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Nr77 

Konstitutionsutskottets betänkande i anledning av proposition med 
förslag till lag om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna förvalt
ningsdomstolar. 

I detta betiinkande behandlas propositionen 1971: 18 I. 

Bakgrund 

Under vårsessionen i år antog riksdagen (prop. 1971: 30, KU 1971: 36, 

rskr 1971: 222) en förvaltningsrättsreform som skall trä<la i kraft den 1 

januari 1972. Reformen innebär bl. a. att rättskipningen i regeringsrätten 

och kammarrätt omorganist:ras. l samband därmed byggs kammarrätts

organisationen ut kraftigt. främst genom att en ny kammarrätt inrättas 

i Göteborg vid sidan av dt:n redan befiritliga kammarrätten i Stockholm. 

Tva avdelningar som hör till kammarrätten i Stockholm skall vara för

lag<la till Sundsvall från tidpunkt som Kungl. Maj:t bestämmer. 

Vid riksdagsbehandlingen av förslaget till förvaltningsrättsreform un

derströk utskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande att ett ikraft

trädande redan vid årsskiftet 1971-1972 kunde medföra svårigheter i 

skilda hänseenden. Med hänsyn till redan utfört förberedt:lsearbete 

och under förutsättning att frågorna prioriterades i erforderlig utsträck

ning borde det dock enligt utskottets mening vara möjligt att klara en 

tillfredsställande uppbyggnad av den nya kammarrättsorganisationen i 

Stockholm och Göteborg under tiden fram till årsskiftet. Vad gällde 

Sundsvall konstaterade utskottet atl propositionens förslag endast inne

höll en målsättning att kammarrättsverksamhet skulle börja där den 1 ja

nuari 1972. Utskottet förutsatte att så skedde endast om de särskilda 

problem som kunde vara förenade med filialbildningen då vunnit en 

tillfredsställande lösning. Om så inte var fallet borde förläggningen till 

Sundsvall ske vid en senare tidpunkt. 

Propositionen 

I förevarande proposition, 197 J: 181. har framlagts ett förslag till lag 

om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Den 

i propositionen föreslagna lagändringen avser att göra det möjligt för 

Kungl. Maj:t att besluta att kammarrätten i Göteborg inte skall finnas 

förrän fr. o. m. den senare dag som Kungl. Maj:t bestämmer. Dcpartc-
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mentschefcn uttalar i sammanhanget att förläggandet till Sundsvall av 

vissa avdelningar som hör till kammarrätten i Stockholm inte bör äga 

rum så länge inte kammarrätten i Göteborg har inrättats. 

Beträffande lagförslaget och dess närmare motivering hänvisas till 

propositionen. 

Utskottet 

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot propositionens 

förslag och hemställer därför 

att riksdagen bifaller propositionen 1971: 181. 

Stockholm den 7 december 1971 
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