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Riktlinjer och kriterier för helgberedskap för advoka-
ter vid Uppsala tingsrätt 

 

Uppsala tingsrätt har, som alla andra tingsrätter, helgberedskap enligt förordning 
(1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. 
Helgberedskapen delas från och med den 18 januari 2020 med Västmanlands 
tingsrätt och är fördelad så att tingsrätterna har beredskap i princip varannan 
helg.  

Det förutsätts att även en advokat finns tillgänglig under helgen. Tingsrätterna 
Uppsala och Västmanland har varsin lista över advokater som delas in till bered-
skap och varje helg är en advokat från respektive tingsrätt indelad.  

Den advokat som inte varit upptagen på Uppsala tingsrätts advokatlista för helg-
beredskap och inte tidigare anmält intresse hänvisas till www.domstol.se, och ska 
för kommande år skriftligen anmäla detta till tingsrätten. Första gången anmälan 
görs ska blanketten Intresseanmälan för helgberedskap användas. Blanketten ska 
mailas till helgberedskap.uppsala@dom.se ange Intresseanmälan i ärendemeningen. 
Lagmannen vid tingsrätten beslutar sedan om advokaten ska sättas upp på listan. 

För att få sättas upp på listan första gången krävs att advokaten under en tvåårs-
period dessförinnan haft minst sex uppdrag som försvarare för frihetsberövade i 
brottmål. Krav är också att advokaten har en verksamhetsadress inom domsa-
gan. I den mån det föreligger rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg för t.ex. 
resa ska detta debiteras från det kontoret, om inte den faktiska kostnaden är 
lägre. 

Advokater som redan är med på Uppsala tingsrätts beredskaplista behöver inte 
anmäla intresse på nytt men däremot meddela om att inte längre vara med på lis-
tan eller ändring av mobiltelefonnummer eller e-postadress genom att maila till 
helgberedskap.uppsala@dom.se 

Fördelning på helgerna av beredskapsadvokaterna sker enligt ett rullande 
schema. Några särskilda önskemål om tjänstgöringens förläggning kan inte beak-
tas av tingsrätten. Om en indelad advokat får förhinder för tjänstgöringen ska 
advokaten själv hitta en ersättare bland övriga advokater som är godkända av 
tingsrätten. Bytet ska meddelas till tingsrätten på e-postadressen helgbered-
skap.uppsala@dom.se. Märk meddelandet med Byte i ärendemeningen. 

Byten får endast ske mellan advokater som är upptagna på beredskapslistan. 

Bestämmelser om nu gällande ersättning för beredskapen finns bl.a. i DVFS 
2021:10 och 2021:12. Om ingen förhandling har skett under helgen utgår garan-
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tiersättning. Begäran om sådan ersättning sker genom en faktura för helgbered-
skap som märks med 15300 annejoh och skickas via e-post till leverantorsfak-
tura@dom.se.  

Om förhandling har genomförts så utgår ej garantiersättning för den dagen men 
däremot i målet och då ska faktura skickas direkt till tingsrätten via e-post till 
uppsala.tingsratt@dom.se eller postas. 

 

Ange på fakturan: garantiersättning och datum för helg och referens: annejoh, 
kst: 15300 Uppsala tingsrätt. 

 

Det ska också framgå på fakturan om F-skatt innehas, kostnadsräkning avser 
endast fakturering med A-skatt, dvs då F-skatt ej innehas. 

 

Bifogas nu gällande garantiersättning är from. 1 januari-2022, se bifogade DVFS 
2021:10 och DVFS 2021:12. 
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