1 februari 2017,
bifogas.
Chefsrådmännen har utsett ämnesansvariga på avdelningarna. J ag har i min tur
utsett en sammankallande domare inom varje ämne. Om ni vill ta upp en fråga
som rör tingsrättens tutiner, eller annat som domare ansvarar för, kan ni
fortsättningsvis med fördel vända er inte bara tilllagmannen eller chefsrådmännen, utan också till den sammankallande domaren.
Följande domare är utsedda.

Brottmål med tidsfrister (exklusive ungdomsmål)
Chefsrådmännens ställföreträdare, dvs. rådmännen Tore Gissin (avd. 1,
sammankallande), Jakob Hedenmo (avd. 2), Axel Taliercio (avd. 3) och Caroline
Hindmarsh (avd. 4).

Brottmål utan tidsfrister
RådmännenJoakim Munter (avd. 1, sammankallande), Jakob Hedenmo(avd. 2),
Catarina Wallden (avd. 3) och Karin Erlandsson (avd. 4).

Ungdomsmål
RådmännenJennie Dackmar (avd. 1),Jonas Härkönen (avd. 2), Helene
Bergström (avd. 3), Mari-Ann Roos (avd. 4) och Mirja Högström (avd. 5,
sammankallande).

Dispositiva tvistemål
Rådmännen Bertil Sundin (avd. 1, sammankallande), Carl Rosenroiiller (avd. 2),
Karin Palmgren Goohde (avd. 3) och Mari-Ann Roos (avd. 4).
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Indispositiva tvistemål, familjerättsliga ärenden och familjerättsliga
verkställighetsärenden
Maria Lindhe och Lena CarlbergJohansson (avd. 1), Monica Ericsson
(sammankallande) och Ann-Sofie Bexell (avd. 2), Marianne Gauffin (avd. 3) och
Malou Alandet (avd. 4).

Sprid gärna den här informationen till advokaterna i Stockholmsregionen!
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