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Domstolsverkets allmänna råd  
om helgberedskap vid tingsrätterna för 
prövning av häktningsfrågor m.m.; 

 

 
beslutade den 5 december 2019 

Domstolsverket beslutar följande allmänna råd för 
tingsrätternas helgberedskap för prövning av häktningsfrågor 
m.m. Bestämmelser om beredskapen finns dels i för-
ordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för 
prövning av häktningsfrågor m.m. (beredskapsförordningen), 
dels i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2019:14) om helg-
beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor 
m.m. (helgberedskapsföreskrifterna). 
 
Fördelning av helgberedskapen inom ett beredskapsområde 
 
Råd till 3 § beredskapsföreskrifterna  
 
Vid fördelningen av beredskapen mellan tingsrätterna inom ett 
beredskapsområde bör eftersträvas att en tingsrätt har 
beredskap samtidigt med åklagare som normalt för talan vid 
tingsrätten. 
 
Råd till 5 § helgberedskapsföreskrifterna 
 
Föreskriften reglerar att det av listan över helgberedskaps-
fördelning ska framgå de bryttider inom vilka parterna kan 
förvänta sig att inkomna framställningar kommer hanteras 
inom helgberedskapen respektive inom ordinarie verksamhet. 
Det rör sig alltså om inom vilken tidsram åklagaren ska rikta 
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sina framställningar till beredskapsdomstolen. Av 10 § 
framgår att domstolen under den tiden ska vara tillgänglig för 
att ta emot sådana framställningar digitalt. 
 Bestämmelsen reglerar inte när framställningarna ska 
handläggas under helgberedskapen. 
 I beredskapsområden med flera tingsrätter bör den tingsrätt 
som har beredskap ta emot häktningsframställningar från 
åklagaren redan dagen innan beredskapens början från kl. 
14.00. På de dagar som har förkortad arbetstid enligt 
Villkorsavtalen bör den tidpunkten tidigareläggas motsva-
rande de timmar som arbetstiden förkortas. Övriga 
framställningar som omfattas av beredskapen bör tas emot 
från expeditionstidens slut dagen innan beredskapen börjar.  
 Beredskapsdomstolen bör ta emot framställningar från 
åklagaren till och med åtminstone kl. 16.00 den sista 
beredskapsdagen. 
 
Råd till 7 § helgberedskapsföreskrifterna 
 
Särskilda skäl för att låta två eller flera domare ha helg-
beredskap samtidigt bör i första hand anses föreligga då det 
förväntade antalet brådskande fall påkallar det. 
 
Råd till 8 § helgberedskapsföreskrifterna 
 
När helgberedskapen fördelas mellan domarna inom en 
tingsrätt bör en utgångspunkt vara att samtliga ordinarie 
domare ska ingå i beredskapen. Undantag bör kunna ske om 
särskilda skäl föreligger såsom att en domare är indelad på en 
avdelning eller en enhet som inte handlägger brottmål. En 
domstols geografiska belägenhet bör normalt inte föranleda 
att särskilda skäl anses föreligga. 
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Närmare om helgberedskapen 
 
Råd till 10 § helgberedskapsföreskrifterna 
 
När tingsrätten bestämmer helgberedskapens närmare 
omfattning bör åklagarnas önskemål, behov av enhetlighet 
och förhållandena inom åklagarnas jourområden beaktas. 
 Åklagarna kan rikta framställningar till beredskaps-
domstolen under hela den tid som framgår av listan över 
beredskapsfördelning, jfr 5 §. När beredskapens närmare 
omfattning bestäms i samråd med åklagarna, ska det anges 
vilka tidpunkter inom beredskapstiden som beredskaps-
domstolen förväntas kontrollera om det kommit in några 
framställningar och handlägga dessa. Som huvudregel bör 
beredskapsdomstolen kontrollera om framställningar har 
kommit in minst tre gånger om dagen. 
 Beredskapsdomstolen bör vara tillgänglig på telefon i den 
omfattning som följer av överenskommelsen, dock minst i 
anslutning till de tider då det sker en kontroll av om 
framställningar har kommit in. 
 
Råd till 11 § helgberedskapsföreskrifterna 
 
Domstolsverket ska underrätta Åklagarmyndigheten på 
central nivå om planerade avbrott i IT- och teknikstöd under 
beredskapstiden. Beredskapsdomstolarnas underrättelse-
skyldighet avser berörda åklagarområden och den åklagare 
som för tillfället fullgör jour. 
 Tingsrätten bör ha rutiner för att kunna utföra helgbered-
skapsarbetet även vid driftstörningar i tekniken. Tingsrättens 
kontinuitetsplan bör därför omfatta även beredskapen och bör 
i dessa avseenden ha upprättats i samråd med berörda 
åklagarområden. 
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Råd till 14 § helgberedskapsföreskrifterna 
 
När tingsrätten bestämmer vid vilken tid och plats en 
förhandling eller ett sammanträde ska äga rum bör åklagarnas 
önskemål och förhållandena inom åklagarnas jourområden 
beaktas. 
 
 
_________________ 
 
Dessa allmänna råd träder i kraft den 13 januari 2020, då 
Domstolsverkets allmänna råd (DVFS 2013:3) om beredskap 
vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m. ska 
upphöra att gälla. 
 
DOMSTOLSVERKET 
 
 
Martin Holmgren 
 
   Charlotte Driving 
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