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 Sändlista, se nästa sida 

 

Tingsresor i Göta hovrätts domkrets 

 

Göta hovrätt förlägger idag vissa, mindre omfattande, huvudförhandlingar till 

tingsrätterna i Linköping, Norrköping och Örebro. Normalt företas s.k. tingsre-

sor även till Kalmar, men sedan 2016 har dessa mål förlagts till hovrättens egna 

lokaler pga. ombyggnation i Kalmar. Hovrätten har under våren 2017 bett åkla-

gare och advokater i de regioner som berörs att komma med synpunkter på att 

hovrätten överväger att avskaffa tingsresorna. Värdefulla synpunkter har in-

kommit och hovrätten har beaktat dessa.  

 

Jag har nu beslutat att de ordinarie tingsresorna ska upphöra vid årsskiftet 

2017/2018 (beslut i dnr 2017/389). Enstaka huvudförhandlingar kan ändå visa 

sig vara lämpligare att förlägga på tingsorterna men de ordinarie tingsresorna 

upphör alltså i januari 2018. Hovrättens förhoppning är att förändringen kom-

mer att innebära stora effektivitetsvinster och främja utvecklingen av arbetsfor-

merna i hovrätten. Beslutet innebär sannolikt också en besparing för rättsväsen-

det i stort, även om det kan komma att innebära i viss mån ökade resor för 

nämndemän.  

 

 

Charlotte Brokelind 

Hovrättspresident 
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Sändlista: 

Nämndemän Kalmar, Linköping, Norrköping och Örebro 

Åklagarkammaren i Kalmar 

Åklagarkammaren i Linköping  

Åklagarkammaren i Norrköping 

Åklagarkammaren i Örebro 

Advokater i Kalmar tingsrätts domkrets  

Advokater i Linköpings tingsrätts domkrets 

Advokater i Norrköpings tingsrätts domkrets 

Advokater i Örebro tingsrätts domkrets  

 

 

 

 

 


	Tingsresor i Göta hovrätts domkrets
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Tingsresor i Göta hovrätts domkrets



Göta hovrätt förlägger idag vissa, mindre omfattande, huvudförhandlingar till tingsrätterna i Linköping, Norrköping och Örebro. Normalt företas s.k. tingsresor även till Kalmar, men sedan 2016 har dessa mål förlagts till hovrättens egna lokaler pga. ombyggnation i Kalmar. Hovrätten har under våren 2017 bett åklagare och advokater i de regioner som berörs att komma med synpunkter på att hovrätten överväger att avskaffa tingsresorna. Värdefulla synpunkter har inkommit och hovrätten har beaktat dessa. 



Jag har nu beslutat att de ordinarie tingsresorna ska upphöra vid årsskiftet 2017/2018 (beslut i dnr 2017/389). Enstaka huvudförhandlingar kan ändå visa sig vara lämpligare att förlägga på tingsorterna men de ordinarie tingsresorna upphör alltså i januari 2018. Hovrättens förhoppning är att förändringen kommer att innebära stora effektivitetsvinster och främja utvecklingen av arbetsformerna i hovrätten. Beslutet innebär sannolikt också en besparing för rättsväsendet i stort, även om det kan komma att innebära i viss mån ökade resor för nämndemän. 





Charlotte Brokelind

Hovrättspresident




Sändlista:

Nämndemän Kalmar, Linköping, Norrköping och Örebro

Åklagarkammaren i Kalmar

Åklagarkammaren i Linköping 

Åklagarkammaren i Norrköping

Åklagarkammaren i Örebro

Advokater i Kalmar tingsrätts domkrets 

Advokater i Linköpings tingsrätts domkrets

Advokater i Norrköpings tingsrätts domkrets

Advokater i Örebro tingsrätts domkrets 
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