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Sammanfattning

Genom beslut den 26 1998 regeringen dåvarande generaldi-mars gav
rektören vid Domstolsverket, Bertil Hübinette, i uppdrag att samman-
ställa grundmaterial rörandedet domstolsorganisationen tagitssom
fram 1995 års Domstolskommitté.av

Materialet från Domstolskommittén underrättsorganisationen,rör
mellaninstansema fråganorganisationen integreringsamtav om en av

de domstolarnaallmänna och de allmänna förvaltningsdomstolama.
Således saknas bl.a. utredning de högsta instansema ochen av av
ledningsfrågoma i domstol. frågor hadeDessa inte Dom-närutretts
stolskommitténs uppdrag direktiv begränsades. Redovis-genom nya

byggerningen i betänkandet på de promemorior behandlatssom av
Domstolskommittén. slutsatser rörande olika förhållandenDe som
återfinns emellertid helt minaär egna.

Som bakgrund till organisationsfrågoma behandlas inledningsvisen
analys olika omvärldsförhållanden. Det konstateras dom-atten av

stolarnas roll samhälleti sannolikt kommer öka. Samtidigt ställeratt
kravsamhället på domstolsverksamheten skall hålla högett att en

kvalitet och domstolarna skall effektiva. Kraven påverkaratt vara
bedömningen hur såväl den den inre organisationen böryttreav som
utformas. Olika överväganden rörande domstolsstorleken tyder
nämligen något domstolar bättre kommer kunnastörreatt att
uppfylla de krav ställs på framtidens domstolsväsende.som

Vilken arbetsbörda domstolarna kommer ha i framtiden svårtatt är
förutse. Mycket talar för antalet inkomna mål fortsättnings-ävenatt att

vis kommer variera tiden målstrukturen generelltöveratt attmen
kommer bli Växlingama i domstolarnas omvärld innebäratt tyngre. att
domstolarna flexibelmåste ha organisation kan olikamötaen som
förändringar omorganisation.utan en

Enligt Domstolskommitténs direktiv skulle övervägandena om en
organisation helhetssyn på domstolsväsendet. Grund-styrasny av en

läggande för sådan helhetssyn naturligtvis det övergripandeären
kravet domstolarna på rättssäkert och effektivt skall klaraatt ett sätt

arbetsuppgiftersina domstolsverksamheten skall hålla högen-
kvalitet. Kvalitetskravet kan endast uppnås det finns högattgenom en
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kompetens i domstolarna. förutsätterDetta bl.a. god domarutbild-en
och fortlöpande utbildningsinsats för domstolspersonalen samtning en

möjligheter till viss specialisering.
Domstolama måste emellertid också, för kunna upprätthållaatt

kvalitetslcravet, ha tillräckliga Vad skallresurser. som anses vara
illräckliga resurser beroende hur effektivt domstolsverksam-är av

effektivheten bedrivs. domstolsverksamhetFör måste domstolarnaen
juridiskt och administrativt bärkraftiga och ha flexibeltex. vara en

organisationen. En möjlighet öka effektiviteten minskadeatt genom
alministrationskostnader och flexibilitet destörre är närmaatt
almänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna till

skullevarandra. Detta kunna kvalitetshöjande effekter.även ge
Andra krav på domstolsorganisationen också bör ingå vadisom

med helhetssyn domstolsväsendetpâ domstolarnaär attsom menas en
stall förreellt åtkomliga allmänheten både lättbegripligvara genom en
ofganisationsstruktur och avstånden till domstolarna inteatt ärgenom
altför långa.

mellan domstolsorganisationernaEtt närmande kan ske på olika
total sammanslagning tillEn sammanhållen organisation kräversitt. en

onfattande förändringar domstolar.antalet framstår därförDetav som
realistiskt endast slå domstolar på nivå på deattrrer samman samma
där vardera domstolen efter sammanslagningen kan bildaävenoter en

rationell domstolsenhet. Vid sådan sammanslagning bör de tidigareen
dmstolsnamnen behållas. För inte kvaliteten rättskip-iäventyraatt

bör specialisering finnas kvar inom de båda rättskipnings-nngen en
onrådena.

För därefter olikatingsrättsorganisationen organisa-presenteras tre
tiansmodeller, alternativ med olika långt gående sammanläggningarett

tingsrätter, alternativ med förändringar inom befintlig organisa-etta
innebär domstolarna knytstim i administrativa ochattsom samman

jtdiciella nätverk och slutligen alternativ kombinerarett som en
b:gränsad sammanläggning med nätverksmodellen. En analys deav
oika modellerna visar alternativet med den långtgåendeatt mest
szmmanläggningen tingsrätter bäst uppfyller de olika krav kanav som
sällas framtidens domstolsväsende. Nackdelarna med såen om-
fattande organisationsförändring det kan finnas skälgör över-att att

alternativandra där får skeavvägning mellan kvalitets-viga även en
o:h effektivitetslqaven och de övriga konsekvenser omorgani-som en
sztion har för samhället.

Vad gäller länsrättsorganisationen konstateras sammanslag-att en
mellan länsrätter och tingsrätter endast möjlig på de nuvarandeärnng

lânsrättsortema och eventuellt på några ytterligare En längreorter.
gzende sammanslagning skulle splittra länsrättsdömandet och därmed
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framhållsVidareförvaltningsrättskipningen.ikvaliteten attäventyra
behållasoch Malmö börStockholm, Göteborgilänsrätterna egnasom

myndigheter.
endast Stockholmsdomstolarna har tingsrättde utretts.Av största

arbetsuppgifter påsinahanterarUtredningen visar tingsrätten ettatt
några skäl förhar framkommittillfredsställande intefullt Det attsätt.

den organisationen. Tingsrätteneller inreförändra sig den yttrevare
förutvecklingsarbete inomfortsätta sittfå tid förställetbör i att ramen

nuvarande organisation.sin
dedesammamellaninstanspå i ärKraven organisationen somsom

