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Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 och 6 §§ 
förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för 
prövning av häktningsfrågor m.m. (beredskapsförordningen) 
om följande föreskrifter som rör tingsrätternas beredskap 
enligt 1 a § beredskapsförordningen.  
 
Kvällsberedskap 
 
1 § Tingsrätterna ska varje dag kl. 17.00–24.00 ha 
beredskap för att pröva frågor om offentlig försvarare för 
misstänkta som är gripna eller anhållna där det finns ett 
särskilt brådskande behov av försvarare (kvällsberedskap). 
 
2 § Tingsrätterna ska delas in i två beredskapsområden för 
kvällsberedskap: område Norra Sverige och område Södra 
Sverige. Samordningsansvarig tingsrätt enligt 2 § andra 
stycket beredskapsförordningen ska för området Norra 
Sverige vara Stockholms tingsrätt och för området Södra 
Sverige vara Göteborgs tingsrätt. 
 Följande beredskapsindelning ska gälla för tingsrätterna 
 
Tingsrätter i område Norra Sverige 
 

1. Attunda  
2. Eskilstuna  
3. Falu  
4. Gotlands  
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5. Gällivare  
6. Gävle 
7. Haparanda 
8. Hudiksvalls 
9. Luleå 
10. Lycksele  
11. Mora  
12. Nacka  
13. Norrtälje  
14. Nyköpings  
15. Skellefteå 
16. Solna  
17. Stockholms  
18. Sundsvalls 
19. Södertälje  
20. Södertörns  
21. Umeå 
22. Uppsala  
23. Västmanlands  
24. Ångermanlands 
25. Östersunds 

 
Tingsrätter i område Södra Sverige 
 

26. Alingsås  
27. Blekinge  
28. Borås 
29. Eksjö  
30. Göteborgs  
31. Halmstads 
32. Helsingborgs  
33. Hässleholms  
34. Jönköpings  
35. Kalmar  
36. Kristianstads 
37. Linköpings  
38. Lunds  
39. Malmö  
40. Norrköpings  
41. Skaraborgs 
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42. Uddevalla  
43. Varbergs 
44. Vänersborgs  
45. Värmlands  
46. Växjö  
47. Ystads  
48. Örebro 

  
3 § Den samordningsansvariga tingsrätten ska, efter samråd 
med tingsrätterna inom beredskapsområdet, föreslå hur 
kvällsberedskapen ska fördelas mellan tingsrätterna i 
beredskapsområdet. Den samordningsansvariga tingsrätten 
ska även samråda med Åklagarmyndigheten. 
 
4 § Fördelningen av kvällsberedskapen mellan tingsrätterna 
i ett beredskapsområde ska ske för minst ett år i taget och 
vara beslutad senast två månader före den dag då den ska 
börja tillämpas. Den samordningsansvariga tingsrätten ska 
sammanställa en förteckning över vilka datum de olika tings-
rätterna ska svara för beredskapen (lista över kvälls-
beredskapsfördelning). Den samordningsansvariga tingsrätten 
ska tillhandahålla Åklagarmyndigheten listan över kvälls-
beredskapsfördelningen.  
 
5 § I varje beredskapsområde ska endast en tingsrätt åt 
gången ha kvällsberedskap. 
 
6 § Inom varje beredskapsområde ska minst en domare ha 
kvällsberedskap. 
 
7 § Den tingsrätt som är indelad för beredskap ska fördela 
kvällsberedskapstjänstgöringen mellan domarna på 
tingsrätten och upprätta en lista över fördelningen (lista över 
kvällsberedskapstjänstgöring). Listan ska vara beslutad senast 
en månad före den dag då den ska börja tillämpas. 
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Närmare om kvällsberedskapen 
 
8 § För att fullgöra beredskapsskyldigheten ska beredskaps-
domstolen vara tillgänglig för att under tiden i 1 § ta emot 
framställningar från åklagare digitalt genom verksamhetsstödet 
för mål- och ärendehantering. Domstolen ska kontinuerligt 
under kvällsberedskapen kontrollera om sådana 
framställningar som ska hanteras inom beredskapen har 
kommit in under denna tid. 
 Beredskapsdomstolen ska även kunna nås av åklagare per 
telefon under beredskapstiden. 
 
9 § Den tingsrätt som är indelad för kvällsberedskap ska 
underrätta de åklagare som fullgör jour i berörda jourområden 
om oplanerade avbrott i IT- och teknikstöd under 
beredskapstiden. 
 Tingsrätterna ska ha rutiner för att kunna utföra 
kvällsberedskapsarbetet även vid driftstörningar i tekniken.
_________________ 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2020. 
 
 
DOMSTOLSVERKET  
 
 
 
Peter Yngve 
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