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Beslut

Borås tingsrätt Datum 

2021-03-01 

 

 

Diarienummer 

TBO 2021/27

 

 

Tillfällig begränsning av antalet besökare i 

tingsrättens allmänna utrymmen och salar 

Med anledning av den pågående coronapandemin och med beaktande av 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att 

förhindra smitta av covid-19 m.m., beslutar tingsrätten följande. 

1. Den som är kallad till en förhandling, ett sammanträde eller ett video-

länkförhör samt den som ska lämna eller hämta en handling i tingsrät-

tens reception har alltid rätt att vistas i tingsrättens allmänna utrymmen. 

Detsamma gäller den som – utan att vara anställd vid tingsrätten – på 

tingsrättens eller fastighetsägarens uppdrag utför något arbete i loka-

lerna. 

 

2. Utöver de som nämns ovan, får högst 25 besökare samtidigt vistas i 

tingsrättens allmänna utrymmen. 

 

3. Alla ska hålla avstånd till varandra. 

 

4. Studiebesök av skolklasser eller andra grupper tillåts inte.  

 

5. Det totala antalet personer och åhörare som samtidigt får vistas i  

förhandlingssalarna begränsas enligt följande. 

Sal 1: 30 personer, varav högst 10 åhörare 

Sal 2: 25 personer, varav högst 10 åhörare 

Sal 3: 15 personer, varav högst 6 åhörare 

Sal 4: 12 personer, varav högst 4 åhörare 

Sal 5: 15 personer, varav högst 6 åhörare 

Sal 7: 10 personer, varav högst 3 åhörare 

Sal 8: 10 personer, varav högst 3 åhörare 

Sal 9: 10 personer, varav högst 3 åhörare 

Sal 10: 15 personer, varav högst 6 åhörare  

 

6. Åhörare ska placera sig i förhandlingssalen med behörigt avstånd mellan 

varandra. 

 

7. Rättens ordförande vid förhandling får besluta om avsteg från det som 

anges under p. 5 och 6. 

Detta beslut – som ersätter tidigare beslut den 2 april och den 21 december 

2020, dnr TBO 2020/81 – gäller tills vidare. 

 

Peter Broberg  

Lagman 

 