Verksamheten skallhelhet.domstolsorganisationenpåställs varasom
Framför allt kravet påresurseffektivt.och bedrivashög kvalitetav

på flexibel organisation,också kravetresurseffektivitet, t.ex. enmen
och kammarrät-sammanföra hovrättemadet kan övervägasgör attatt

kammarrätter påförslag medorganisation. Etttill presenterasterna en
samordning domsto-administrativoch medhovrättsortersamtliga en

föreslåsi Stockholmochhovrätt Kammarrättenlarna emellan. Svea
myndigheter.särskildadock kvarstå som

bör ske efter vissa principer.domstolsreformGenomförandet av en
Genomförandearbetet kräverfår bli lidande.Rättssäkerheten inte en

Organisationen måsteoch lokalt.både centraltsärskild organisation
skede omställningsprocessen. Avtidigtibyggas ett omomsorgavupp

möjlig.kortsågenomförandefasen sedanpersonalen bör somvara
Överhuvudtaget särskild hänsyn. Genompersonalfrågornakräver om-

blirarbetsuppgifter medan andrapersonalfår vissorganisationen nya
Övertalighetsfrågan anställningsskyddfrågornaövertaliga. gör att om

finnsordinarie domarnadesärskilt. Föruppmärksammasmåste ett
torde skyldigaintelagmännengrundlagsskydd attgör att varasom

förchefuppgiftenfår behålladomstol de intetillflytta somomen ny
arbetsrättsligavanligagäller depersonaldomstol. övrigFören

till omplacering.harutsträckninginnebär de i vissreglerna. rättDet att
tolka arbets-skallberor på hursträcker siglångt dennaHur rätt man

statlig verksamhet.igivarbegreppet
omorganisationgenomförandeplan EnöversiktligEn presenteras.

inledande princip-frånfyra årgenomföras inombedöms kunna ett
beslut.

genomfördakostnaden för denbådeanalyseraskostnadsavsnittetI
långtgåendeEndast detgenomförandet. iförochorganisationen mest

uppfylla det sparmålmöjligt Dom-detförändringsaltemativet är att
årskostnad.milj krnämligen 200 ihade,stolskommittén
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INLEDNINGI

Uppdragetl

dåvarande general-regeringenden 26 1998beslutGenom mars gav
uppdragBertil Hübinette, iDomstolsverket,viddirektören att

framgmndmaterial tagits 1995redovisa detsammanställa och som av
kommitténsredovisats iDomstolskommitté de delar inteiårs som

SOU 1998:88.beredningsorganisationenochbetänkande Domaren
återfinns i bilagatill Bertil HübinetteUppdraget

Bakgrundl l
.

kommitté med uppdrag1995tillkallade den 29 juniRegeringen atten
domstols-strukturenorganisatoriska inomdengöra översyn aven

tillförordnades hösten 19951995:102. Bertil Hübinetteväsendet dir.
kommittén.ordförande i

skulle ske med utgångs-hadekommitténDen göraattöversyn som
främst underrättemas,domstolarnas,ökande kraven påpunkt dei

påmål i kravenhandlägga allt svårareförmågakompetens och samtatt
för utredningendomstolsväsendet. Måletinomrationaliseringar ettvar

deorganiseradedomstolar, såslagkraftigaredomstolsväsendet med att
rättskipningen,kvalitet iställda krav påuppfylla högtskulle kunna

effektivitet.domstolspersonalen och påhoskompetens
utifrån hel-bedrivasenligt direktivenkommittén skulleArbetet i en

olika slag dom-Samverkan mellandomstolsväsendet.hetssyn på av
sammanslagningutvecklas, varvidskullenivåstolar på avensamma

detingickifråga. uppdragetkunde komma Iöverinstansema att, om
förberedningsorganisationbehandla fråganlämpligt,ansågs om en ny

reformeradprincipförslag tillochfrämst underrättema att ett enavge
domarutbildning.ochnotarie-

skulle arbetetekonomiska läget i landetallvarligatill dethänsynAv
avsevärda utgiftsminskningar.innebarsådana förslaginriktas mot som
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direktiven ställdes konsekvens härmedI i krav på förslagenett att
skulle innebära årlig utgiftsminskning for domstolsväsendeten som
helhet ca 2,5 miljarder kronor med minst miljoner200 kronor.

tilläggsdirektiv den fickI 20 1997 kommittén tillstånd attmars
kompletterande förslaglämna innebära omfattandesåutan attsom,

kostnadssänkningar, uppfyllde de krav domstolsorganisationenpå som
de ursprungliga direktiven uppställde. fickKommittén vidare i uppdrag

förslaglämna till beredningsorganisation i domstolarna dir.att en ny
1997:50. Genom tilläggsdirektiv den 26 begränsades1998mars
kommitténs uppdrag till denna fråga och till notarie- och domarutbild-
ningen dir. 1998:22. Kommittén har i betänkandet Domaren och
beredningsorganisationen, fullgjortSOU 1998:88, sitt uppdrag. Kom-
mitténs direktiv återges helheti sin i nämnda betänkande.

Redovisningsarbetet1

Uppdraget sammanställa kommitténs grundmaterial måste tolkasatt
bakgrund arbetedet kommittén utfört.mot av

Arbetet kommittén,i inleddes i januari 1996, bedrevs inled-som
ningsvis med arbetsgrupp de sakkunniga i kommitténen av som
granskade sekretariatets material innan det förelades kommittén i sin
helhet. På detta framarbetades de inledande avsnitten, Allmän bak-sätt

och förgrund Utgångspunkter organisationsförändring.en
För kommitténs uppdrag i övriga delar Underrättsorganisationen,-

