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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 5 december 2002.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:382) med länsrätts-
instruktion 

 

dels

 

 att 19, 32, 34 och 41 §§ skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 43 a §, av följande
lydelse. 

 

19 §

 

1

 

    

 

Lagmannen får förordna notarier och andra som har tillräcklig kun-
skap och erfarenhet och som är anställda vid länsrätten eller vid en tingsrätt
på samma ort som länsrätten att på eget ansvar

1. i den utsträckning lagmannen bestämmer sköta sådan skriftväxling som
följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,

2. underteckna och expediera kallelser, förelägganden, förordnanden och
andra meddelanden,

3. fullgöra länsrättens eller domarens uppgifter i samband med delgiv-
ningar,

4. underteckna och expediera skrivelser, underrättelser, kungörelser och
uppgifter som länsrätten eller domaren skall utfärda eller avge i samband
med domar eller beslut,

5. ta emot överklaganden av länsrättens domar eller beslut och pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid samt, om så är fallet, vidta de åtgärder
som detta föranleder,

6. förordna tolk,
7. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av

allmänna medel till vittnen, m.m., om ersättning till tolkar och om ersättning
för utförande av uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken, och

8. i den utsträckning lagmannen bestämmer utföra andra arbetsuppgifter
som inte enligt lag eller annan författning måste utföras av någon som är lag-
faren.

Ett förordnande enligt första stycket 4 för någon som inte är lagfaren får
inte innefatta arbetsuppgifter som enligt särskilda bestämmelser skall utföras
av någon som är lagfaren.
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Senaste lydelse 2001:41.

SFS 2002:993
Utkom från trycket
den 13 december 2002

 

4

 

SFS 2002:954–1020



 

2

 

SFS 2002:993

 

32 §

 

2

 

Ärenden, som inte skall avgöras i plenum eller i kollegium eller på
avdelning, avgörs av lagmannen. Lagmannen får uppdra åt någon annan som
är anställd vid länsrätten eller vid en tingsrätt på samma ort som länsrätten
att i sitt ställe avgöra ärenden som inte är av sådant slag att de bör avgöras av
lagmannen.

Lagmannen får också uppdra åt en chefsrådman att avgöra sådana ärenden
som avses i 19–21 och 23 §§ i enlighet med av lagmannen meddelade rikt-
linjer.

Lagmannen får hänskjuta ärenden till kollegium eller, vid de länsrätter där
kollegium inte finns, till plenum.

 

34 §

 

Administrativa ärenden avgörs efter föredragning, om inte lagman-
nen bestämmer något annat. Sådana ärenden föredras av den som lagmannen
utser.

 

41 §

 

3

 

Lagmannen skall ha en ställföreträdare. Denne utses av länsrätten. I
en länsrätt som har gemensam lagman med en tingsrätt utses ställföreträda-
ren av lagmannen efter hörande av plenum eller, vid en länsrätt som har kol-
legium, kollegiet.

Om en rådman är ledig skall han eller hon i första hand ersättas genom att
arbetsuppgifterna omfördelas.

Som ersättare för lagmannen eller för en rådman får den anlitas som är
eller har varit ordinarie domare eller som är eller har varit ledamot eller fis-
kal i kammarrätt eller hovrätt eller som under minst sex månader har utfört
en kammarrätts- eller hovrättsfiskals arbetsuppgifter. Om det inte finns nå-
gon med sådan behörighet att tillgå som ersättare för lagmannen, får kam-
marrätten förordna en länsrättsnotarie som har tjänstgjort sammanlagt minst
ett år och sex månader och som under den tiden har haft förordnanden enligt
20 och 21 §§ i sådan utsträckning att han eller hon kan antas ha fått tillräck-
lig erfarenhet. Ett förordnande får dock inte innefatta handläggning av mål
eller ärenden som är omfattande eller svåra eller som kräver särskild erfaren-
het.

Om det inte är möjligt att lösa ersättarbehovet på det sätt som anges i första–
tredje styckena får länsrätten anställa en vikarie för lagmannen eller för en råd-
man, om vikariatet beräknas vara högst ett år i följd.

Som vikarie för lagmannen eller för en rådman får den anställas som är
eller har varit ordinarie domare eller som är kammarrätts- eller hovrätts-
assessor. Om det inte finns någon med sådan behörighet att tillgå och om vi-
kariatet beräknas vara endast sex månader får som vikarie för en rådman
även den anställas som har varit ledamot eller fiskal i kammarrätt eller hov-
rätt eller som under minst sex månader har utfört en kammarrätts- eller hov-
rättsfiskals arbetsuppgifter.

 

43 a §

 

I en länsrätt som har gemensam lagman med en tingsrätt får lag-
mannen, med den anställdes samtycke, förordna ordinarie och icke ordinarie
domare vid tingsrätten att tjänstgöra vid länsrätten. Ett förordnande ges för
viss tid.
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Senaste lydelse 1997:1118.
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Senaste lydelse 1998:1023.
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SFS 2002:993

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)
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