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Till Domstolsverket 
 
 
 
 
 
 
 
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 september 2018 beretts tillfälle att avge 
yttrande över Helgberedskapsprojektets lösningsförslag.  
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslaget avseende digital tillgänglighet inom 
nuvarande beredskapsområden (steg 1). 
 
Advokatsamfundet avstyrker förslagen i övrigt. 
 
Digital tillgänglighet inom nuvarande beredskapsområden (steg 1) 
 
Advokatsamfundet välkomnar en digital tillgänglighet inom nuvarande 
beredskapsområden. Frågan om hur kommunikationen ska ske med advokater, som åtar 
sig uppdrag som försvarare eller målsägandebiträde, under helgberedskapen finns dock 
inte berört i förslaget. I denna del krävs en komplettering.  
 
Övriga förslag (steg 2-4) 
 
Advokatsamfundet har deltagit i projektet Effektiv och enhetlig helgberedskap under flera 
års tid och vid ett stort antal möten. Invändningar har under hela projektet framställts mot 
förslaget dels från principiella utgångspunkter, dels från lagtekniska synpunkter. 
Advokatsamfundet utgår från att de av samfundet framförda synpunkterna är väl kända för 
projektet och att dessa inte behöver upprepas i detalj ännu en gång. Som sammanfattning 
kan dock anföras följande. 
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Advokatsamfundet vidhåller uppfattningen att man som misstänkt ska häktas under 
samma förhållanden oavsett veckodag (se s. 19). Konsekvensen av förslaget kommer bli 
att häktningar utanför storstadsområdena till alldeles övervägande del kommer att ske per 
video. Att domstolarnas helgberedskap behöver effektiviseras är en omständighet som 
enligt Advokatsamfundet måste stå tillbaka för den misstänktes rätt att personligen få 
inställa sig till häktningsförhandling i rättssalen eller där sammanträdet annars hålls.  
 
En misstänkt som deltar via video i häktningsförhandling tillsammans med sin försvarare 
har typiskt sett mycket svårt att förstå situationen. Inte sällan uppstår frågor som har att 
göra med huruvida prövningen är förenlig med rätten till en rättvis rättegång. Detta är 
mycket allvarligt. Till detta kommer att tekniska problem är vanligt förekommande. De 
problem som rikserar att uppkomma vid behov av tolk finns beskrivet i promemorian  
(s. 19). Även rättssäkerhetsskäl talar således emot att regelmässigt hålla häktnings-
förhandlingar per video. 
 
Till detta måste läggas att om en ordning införs som innebär att den misstänkte och 
dennes försvarare ska delta per video, finns behov av ett reservförfarande som innebär att 
den misstänkte och dennes försvarare ska kunna inställa sig på plats inför 
häktningsdomstolen. Behov för detta kan dels uppstå på grund av teknikproblem, men 
också i situationer då det i det enskilda målet finns behov av personlig inställelse. Det 
finns med anledning av detta samt i kombination med vad som anförs nedan starka skäl 
mot att införa ett huvudalternativ med videodeltagande.  
 
Om beslut trots detta fattas att användningen av videokonferens ska utökas i enlighet med 
förslaget är det nödvändigt att en lagändring sker då verksamheten enligt 
Advokatsamfundets mening inte omfattas av den nuvarande lydelsen av 5 kap. 10 § 
rättegångsbalken.  
 
Advokatsamfundet noterar att antalet beredskapsområden nu föreslås bli ännu färre än i 
tidigare förslag. De skäl som angivits till att det enbart ska finnas tio områden, utgår 
enbart från ett domstolsperspektiv.  
 
För advokaternas del kommer den betydande inskränkningen i antalet beredskapsområden 
i förhållande till nuvarande ordning att innebära stora svårigheter. Det förtjänar att 
framhållas att inskränkningen i antalet beredskapsområden aldrig får äventyra rätten till 
det fria advokatvalet eller den misstänktes rätt att befinna sig på samma plats som sin 
försvarare. Hur detta ska säkerställas behöver framgå av förslaget. 
 
Av förslaget framgår att storleken av beredskapsområdena inte ska vara större än att den 
frihetsberövade ska kunna transporteras till beredskapsdomstolen. Hur detta ska vara 
möjligt om landet indelas i enbart tio beredskapsområden framgår dock inte. Redan vid en 
enkel överblick av förslaget kan konstateras att restiderna i flera fall blir orimligt långa. I 
de fall resor blir aktuella för jouradvokaten kommer det dessutom behövas fler advokater i 
jour, eftersom en stor del av advokatens jourarbete består i att delta vid förhör på olika 
polisstationer inom det nuvarande jourområdet. Vid utökade områden ska advokaten dels 
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delta vid förhör på samma sätt som i dag, dels ha möjlighet att resa till en 
häktningsförhandling vid den domstol som har jouren. Flera av jourområdena är så stora 
att en advokat som ska förflytta sig till en häktningsförhandling inte kommer ha möjlighet 
att närvara vid några polisförhör samma dag. Advokatsamfundet ifrågasätter om det 
kommer att vara praktiskt möjligt att införa så stora områden som framgår av förslaget 
och anser att frågan måste utredas ytterligare.  
 
Ett mer begränsat alternativ som enligt Advokatsamfundets mening skulle kunna 
övervägas inom ramen för det fortsatta arbetet är att med bibehållande av dagens 
beredskapsområden centralisera kanslifunktionen under helgberedskapen. 
 
När det gäller ekonomiska konsekvenser måste förslaget kompletteras med en beräkning 
av hur kostnaderna för offentliga försvarare kommer att påverkas vid ett införande av den 
nya beredskapsorganisationen. 
 
Slutligen finner Advokatsamfundet det mer angeläget att Domstolsverket utreder 
möjligheterna att förordna försvarare och målsägandebiträden nattetid och på andra tider, 
då domstolarna inte har expeditionstid. Med anledning av att polisen i dag inte kan hålla 
förhör med ungdomar under 18 år utan att försvarare är närvarande, är det angeläget att en 
lösning på detta problem utreds och införs. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 