De domstolarna, ochHovrättema kammarrättema, De högstastörsta
instansema, Domarbanan och beredningsorganisationen Genom-samt
förandefrågor bildades efter tid särskilda arbetsgrupper. Varjeen sex-
arbetsgrupp leddes sakkunnig eller materialDetexpert.av en en
arbetsgruppema fram redovisades för diskussion i kommittén. Närtog
kommitténs uppdrag i organisationsdelen återkallades återstod
emellertid arbete.visst Således hade endast mycket begränsatett

framtagitsmaterial vad gäller de högsta instansema. Arbetsgruppen för
de domstolarna hade endast hunnit behandla Stockholmsstörsta
tingsrätt. Vidare återstod vissa övriga frågor behandla,att t.ex.
ledningsfrågoma domstol.i

fannsDet material framtaget kommitténs uppdrag be-närsom
dvs.gränsades, de inledande avsnitten och arbetsgruppemas prome-

morior rörande domstolsorganisationen, det grundmaterialär som
redovisas i det följande. Det bör uppmärksammas kommitténsatt
arbete vid den tidpunkten inte innehöll fullständig genomarbetningen

Därförsamtliga utredningsavsnitt. bör dessa i vissa delar endastav
betraktas principskisser. Materialet med utgångspunktpresenterassom
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direktiv,ursprungligakommitténsåterspeglas i näm-deti synsätt som
avhängigadomstolsorganisationenochden inre ärligen yttre avatt

behandlarföljandedetframställningen iinnebär ävenvarandra. Det att
kommitténs be-ideltill vissoch avsnittfrågor presenteratssom

sker förberedningsorganisationen. Dettaoch atttänkande Domaren
förlorad.skallutredningsuppdraget intepräglathelhetssynden som

följande har visser-detåterges islutsatseröverväganden ochDe som
helt minakommittén,diskuterats iligen är egna.men

ochmaterialstatistisktredovisas visstbetänkandetill dettabilagorI
genomföraCentralbyrånStatistiskalätkommitténundersökningden

där den bedömningfinnsdomstol. Vidarebesöksfrekvensen iavseende
ekonomiskadekommittén gjortpå uppdragStatskontoret avavsom

ochunder tvåpågickkommitténs arbeteEftersom ettberäkningarna.
grundrnaterialet.deluppdateranödvändigtvaritår har dethalvt att en av

1998.den januariskett till lmöjligtså långtharUppdateringen
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ALLMÄN BAKGRUND

domstolsväsendetdet nuvarandeför hurredogörsdetta avsnittI
lämnasverksamhet. Slutligenochfram, dess organisationvuxit en

genomförtstidpåde utredningarsammanfattning senaresomav
domstolsorganisationen.beträffande

organisationsfrågoma redo-rörandetill avsnittenbakgrundSom en
domstolsväsendetdet nuvarandeöversiktligt hurföljandedetvisas i

tidutredningar påoch dedet organiseratfram, hurvuxit är som senare
domstolsorganisationen.beträffandegenomförts

Historik2

medeltidensihar sittdomstolsväsendets organisationsvenskaDet ursprung
hadeOrganisationenrådhusrätter i städerna.landet ochpåhäradsrätter en

plats. Domstolamasenheter varjemed mindregeografisk spridningstor
enskilda och döma imellanhand lösa tvisterförstauppgifter i attattvar

kundeavgörandendomstolarnasöverprövning görasbrottmål. En avav
hovrätt åruppgift inrättades Sveadennaavlasta kungenkungen. För att

möjlighetenförbehöll docksigKungenavsedd sista instans.1614, att vara
revisionsrättrevision.domar Dennadomstolens över-överprövaatt genom

Efterdomstolen 1789.tillfrån riksrådet HögstaGustafflyttades IIIav
de allmänna dom-inrättande har organisationendomstolensHögsta av

lagmans-skedde 1849förändringför denmed undantag närstolarna, som
huvudsak varit densamma. Deavskaffades, iochrättema

antalet underrätter,minskasyftat tillskett harförändringar senastattsom
årstillskapades 1971tingsrättsorganisationennuvarandedå den genom

utökatsöverrättsorganisationenVidare hardomstolsreforrn. genom
med deninförandetsambandihovrätter,inrättande senast av nyaav nya

rättegångsbalken 1948.
förvalt-mellanåtskillnaddet någongjordes inteUrsprungligen

verksamhet.förvaltningsmyndigheternas Närochningsrättskipningen
förbehovemellertiduppstod pröv-utveckladessamhället ett organav

detenskilde ochmellan denförhållandetavseendefrågorning av
började byggaslänsförvaltningenstatligadenSamtidigtallmänna. som
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under 1600-talet bröts Kammarrevisionen sedermera Kammar-upp -
från Kammarkollegiet ochrätten domsrätt under kungen iut gavs-

vissa förvaltningsmål. sambandI med inrättandet Högsta domstolenav
delades målen judiciellai och administrativa mål Vilkai den slut-upp
liga prövningen låg kvar under regeringsmakten. Domsmakten började
dock självständig oberoende makt skulle intevärnases som en som
bara enskilda den verkställandeövergrepp makten.ävenmot utanav av
Med hänsyn härtill och till den arbetsbelastning de administ-stora som
rativa målen förinnebar regeringsarbetet, inrättades år 1909 den fri-
stående Regeringsrätten. Såväl instansordningen organisationen påsom
förvaltningsrättssidan dock fram till 1970-talet mycket splittrad.var

2.1 1971 års domstolsreform

framgåttSom har de nuvarande tingsrättema utvecklatsovan ur en
mycket gammal domstolsstruktur olika för stad och landsbygd. Allmän
underrätt på landet och i stad hörde till domsaga, häradsrättsom var
och i städerövri rådhusrätt.ga

Häradshövdingens ämbetsområde domsagan. Det ansågs attvar en
domsaga i allmänhet inte borde arbetet kunde klarasstörre än attvara

häradshövdingen, några notarier och biträden. Om organisationenav
inte räckte till delades domsagan. Senare löstes problemen med en
växande arbetsbörda inrättade tjänster för biträdandeattgenom man
domare. Vid tiden för 1971 års domstolsreform fanns 29 städer med
rådhusrätt och domsagor.112 Vissa domsagoma uppdelade påav var
flera tingslag.

