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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i förordningen (1996:382) med 
länsrättsinstruktion;

 

utfärdad den 29 november 2001.

Regeringen föreskriver att 4, 10, 20, 37 och 48 §§ förordningen
(1996:382) med länsrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

 

4 §    

 

Lagmannen ansvarar för att länsrättsfiskalerna i sin tjänstgöring får en
allsidig och utvecklande utbildning enligt den utbildningsplan som Dom-
stolsverket fastställt i samråd med kammarrätterna samt ger vitsord över de-
ras tjänstgöring. 

För varje länsrättsfiskal skall en ordinarie domare utses som handledare.
Till handledare skall den utses som har särskilt intresse och i övrigt är lämp-
lig för uppdraget.

 

10 §    

 

Vid fördelningen av målen på rotlarna skall det iakttas 
1. att arbetsbördan såvitt möjligt blir lika stor för alla domare, och 
2. att ett mål som har samband med ett annat mål tilldelas samma rotel

som detta. 
Fördelningen av domaruppgifterna skall ske på ett sådant sätt att arbets-

uppgifter inte tilldelas en länsrättsfiskal i större omfattning än som är lämp-
ligt med hänsyn till fiskalens erfarenhet av tjänstgöring i domstol. En fiskal
får inte tilldelas arbetsuppgifter som kräver särskild erfarenhet. Vid tilldel-
ningen av arbetsuppgifter skall fiskalens behov av att delta i utbildning be-
aktas. Vid sidan om lagmannen ansvarar handledaren för att fördelningen av
domaruppgifter till fiskalen sker på det sätt som anges i detta stycke. 

 

20 §

 

1

 

    

 

Lagmannen får förordna en länsrättsnotarie som har tjänstgjort minst
ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämplig att på
eget ansvar 

1. handlägga mål om återkallelse av körkort, körkortstillstånd eller trak-
torkort enligt körkortslagen (1998:488), 

2. handlägga mål om återbetalning av studiemedel och studielån enligt
studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395), 

3. handlägga mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620) eller so-
cialtjänstlagen (2001:453), 
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4. handlägga mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskatt-
ningen, dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte över-
stiger hälften av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, 

5. handlägga mål om saken är uppenbar. 
Förordnanden enligt första stycket får endast avse mål av enkel beskaffen-

het som inte kräver särskild erfarenhet. Rotelinnehavaren skall efter pröv-
ning i varje särskilt fall avgöra om målet är av sådan art att det kan handläg-
gas av en notarie. 

När en notarie handlägger tvistiga mål skall nämndemän alltid delta i av-
görandet.

 

37 §
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Länsrättsfiskaler anställs genom beslut av kammarrätten. Sådana an-
ställningar får ges till den som har tjänstgjort minst ett år som kammarrätts-
fiskal eller hovrättsfiskal.

Domstolsverket bestämmer hur många länsrättsfiskaler som skall finnas
anställda vid en länsrätt. Domstolsverket får överlämna till kammarrätten el-
ler länsrätten att besluta detta. 

Vid anställning av länsrättsfiskaler tillämpas inte 6 och 7 §§ anställnings-
förordningen (1994:373). 

 

48 §
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Frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 d §§ lagen (1994:260) om of-
fentlig anställning handhas och prövas av Tjänsteförslagsnämnden för dom-
stolsväsendet när det gäller lagman.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)
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Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
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Senaste lydelse 1998:1227. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.


