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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 5 juni 2003.

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

 

dels

 

 att 9 § skall upphöra att gälla,

 

dels

 

 att 8, 10, 14–16, 20, 21 och 49 §§ skall ha följande lydelse.

 

8 §

 

Mål skall fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i ar-
betsordningen.

Fördelningen av mål skall ske genom lottning. Undantag från kravet på
lottning får göras

1. för mål av särskild art,
2. för mål från en viss del av domkretsen,
3. för att mål som har inbördes samband skall kunna handläggas av

samma organisatoriska enhet, och 
4. för att uppnå en fördelning av mål mellan länsrättens domare som till-

godoser kraven i 10 och 24 §§ och i övrigt framstår som rimlig.   

 

10 §

 

1

 

En länsrättsfiskal får inte tilldelas arbetsuppgifter i större omfattning
än som är lämpligt med hänsyn till fiskalens erfarenhet av arbete i domstol.
En fiskal får inte tilldelas arbetsuppgifter som kräver särskild erfarenhet. Vid
tilldelningen av arbetsuppgifter skall fiskalens behov av att delta i utbildning
beaktas. 

Vid sidan av lagmannen ansvarar handledaren för att fördelningen av ar-
betsuppgifter till fiskalen sker på det sätt som anges i första stycket. 

 

14 §

 

För varje mål skall det vid varje tidpunkt finnas en ansvarig domare. 
Första stycket gäller inte mål som länsrättsnotarier handlägger med stöd

av förordnanden enligt 20 och 21 §§. För sådana mål ansvarar den förord-
nade.

Den närmare ansvarsfördelningen skall framgå av arbetsordningen. An-
svarsfördelningen skall ordnas så att ansvaret skall kunna utövas på ett ef-
fektivt sätt.

 

15 §

 

Om nämndemän deltar i avgörandet, avgörs ett mål eller en fråga som
har kommit upp i ett mål efter föredragning. 
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Senaste lydelse 2001:987. 

SFS 2003:327
Utkom från trycket
den 16 juni 2003



 

2

 

SFS 2003:327

 

 Har målet eller frågan gåtts igenom i sin helhet vid en muntlig förhand-
ling, får målet eller frågan avgöras utan föredragning, om avgörandet med-
delas senast fyra veckor efter den dag förhandlingen avslutades. 

 

16 §

 

Målen bereds till avgörande av personal som har utsetts därtill.
Beredningen av mål som avses i 16 § skattebrottslagen (1971:69) leds all-

tid av en ordinarie domare, en assessor eller en länsrättsfiskal. 
 Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål skall genast anmälas

till den ansvarige domaren, om målet eller frågan kräver skyndsamt avgö-
rande. 

 

20 §
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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), 

 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 beskaf-

fenhet som inte kräver särskild erfarenhet. Den ansvarige domaren eller den
domare han eller hon utser skall efter prövning i varje särskilt fall avgöra om
målet är av sådan art att det kan handläggas av en notarie. 

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

 

21 §

 

3

 

Lagmannen får förordna en länsrättsnotarie som har tjänstgjort minst
ett år och sex månader samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt
vara lämplig att, utöver vad som anges i 20 §, på eget ansvar handlägga mål
av enkel beskaffenhet som inte kräver särskild erfarenhet. 

I fråga om uppgifter som avses i första stycket skall den ansvarige doma-
ren eller den domare han eller hon utser efter prövning i varje enskilt fall av-
göra om målet är av sådan art att det kan handläggas av en notarie.

När en notarie handlägger mål efter ett förordnande enligt första stycket
skall nämndemän alltid delta i avgörandet. 

 

49 §

 

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att
ett visst mål eller ärende skall tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om
fördelningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Länsrättens beslut i fråga om vikariat för en ordinarie domare får överkla-
gas hos Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut i
sådana ärenden får inte överklagas.
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Senaste lydelse 2001:987.
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Senaste lydelse 1997:1118.
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SFS 2003:327

 

Länsrättens beslut i andra administrativa ärenden får överklagas hos
Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets be-
slut i ett överklagat tillsättningsärende får inte överklagas.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)
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