Efter antal utredningar berörde domstolsorganisationen till-ett som
kallades år 1963 kommitté med uppgift allmängöraatt översynen en

domstolsorganisationen i sin helhet. Kommittén hade utgångs-av som
punkt underrättemas ställning funktionoch inom domstolsväsendetatt
borde stärkas ytterligare och underrättsorganisationen bordeatt vara
likformig och rättskipningen därmed likvärdig i hela landet.

Kommittén ansåg det borde eftersträvas varje domkrets skulleatt att
sådan storlek, den möjliggjorde effektiv och ändamåls-attges en en

enlig underrättsorganisation. föreslogKommittén därför ingenatt
domkrets borde mindre den kunde bereda sysselsättningän attvara
minst domare, SOU 1963:56. Kommittén menade vidare dom-tre att
kretsamas minsta enheter borde kommunerna och läns-attvara

skullei princip respekteras.gränsema Kommittén föreslog, med bl.a.
dessa riktlinjer utgångspunkt, 86 domlcretsar skulle inrättas.attsom
Samtidigt föreslogs underrättema skulle ha, lokaleratt påutöver
kansliorten, tingsställen.52
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departementschefen imedfördeförordatkommitténprinciper attDe
under-allmännaskulletingsrätterbl.a.föreslog1969:44 att varaprop.

framtidaför denriktlinjerallmännafastställde vissasamträtter
debeträffandereformenGenomförandetdomkretsindelningen. av

arbetsgrupp inomutförasföreslogsfrågornaorganisatoriska av en
ochregionalamed olikasamrådefterdepartementet organsom

domkretsindelning.tillförslagskulle utarbetahovrättema ett
flertalet dom-däreftergenomfördesförordningarolikaGenom av

förändringarEfter vissajanuari 1971. smärreden lkretsförändringama
därutöver 47ochetthundra tingsrätter1974januaridenfanns det 1
januari 1983,dendärefter, sedan 1harAntalet tingsrättertingsställen.

det 96 tingsrätter.finnsoktober 1996med denochFrån97.varit

Förvaltningsrättsrefonnen2.2

läns-tidigare påankomförsta instansiFörvaltningsrättskipningen
avdel-länsstyrelserna iorganiseradesjuli 1971 trestyrelserna. Den l

länsdomstolar, länsrättenknöts tvådessadenTillningar. somena av
nykterhetsvårdsmålochbarnavårds- samtkörkortsmål,handlade m.m.,

beslut.taxeringsnämndemashandlade besvärlänsskatterätten översom
länsstyrelserna.till Detfastighetstaxeringsrättknötsjuli 1975Den l en

förvalt-länsdomstolarnavidregleradesförfarandetprocessuella av
ningsprocesslagen.

juliförändrades den li högre instansFörvaltningsrättskipningen
ochprejudikatbildandehuvuduppgift blevdå Regeringsrättens1972,

före Regeringsrätten.instanssköts inkammarrättema ensom
och länsrätternalänsskatterättemavid tillkomstenRedan av

förvaltnings-regionalafriståendeinrättafrågandiskuterades attom
År utredauppgiftmedkommittétillkallades1977 attdomstolar. en

målområdeställning,organisatoriskalänsdomstolamasfrågan om
försynpunkter taladeprincipiellastarka attfannKommittén attm.m.

förvalt-friståendetilllänsstyrelsernafrånlänsdomstolamabryta ut
ochsjälvständighetdomstolarnasprincipenningsdomstolar, bl.a. om

1977:80.SOUförvaltningochrättsskipningskiljasträvanden att
härrörde frånmålområdelänsdomstolamas över-delEftersom stor aven

tjänste-fall handlagtsellerfattats imyndighetsbeslutklagade vart avsom
domstols-uppfattningenenskilde fådenkundelänsstyrelsernavid attmän

Även tillsättningsförfarandetobunden.heltinteprövningen avvar
olämpligt.ansågsdomarna

kommitténsgenomfördesl977/78:170,proposition,Efter prop.
inrättades.länsrätteroch 24förslag
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arbetsuppgifterDomstolsväsendets3

organisationnuvarandeoch

domstolarnaallmännaDe3.1

hovrätter ochtingsrätter,domstolarna består 96allmännaDe sexav
försöksverksamhet1998 pågårSedan den junidomstolen. 1Högsta en

dom-bl.a.två tingsrättersamverkan mellanmed gemensamgenom
motsvarande försöks-datumfrånstolschef. Vidare pågår ensamma

och länsrätt.mellan tingsrättmed samverkanverksamhet enen
från domstolar medstorlek, alltmycket ivarierarTingsrättema

Stockholmsden tings-domare tillför endastarbetsunderlag största,en
befolkningsmässigahistoriska ochdomare.omkring 90 Avmedrätt,

medan avstån-södra delarna landeti dedomstolarnaskäl ligger tätt av
finns detNorrland. tingsrättsortemaavsevärda i Förutomden kan vara

har tillfälligtdär tingsrätttingsställen, dvs.med26 orterorter en
verksamhet.dömande

och rådhusrätterhäradsrättersammanslagningdenEfter somav
traditionellabehållits organisa-i sinhar tingsrättemabeskrivits ovan,

allmänna domstolarnasinskränkte desigtionsform. Ursprungligen
medborgare ochmellan enskildatvisteruppgifter till döma i attatt

och brottmål alltjämttvistemålbestraffa brottslingar. Att äravgöra
uppgifter har tingsrättemadömandesinahuvuduppgiften. Utöver att

förInskrivningsmyndighetema registerkontroll.offentligvissutöva
fastigheter.förhållanden rörandeoch andrafastighetsförvärvallaöver
registrerarinnebär tingsrättemaBouppteckningsverksamheten att

beskattningsmyndighet. Justitiedeparte-Inomochbouppteckningar är
frånverksamheter tings-flytta dessadock förslagbereds attmentet

rätterna.
finns det måltyperbrottmål vissatvistemål och avgörsFörutom som

ochfastighetsdomstolsmålsärskild sammansättning,itingsrättemaav
ochfinns vid 25 tingsrätterFastighetsdomstolarvattendomstolsmål.

