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Svensk författningssamling

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

utfärdad den 25 juni 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:382) med länsrätts-
instruktion1 

dels att i 1 a, 2, 6, 7, 7 a, 8, 12, 18, 19, 25, 28, 29, 32, 33, 38, 40, 42, 43,
43 a, 44 och 49 §§ ordet ”länsrätt” i olika böjningsformer ska bytas ut mot
”förvaltningsrätt” i motsvarande form,

dels att rubriken till förordningen samt 1, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 20, 20 a, 21,
23, 26, 27, 35, 37, 39, 41 och 47 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
1 §2 I varje förvaltningsrätt finns en lagman som är administrativ chef för
förvaltningsrätten. Lagmannen ansvarar för verksamheten och ska se till att
den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att förvaltningsrätten
hushållar väl med statens medel. 

I förvaltningsrätterna finns också chefsrådmän, rådmän, assessorer, för-
valtningsrättsfiskaler, förvaltningsrättsnotarier och andra anställda. 

Om inte annat anges, ska föreskrifterna i denna förordning om rådman
också tillämpas på chefsrådman. 

Med kammarrätten avses i denna förordning den kammarrätt under vilken
förvaltningsrätten hör.

1 Senaste lydelse av
1 a § 2007:1089
2 § 1998:1805
6 § 2007:1089
7 a § 2007:1089
8 § 2003:327
19 § 2006:88
29 § 2004:1214
32 § 2004:1214
33 § 2004:1214
43 § 1998:1023
43 a § 2003:632
44 § 1996:1124
49 § 2008:426.
2 Senaste lydelse 2007:1089.
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SFS 2009:885 3 §3 Vid förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö och Göteborg finns en
administrativ enhet, som leds av en chef.

4 §4 Lagmannen ansvarar för att förvaltningsrättsfiskalerna i sin tjänstgö-
ring får en allsidig och utvecklande utbildning enligt den utbildningsplan
som Domstolsverket har beslutat i samråd med kammarrätterna. Lagmannen
ger också vitsord över förvaltningsrättsfiskalernas tjänstgöring. 

För varje förvaltningsrättsfiskal ska en ordinarie domare utses som hand-
ledare. Till handledare ska den utses som har särskilt intresse och i övrigt är
lämplig för uppdraget.

5 § Lagmannen ansvarar, med beaktande av Notarienämndens föreskrifter
om notarietjänstgöring, för att förvaltningsrättsnotarierna i sin tjänstgöring
får en allsidig och utvecklande utbildning.

10 §5 En förvaltningsrättsfiskal 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 er-
farenhet. Vid tilldelningen av arbetsuppgifter ska 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 §6 För varje mål ska det vid varje tidpunkt finnas en ansvarig domare. 
Första stycket gäller inte mål som förvaltningsrättsnotarier handlägger

med stöd av förordnanden enligt 20–21 §§. För sådana mål ansvarar den för-
ordnade. 

Den närmare ansvarsfördelningen ska framgå av arbetsordningen. An-
svarsfördelningen ska ordnas så att ansvaret ska kunna utövas på ett effektivt
sätt.

16 §7 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 förvaltningsrättsfiskal. 
Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål ska genast anmälas till

den ansvarige domaren, om målet eller frågan kräver skyndsamt avgörande.

20 §8 Lagmannen får förordna en förvaltningsrättsnotarie som har tjänst-
gjort 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 Senaste lydelse 1997:1115.
4 Senaste lydelse 2001:987.
5 Senaste lydelse 2003:327.
6 Senaste lydelse 2007:648.
7 Senaste lydelse 2003:327.
8 Senaste lydelse 2006:88.
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SFS 2009:8853. handlägga mål om bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620) eller
socialtjänstlagen (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 prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, 

5. handlägga mål enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, och 
6. handlägga mål om saken är uppenbar. 
Förordnanden enligt första stycket får endast avse mål av enkel beskaffen-

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

När en notarie handlägger tvistiga mål ska nämndemän alltid delta i avgö-
randet.

20 a §9 Lagmannen får förordna en förvaltningsrättsnotarie som har tjänst-
gjort minst ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara
lämplig att på eget ansvar utan medverkan av nämndemän handlägga mål
enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.

21 §10 Lagmannen får förordna en förvaltningsrättsnotarie som har tjänst-
gjort minst ett år och sex månader samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och
i övrigt vara lämplig att, utöver vad som anges i 20 och 20 a §§, på eget an-
svar handlägga mål av enkel beskaffenhet som inte kräver särskild erfaren-
het. 

