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Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion;

utfärdad den 12 november 1998.

Regeringen föreskriver att 1, 13, 29, 39, 40, 41 och 56 §§ förordningen
(1996:381) med tingsrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

1 §    I varje tingsrätt finns en lagman. Lagmannen är administrativ chef för
tingsrätten.

I tingsrätterna finns också chefsrådmän, rådmän, fastighetsråd, miljöråd
tingsfiskaler, tingsnotarier och andra anställda.

Om inte annat anges, skall vad som föreskrivs i denna förordning om
rådman också tillämpas på chefsrådman.

Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt under vilken
tingsrätten hör.

13 §    Lagmannen delar för en bestämd tid in domarna till tjänstgöring
inom tingsrätten.

 Indelningen skall göras så att domarna får erfarenhet av olika slag av mål
och ärenden.

Vid Stockholms tingsrätt skall två av chefsrådmännen vid sidan av
dömande uppgifter ha till uppgift att biträda lagmannen med administrativa
arbetsuppgifter. Dessa chefsrådmän skall inte vara chef för en avdelning.

29 §    Plenum består av lagmannen som ordförande samt alla som är eller
har tidsbegränsad anställning som rådman, fastighetsråd, miljöråd eller
tingsfiskal.

39 §1     Andra lagmän än de som anges i 38 § samt rådmän, fastighetsråd
och miljöråd anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter förslag
av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

Om en lagman, en rådman, ett fastighetsråd eller ett miljöråd har beviljats
ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom
beslut av regeringen efter förslag av Tjänsteförslagsnämnden för dom-
stolsväsendet. Detsamma gäller om en sådan domare för något annat än
vikariatsändamål skall anställas för en begränsad tid.

1  Senaste lydelse 1996:1123.
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Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373)
fullgörs av Domstolsverket. Information skall alltid lämnas i cirkulär till
samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde.
Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

40 §    Ordförande i fastighetsdomstolen och miljödomstolen utses av
tingsrätten.

41 §    Fastighetsråden och miljöråden anställs gemensamt för de tingsrätter
som är fastighetsdomstol eller miljödomstol. Domstolsverket beslutar vid
vilken tingsrätt ett fastighetsråd eller ett miljöråd företrädesvis skall ha sin
tjänstgöring förlagd och vid vilka tingsrätter fastighetsrådet eller miljörådet
därutöver skall tjänstgöra.

De tingsrätter som berörs bestämmer hur fastighetsrådets eller miljörådets
tjänstgöring skall fördelas mellan tingsrätterna. Om tingsrätterna inte kan
enas, avgörs frågan av den hovrätt under vilken den tingsrätt hör där
fastighetsrådet eller miljörådet företrädesvis skall tjänstgöra.

Om det finns särskilda skäl, får Domstolsverket besluta att ett fastighets-
råd eller ett miljöråd skall tjänstgöra även vid andra tingsrätter.

Tingsrätten får för ett särskilt mål eller ärende förordna ett fastighetsråd
att tjänstgöra som miljöråd eller ett miljöråd att tjänstgöra som
fastighetsråd.

56 §    När det gäller frågor om anställning anses ett fastighetsråd eller ett
miljöråd vara anställd i den tingsrätt där fastighetsrådets eller miljörådets
tjänstgöring företrädesvis är förlagd.
                      

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
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