1999och med den 1 januariFrånvid tingsrätter.vattendomstolar sex
femvid tingsrätter.miljödomstolar inrättassärskildakommer att
domstolar.vid dessadärefter handläggaskommerVattenmålen att
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3.2 allmänna förvaltningsdomstolamaDe

allmänna förvaltningsdomstolamaDe består 23 länsrätter, fyraav
kammarrätter och Regeringsrätten.

Länsrättema dömer första instans i mängd olika måltyper,som en
cirka 400, huvudsakligen överklagande myndighetssom avser av
beslut. Som exempel olika måltyper kan skattemål, socialanämnas
mål rörande tvångsomhändertagande, psykiatnmål, biståndsmål och
socialförsäkringsmål. Huvuddelen länsrättemas mål handläggsav

tvåpartsprocess.numera som en

Arbetsorganisation3.3

Vilka personalkategorier skall finnas vid domstolarna framgårsom av
rättegångsbalken och lagen 1971:289 allmänna förvaltnings-om
domstolar. Vid underrättema, tingsrätt och länsrätt, skall således t.ex.
finnas lagman och, regeringen inte bestämmer eller fleraannat,om en
rådmän kansli. Underrätt kan avdelningsindelad och detsamt ett vara
kan finnas fleraeller chefsrådmän. Ordförande föräven under-en en
rättsavdelning antingen lagman eller chefsrådman.är

hovrättI och kammarrätt skall finnas president, lagmän och råd
hovrättsråd respektive kammarrättsråd. Dessa domstolar skall vara
delade i två eller flera avdelningar och ordförande för avdelning är
lagman och i vissa fall president.

Högsta domstolenI och finnsRegeringsrätten justitieråd respektive
Ävenregeringsråd. rådenEtt domstolens ordförande.utses attav vara

de högsta domstolarna indelade i avdelningar med ordförandeär en
chef för respektive avdelning.som

såväl rättegångsbalkenAv lagen allmänna förvaltnings-som om
domstolar framgår indirekt det skall finnas andra personalkategorieratt
vid domstolarna dem uttryckligen i lagtexten. bådeän Inämnssom
underrätt och mellaninstans finns det således icke ordinarie domare,
både sådana utbildninggenomgår och sådana slutfört sinsom en som
utbildning fåttinte fast domaranställning, Vidare stadgasännumen en
för de olika instansema beredningen mål får utförasatt av av annan
tjänsteman vid domstolen har tillräcklig kunskap och erfarenhet.som

tjänstemanAnnan dels vid underrätt ochnotarier vid hovrätt ochär
kammarrätt fiskaler och fiskalsaspiranter dels domstolssekreterare.

Notarier, fiskalsaspiranter och fiskaler genomgår utbildning vid
domstolarna efter avlagd junkandexamen. Notarietjänstgöringen sker
vid underrätt och omfattar två års tjänstgöring. Fiskals- och aspirant-
tjänstgöringen ingår led i domarutbildningen. Domarutbild-ettsom
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innebär aspi-Aspiranttjänstgöringenomfattar attningen moment.tre
förföredrar demmål,beredningentill med över-hjälperranten av

huvudförhandlingar ochprotokollförare vidochledamöter ärrättens
godkännsöverrättstjänstgöringenförhandlingar. Ommuntligaandra

och därmedfiskaltolv månaderefter nio äraspirantenförordnas som-
årDärefter följer minstdomarbanan.påfortsätta ettbehörig att som

fiskalen skallinnebärUnderrättsäretunderrätt.viddomare att som
Efter underrättsåretunderrätt.vidårdomare tjänstgöra ett enyngre
respektive kammar-domare, i hovrättledamot,fiskalentjänstgör som

avslutas medTjänstgöringenmånader.nio attytterligareunderrätt
ordi-sökadärmed blir behörigochfiskalen godkänns attassessorsom

kommerdecember 1998med denoch lFråndomartjänster.narie en
och kammar-hovrättervid samtligabedrivasförsöksverksamhet att

föreslårDomstolskommitténmodell ersättaefter denrätter att som
överrättsnotarie.tjänstgöringmedaspiranttiden somen

frånskiljer sigdomstolarnavid de högstaBeredningsorganisationen
domstolar finnsdessamålen iberedningendomstolar. Förövriga av

iregeringsrättssekreterare. Dessarespektive ärrevisionssekreterare
förfullständigtoch hargodkändaallmänhet ett ansvarassessorer

föredras deför avgörandeklaramålenmålen. Närberedningen är avav
för ledamöterna.sekreterama

tillsammansdomstolssekreterarefinnsdomstolarsamtligaVid som
avgörande.förbereder målenmed juristerna

dennämndemän ideltarpersonalkategoriernämndaFörutom nu
högstai dedomstolarsamtligaiverksamhetendömande utom

framfördomstolarnaallmännavid dedeltarNämndemäninstansema.
forvaltningsdomsto-de allmännafamiljemål och vidbrottmål ochallt i

Vid underrättmåltyper.samtligahuvudregel iförsta instanslama i som
två.och ihuvudregel överrättnämndemänantalet treär som

fördelas påmålinkomnadomstolarsamtligaför ärGemensamt att
ochi hovrättunderrättdomare. IföreståsrotelVarje samtrotlar. av en

dvs. råd-domare,ordinarierotlama antingenföreståskammarrätt av
domare,icke ordinarieellerkammarrättsråd,hovrättsråd ochmän, av

länsrättsñskaler itings-och överrättutbildning,under samtfiskalerdvs.
vilar pådomstolarnade högstaiRotelansvaretledamöter.adjungerade

oftast knuten,Till rotelnberedningsorganisationen. ärföredragandena i
protokollförareelleroch notariedomstolssekreterareunderrätti enen

Ävenfiskalsaspirant. ifiskal ellerochsekreterareoch i överrätt enen
finnslänsrätternadomstolssekreterare. Ifinnsdomstolarnahögstade

knutna tilluppgifter notariema,med ihandläggare stort somsamma
rotlama.

beredsfor målenövergripandehar detRotelinnehavaren ansvaret att
arbetsupp-framgått kan vissatid.rimlig Sominomoch avgörs ovan
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gifter delegeras till personal, då utför arbetsuppgifternaannan som
under På motsvarande dömer notariemaeget påsättansvar. eget ansvar
i vissa enklare mål.