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

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

23 §11 Förordnanden enligt 20–21 §§ ska fortlöpande omprövas. 
Vid tillämpningen av 20, 20 a eller 21 § eller 41 § femte stycket ska nota-

rietjänstgöring enligt notarieförordningen (1990:469) räknas som tjänstgö-
ring som förvaltningsrättsnotarie även om den inte har fullgjorts vid en för-
valtningsrätt. En förvaltningsrättsnotarie får dock inte förordnas enligt någon
av dessa paragrafer innan han eller hon genom tjänstgöring vid en förvalt-
ningsrätt har vunnit tillräcklig erfarenhet av det område som förordnandet
avser.

26 §12 Administrativa ärenden avgörs av lagmannen. 
Lagmannen får hänskjuta ärenden till kollegium eller, vid en förvaltnings-

rätt som har plenum men inte kollegium, till plenum. 
Kollegium ska finnas i förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö och Gö-

teborg.

9  Senaste lydelse 2007:648.
10 Senaste lydelse 2007:648.
11 Senaste lydelse 2007:648.
12 Senaste lydelse 2004:1214.
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SFS 2009:885 27 § Plenum består av lagmannen som ordförande samt alla som är eller
har tidsbegränsad anställning som rådman, assessor eller förvaltningsrättsfis-
kal.

35 §13 Lagmännen i förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö och Göte-
borg anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter anmälan av
Domstolsverket. Vid detta förfarande tillämpas inte 6 § anställningsförord-
ningen (1994:373).

37 §14 Förvaltningsrättsfiskaler anställs genom beslut av kammarrätten.
Sådana anställningar får ges till den som har tjänstgjort minst ett år som
kammarrättsfiskal eller hovrättsfiskal. 

Domstolsverket beslutar hur många förvaltningsrättsfiskaler som ska fin-
nas anställda vid en förvaltningsrätt. Domstolsverket får överlämna till kam-
marrätten eller förvaltningsrätten att besluta detta. 

Vid anställning av förvaltningsrättsfiskaler tillämpas inte 6 och 7 §§ an-
ställningsförordningen (1994:373).

39 § Förvaltningsrättsnotarier anställs genom beslut av Domstolsverket
enligt föreskrifter i notarieförordningen (1990:469). 

Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva en anställ-
ning som förvaltningsrättsnotarie.

41 §15 Lagmannen ska ha en ställföreträdare. Denne utses av förvaltnings-
rätten. I en förvaltningsrätt som har gemensam lagman med en tingsrätt utses
ställföreträdaren av lagmannen efter hörande av plenum eller, vid en förvalt-
ningsrätt som har kollegium, kollegiet. 

Om en rådman är ledig ska 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
fiskal i kammarrätt eller hovrätt eller som under minst sex månader har
utfört en kammarrätts- eller hovrättsfiskals arbetsuppgifter. Om det inte
finns någon med sådan behörighet att tillgå som ersättare för lagmannen, får
kammarrätten förordna en förvaltningsrättsnotarie som har tjänstgjort
sammanlagt minst ett år och sex månader och som under den tiden har haft
förordnanden enligt 20–21 §§ i sådan utsträckning att han eller hon kan an-
tas ha fått tillräcklig erfarenhet. Ett förordnande får dock inte innefatta hand-
läggning av mål eller ärenden som är omfattande eller svåra eller som kräver
särskild erfarenhet. 

Om det inte är möjligt att lösa ersättarbehovet på det sätt som anges i
första–tredje styckena får förvaltningsrätten anställa en vikarie för lag-
mannen eller för en rådman, 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 hov-
rättsassessor. Om det inte finns någon med sådan behörighet att tillgå och

13 Senaste lydelse 1997:1115.
14 Senaste lydelse 2001:987.
15 Senaste lydelse 2007:648.
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SFS 2009:885om vikariatet beräknas vara endast sex månader får som vikarie för en råd-
man även den anställas som har varit ledamot eller fiskal i kammarrätt eller
hovrätt eller som under minst sex månader har utfört en kammarrätts- eller
hovrättsfiskals arbetsuppgifter.

47 § Statens ansvarsnämnd beslutar om disciplinansvar, åtalsanmälan och
avskedande när det gäller icke ordinarie domare i förvaltningsrätt. 

Domstolsverket beslutar i sådana frågor när det gäller andra anställda än
domare. Notarienämnden beslutar dock när det gäller förvaltningsrättsnotari-
er. 

En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första stycket anställ-
ningsförordningen (1994:373) görs av förvaltningsrätten när det gäller andra
domare än lagmän. 

Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen (1986:765)
med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att Justitiekanslern och
Riksdagens ombudsmän har behörighet att göra sådan anmälan när det gäller
lagmän.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)
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