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Till dig som har anmält intresse av att bli förordnad som offentlig försvarare,
målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man, bodelningsförrättare och boutredningsman

Vem som ska förordnas för ett uppdrag enligt ovan avgörs i varje särskilt fall av
handläggande domare eller annan medarbetare som har delegation att besluta om det.
För att fördelningen av uppdrag ska bli så jämn som möjligt och som arbetsredskap
för att lämpliga jurister förordnas har Sveriges Advokatsamfund tagit fram listor med
intresserade advokater och biträdande jurister för de olika uppdragen. De listorna
finns tillgängliga på Advokatsamfundets hemsida och uppdateras regelbundet. Är du
advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå hänvisar vi dig till Advokatsamfundet för att anmäla intresse att föras upp på de listorna.

Tillhör du inte ovan nämnda kategori gäller följande för att du ska bli uppsatt på en
tilläggslista till de listor som tillhandahålls av Advokatsamfundet.
Grundläggande krav
•

Du måste visa att du har ansvarsförsäkring

•

Du måste visa att du har relevant utbildning och erfarenhet för att sättas upp
på listan, t.ex. beaktas notarietjänstgöring

•

Du ska ha verksamhetsadress i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns
eller Stockholms kommun

•

Du eller personal på ditt kontor ska kunna nås per telefon eller e-post för besked om det aktuella uppdraget kan tas (per telefon önskar vi svar med detsamma och per e-post inom en timme). Du ska i övrigt använda och bevaka
e-post

R2B

Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
•

För att kunna få ett uppdrag som målsägandebiträde krävs att du har särskild
kunskap och erfarenhet av arbete som juridiskt biträde eller motsvarande i
minst två år

•

Du måste visa att du har särskilda kunskaper med inriktning på humanjuridik
och kunskap om barn och våld i nära relationer för att sättas upp på listan för
förordnande i sådana mål

•

När polis eller åklagare planerar förhör under dagen ska du omedelbart
kunna ge besked om du kan åta dig uppdraget
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När uppgifter i ovan nämnda avseenden har kommit in till tingsrätten får domarna på
tingsrätten tillfälle att yttra sig över intresseanmälan. Därefter gör lagmannen en
lämplighetsprövning och beslutar om Du ska föras upp på önskad tilläggslista.

Du är därför välkommen att komplettera din intresseanmälan med de nämnda uppgifterna och referenser.

Anmälan kan skickas till sodertorn-tsn.administrationen@dom.se.