251998:135SOU

års utredningarSenare4

påfrestningar.domstolarna förUnder 1980-talet Ettutsattes stora
arbetsbelastningen. Utveck-skäl till detta den alltväsentligt störrevar

tillfört domstolarna fler och alltmer komp-samhället hadelingen inom
tillförts motsvarande mån.uppgifter de i Motlicerade utan att resurser

bakgrund utarbetades inom Justitiedepartementet promemoriandenna
idéskiss Ds 1989:2. hadeDomstolama framtiden Deni somen-
svårigheter kunde enbartutgångspunkt domstolarnas inte mötasatt

ansågs det grundlägganderesursförstärkningar. Istället att mergenom
framtida arbetsuppgifter och organisationfrågor domstolarnasom

måste övervägas.
remissbehandlingen ledde till parla-Idéskissen och resultatet att enav

tillsattes. dessDomstolsutredningen Ju 1989:06, Imentarisk kommitté,
framtida uppgifter, arbetssätt ochingick utreda domstolarnasuppdrag att

biträddes1989:56. Domstolsutredningen Stats-organisation dir. av
avsåg domstolarnas organisation.den del uppdragetkontoret i av som

förslag tillStatskontorets4.1

tingsrättsorganisation

uppdrag redovisades i 1991:31StatskontoretsResultatet rapportenav
Översyn Organisationsfrågor.Deltingsrättsorganisationen, lA, av -

konstaterade den nuvarande tingsrättsorganisationenStatskontoret att
budgetpro-de krav statsmakternagick förena medinte att genomsom
ochfråga resultatansvar högredomstolarna iställde på omcessen

till bättremöjlighetflexibel organisation,effektivitet. En ensom gav
personalresursema,rationellt utnyttjandeochstyrning ett varavmer

skulle kunnaför tingsrättemaförutsättningenligt attrapporten en
renodlingverksamhet. innebar deneffektiv Dessutombedriva aven

föreslog, kom-Domstolsutredningen iverksamhet,tingsrättemas som
personalbehovet vidmed den pågående datoriseringenbination att

minska väsentligt.skulle kommatingsrättema att
för-Statskontoret genomgripandebakgrund föreslogdennaMot en

organisatorisk samord-tingsrättsorganisationenändring genom enav
skulle begrän-förslaget antalet tingsrätterhuvudsak innebarning. I att
skulle upphöradåvarande och övriga tingsrättertill 9730 attmotsas ca

stället bli lokala enhetermyndigheter och i inomsjälvständigaatt vara
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tingsrättcma. de administrativa funktionernade Merpartennya av
förasavsågs till de trettio tingsrättema, vilka skulle ettsamman vara

regionala domstolar. dömande verksamheten skulle dockslags Den
vid samtliga enheter vid den regionala domstolenbedrivas och varje

skulle behålla domkrets. Tanken tillskapaenhet sin tillräck-att ettvar
underlag för effektiv geografisktligt administration med ochen

kommunikationsmässigt sammanhållnaväl domkretsar inom varje
tingsrättsområde tillgodose behovet lokal förankring.attsamt av en

förChefema skulle förslagetde tingsrättema enligt få ettnya
betydligt administrativt ansvarsområde hittills. Därför före-större än

det plenum och kollegium skulle avskaffas.slogs Dessaatt organ
ändamålsenligaansågs inte i organisation med tings-störrevara en ny

lokalaoch enheter och inte heller med de kravrätter överensstämma
fullt verksamhetsansvar och den budgetprocessen ställdeettsom nya

domstolschef Domstolschefen borde stället helapå i verksamhets-en
skulleSom stöd denne ha administrativ chef med ekonomiskansvaret. en

ledningsgrupp för beredandeutbildning viktigare administrativasamt en av
och frågor.ärenden övergripande

framStatskontoret lade i två alternativ för den tings-rapporten nya
rättsorganisationen. det alternativet utgjorde länenI indelnings-ena
grund. det andra alternativet endast hovrättemasI domlcretsarvar
gränssättande. Enligt Statskontoret hade denna modell den fördelen att

skulle bli möjligt få geografisktdet naturligareatt sett sammansätt-en
ning tingsrättema och deras olika verksamhetsställen. Statskontoretav

modellen möjlighet fåansåg organisatoriska enheterstörreatt attgav
därmed bättre administrativt underlagoch jämnare storlekett samt en

Nackdelen med modellen detpå tingsrättema. inte gick etableraatt attvar
administrativ samordning med länsrätter allai residensstäder. Denna
modell innebar det skulle komma finnas 28 tingsrätter med 69 lokalaatt att
enheter.

ustitiedepartementets4.2 J

organisationsförslag

Domstolsutredningens uppdrag vad gäller de organisatoriska frågorna
återkallades tilläggsdirektiv dir. 1991:94. Istället genomfördesgenom

domstolsorganisationen inom Justitiedepartementet ochöversynen av
resultatet redovisades departementspromemoriani Domstolsväsendet,
Organisation och administration framtideni Ds Ju 1992:38.

promemorian framhölls förskälI organisationsöversynettsom en
redan idet samband med tillkomsten den rättegångsbalkenatt av nya
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det förelåg behov sådanhade uppmärksammats översyn.ettatt av en
faktiska utvecklingen domstolsväsendets organisation efterDen av

följtinförandet rättegångsbalken kunde inte ha genomtänktanses enav
Å skallsidan hade det varit uttalat mål hastrategi. ett att ettmanena

