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Plan för arbetet under våren på grund av virus  

Tingsrätten har bestämt att inte generellt, i förväg, ställa in förhandlingar som re-
dan är inbokade och/eller utsatta. I stället prövas varje enskilt mål för sig. Hittills 
har det varit ett antal förhandlingar som ställts in på grund av externa aktörers 
virus eller symtom på virus.  

 

Vi har dock bestämt att när det gäller utsättning av brottmål så kommer från 
och med nu endast mål av förturskaraktär att sättas ut. Mål av förturskaraktär är 
bl.a. häktningsförhandlingar, huvudförhandlingar med häktade och huvudför-
handlingar i mål med ungdomar mellan 15 och 18 år.  

 

Vi undersöker möjligheten att hålla även den första häktningsförhandlingen via 
videolänk med den misstänkte. Åklagaren har redan möjlighet att närvara via vi-
deolänk vid alla häktningsförhandlingar.   

 

Vi kommer i de mål där det är möjligt att vid huvudförhandlingar låta förhörs-
personer höras via videolänk eller telefon.  

 

Inneliggande mål som inte är bokade/utsatta kommer att sättas ut efter rättsfe-
rien med start vecka 34. 

 

När det gäller tvistemål och ärenden kommer vi att sätta ut familjemål med in-
terimistiska yrkanden, huvudförhandlingar i familjemål, konkursmål, mål om 
kvarstad, beslag och kontaktförbud samt vissa domstolsärenden. I den mån det 
är lämpligt för parterna att delta per telefon kan det även komma i fråga att hålla 
förberedelser i dispositiva tvistemål under våren.  

 

Även i tvistemålen kommer närvaro via videolänk, alternativt telefon, att använ-
das i så stor utsträckning som möjligt.    

 

De mål och ärenden som inte sätts ut under våren kommer att sättas ut efter 
rättsferien med start v. 34.  
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Vi håller läget under kontinuerlig bevakning. Nu angivna plan kan komma att 
ändras. Det kan då bli tal om att vår ordinarie verksamhet kommer igång både 
tidigare och senare.  

 

Monica Felding 

Lagman 