Åallsidigdomstolsväsende med bred och kompetens. andra sidanen
olika specialorgan betydandehade det inrättandet gjortsavgenom

från denna målsättning.avvikelser
bakgrund fanns det, enligtRedan denna promemorian, anled-mot

domstolsväsendetmöjligheterna organisera dessning iöver attatt se
generalisering och specialisering sammanfogadeshelhet på därsättett

anfördes de fram-på genomtänkt Dessutomsätt. argumentett som
Statskontoret.hållits såväl idéskisseni som av

judiciellfördes begreppen respek-promemorianl resonemang om
administrativ bärkraft. farm dessa krav kravettive Man påatt samt

förankring den dömande verksamheten inte hade likalokal storav
för och organiseras.betydelse hur länsrätterna Mot dennaöverrättema

främstbakgrund fann det tingsrättsorganisationenattman var som
behövde förändras.

för domkretsregleringredovisades alternativl promemorian tre en
första frånalternativet utgick tingsrättrörande tingsrättema. Det att en

finnasdomare, det andra det skulle minst fyraskulle ha minst atttre
skulle ha minst sju domare.domare och det tredje varje tingsrättatt

förEffektivitetsskäl talade enligt promemorian i och sig för att
domstolar med sjudomarmodellen judi-skapa Demönster.större som

sådan dockciella fördelarna med lösning ansågs inte så destora atten
nackdelar nedläggning 60-talskulle de tings-uppväga ettsom en av

försämradinnebära, bl.a. radikalt lokal förank-skullerätter genom en
investeringskostnader domstolsbyggnaderhöga i och tids-ring, nya

ödande tingsresor.
kunna förefallaVidare ansågs fyradomarmodellen ytligt sett vara en

förändring jämfört med tredomarmodellen det gäller denmarginell när
utförande skullejudiciella bärkraften. i sitt praktiska den innebäraMen

fyra domarefåtal skulle hamna på nivån ochbara tingsrätter attatt ett
Åskulle eller fler.ha domare andra80 tingsrättemaprocent av sexca

40-tal skulle läggassidan blev konsekvenserna tingsrätter ned.att ett
övervägande därför enligt förskäl talade promemorian iatt man -

enlighet med de ursprungliga intentionerna bakom 1971 års domstols-
reforrn domkretsreglering innebarborde vid varjestanna atten som-

fick verksamhetsunderlag sysselsättning förtingsrätt minstett som gav
nedlagd domstol princip bordedomare varje i medersättassamt atttre

tingsställe.ett
konstaterade tredomarmodellen tillgodosågPromemorian rim-att
judiciell bärkraft och på lokal förankringliga krav både på döman-av
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det därav följde förutsättningardet inte hade skapats föratt att attmen
decentralisera administrativa uppgifter till tingsrätterna i den utsträck-
ning önskvärd. Tredomartingsrättema skulle inte medföra till-som var
räckligt enheter för samtliga domstolar rationellt ochstora att ett
ekonomiskt kunna fullständigt verksamhetsansvarskullesätt överta ett

skötaoch helt administration. borde därförsin Hovrättemaegen
förutnyttjas administrativt stöd de mindre tingsrätterna.att ge

lösning skulle på sikt möjliggöra avvecklingDenna Domstols-en av
verket, avsågs central underinstans regeringen.ersättassom enav

Remissyttrandena ställde allmänhetsig i positiva till tankegången
tingsrätt borde ha domare.minst nedläggningshotadeDeatt treen

anförde dock skäl för de skulletingsrätterna just undgå nedlägg-att
framfördesning. Däremot starkt negativ kritik förslaget läggamot att

ned Domstolsverket och den föreslagna lösningen för hur de administ-
uppgifternarativa skulle lösas.

Remissyttrandena ledde till justitieministem lade framinte någotatt
förändringförslag tingsrättsorganisationen. I samband härmedom av

uttalade Justitieutskottet den slutsats kunde dras då befint-att som av
uppgifter avgörandeliga några invändningar inte kunde riktasattvar
tingsrättsorganisationen 1992/931100prop. bil. bet.3 26,mot s.

1992/93:JuU24 f.. Vidare frångicks tanken4 på lägga ned Dom-atts.
stolsverket. I stället genomfördes förändringar domstolsväsendetsav
förvaltning för fler administrativamöjliggöra uppgifter skulleattatt
kunna domstolarna själva prop. 1992/932100 bil 3 26,övertas av s.

1993/94:17, bet. 1993/94:JuU10.prop.

Riksrevisionsverkets4.3 rapport
Domstolsväsendet

Regeringen den februari13 1997 Riksrevisionsverket RRV igav
uppdrag granska fördelningen inom domstolsväsendet.att av resurser

skulle vidareRRV med utgångspunkt nuvarandei organisation och
arbetsformer identifiera väsentliga hinder för effektivtett resurs-
utnyttjande inom domstolsväsendet. Uppdraget har redovisats i RRVs

1997:48 Domstolsväsendet; resursfördelningssystem ochrapport
för effektivthinder resursutnyttjande.ett

RRV ansåg fördelningssystemet inom domstolsväsendet lideratt av
svagheter.vissa Enligt beror delRRV bristerna fördel-istoren av

ningssystemet på domstolsorganisationen består domstolaratt av som
alltförvarierar mycket i storlek, alltifrån få,några mycket dom-stora

stolar till färreantal domstolar med tjugo anställda. Detänett stort
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innebär alla domstolar inte kan behandlas på detsätt näratt samma
gäller fördelningen Små domstolar tillförasmåste olikaav resurser.

tilläggsbelopp. relativa andelen dessa s.k. smådom-Dentyper av av
stolstillägg så med fördelning efter varje dom-är stor att systemet en
stols behov i praktiken fungerar.inte slutsats denRRVs är att

förviktigaste åtgärden åstadkomma resursfördelningatt en som svarar
domstols behov,varje Dettagöra större.mot att resursmottagarenvore

skulle det möjligt tillämpa fördelningssystemenda inomgöra att ett
domstolsväsendet. luktuationer kunnaF olika slag skulle då jämnasav

automatiskt och betydligt färre tillägg skulle behövas. Resursfördel-ut
ningssystemet skulle därmed bli lättförståeligt.mer

det därefter gällde hinder förNär effektivt resursutnyttjandeett
pekade på mångaRRV dessa hänger med denatt attav samman

förenskilda domstolen liten. Enligt RRV detta blandär störreannatger
sårbarhet, bristande administrativ effektivitet, avsaknad underlag förav
förbättrad beredningsorganisation, förutsättningar skapasämre att en
professionell utveckling, risk för social miljö, högre kostnader,sämre

beroende god samverkan med åklagama möjlig-större sämresamtav
framtidensheter krav. framhöllRRVmöta ävenatt att resursutnytt-

jandet skulle effektivarebli domstolar på nivå hadeom samma en
administrativ samverkan kompetensförstärkning,vad gällerstörre t.ex.

personalutveckling, bibliotek m.m.
För komma till med problemen det nuvarande resursför-irättaatt

delningssystemet föreslog RRV tingsrätter elleratt en grupp av en
tingsrätter och länsrätter skulle tilldelasavgrupp gemensamma

Syftet skulle förenkla fördelningssystemet ochatt göraresurser. vara
stabiltdet tiden det resursutnyttjandetöver samt attmer gemensamma

skulle bidra till effektivitet.större
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någraDomstolsorganisationen i5

europeiska stater

uppgifter hur domstolsväsendetdetta kapitel redovisasI ärom
Finland, England, Wales, Frankrike,organiserat i Danmark, Norge,

för få medTyskland och Nederländerna. Urvalet har gjorts länderatt
liknar valt delvis skilda organisationsmodellervårt egetsom men som

för domstolsväsendet.
inhämtat uppgifter hur domarutbildningenKommittén har även om

uppgifternafungerar i dessa länder. haroch domarrekryteringen De
betänkande SOU 1998:88.redovisats i kommitténs

redogörelser lämnadeUppgifterna bygger huvudsakligen på i Hov-
betänkande reforrnerat hovrättsförfaranderättsprocessutredningens Ett

och rättighetskommitténs betänkande Domstols-SOU 1995:124, Fri-
1994:117, års domar-förvaltningsärenden SOU 1993prövning av

inför framtiden SOUutrednings betänkande i SverigeDomaren
års domarutrednings betänkande Domarbanan1994:99 och 1987 -

meritvärdering SOU 1988:53. Informationen harUtbildning och
under Beträffande deuppdaterats och sammanställts år 1996.sedan

uppdatering skettNederländerna har ytterligarenordiska länderna och
under är 1998.

Danmark

Domstolsorganisation

huvudsak uppbyggd efterdanska domstolsorganisationen iDen är ett
Danmark exkl.med byret, landsret och Højesteret.treinstanssystem

byretskredse. MellaninstansGrönland indelat i 82ochFäröarna är
special-Landsret. börbestår och Vestre Härutöverøstre nämnasav

motsvarighetHandelsretten. Danmark har inte någondomstolen Sø- og
Danmark finns särskild domstolförvaltningsdomstolar.till våra I en

disciplinär bestraffning domare, resning ibl.a. beslutar om avsom
försvarare. Domstolen bärfrågor avstängningbrottmål och av somom

højesteretsdomare, lands-Swrlige Klageret bestårDennamnet enav en
beslutarbyretsdomare. Då domstolen resning iretsdomare och omen
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försvarare deltarbrottmål och i mål uteslutning ävensom avser av en
advokat och rättsvetenskapsman.enen

Brottmål

första brottmål.vanligtvis instans iByretten Byrettensär sammansätt-
normalfallet lagfaren domare och två domsmennning består i av en

mål där åklagaren yrkar fängelse fyra år ellernämndemän. I i mer,
döma den tilltalade till ellerdet aktuellt intemeringär över-att attom

för politiskadenne till institution vård eller måletlämna rörom
stället landsretten första består då lag-brott, i instans. Denär treav

fama och tolv naevninge jurymän. Naevninge skuld-domare avgör
vid bestämmandet påföljden.frågan och deltar även av

dom överklagas till landsretten anke, kanByrettens genom som
skuldfrågan, rättstillämpningen eller påföljden.bedömningenavse av

påfölj-överklaga dom i bagatellartat brottmål därFör att ett meren
dagsböter eller i penningböter krävsden inte överstigit 20 3 000 DKK

prövningstillstånd fristå-prövningstillstånd. Frågor avgörsom av en
landsretnämnd bestående domare från vardera Højesteret,ende enav

byret, advokat rättsvetenskapsman. Prövningstillståndoch samt enen
eller detmeddelas endast saken principiellt intresse iär öv-av omom

andra domförfinns särskilda skäl. Landsretten instans medrigt är som
avgörandelagfama domare. Om domsmenn deltagit i byrettenstre

landsretten.skall domsmenn delta i avgörandet iäven tre
skall landsrettens dom krävs den tidi-HøjesteretFör pröva attatt

fristående nämnden prövningstillstånd. kravnämnda Dettagettgare
omfattar dock landsrettens domar den dömt första instans.inte när som

Tvistemål

byretten första Landsretten dock be-flertalet tvistemål instans.l är är
första mål överstigande ochhörig instans i 500 000 DKK i vissasom

byretten skall målet. Vidaremål där inte enigaär prövaattparterna om
de innefattar principfråga, yrkandekan vissa mål, bl.a. påom en av

Storköpenhamn handläggshänvisas från byretten till landsretten. Ipart
sjörättsmål, handelsrättsliga mål vissa andra måltyper i förstasamt

Handelsretten.Sø-instans av og
domför lagfaren domareallmänhet med och Sø-iByretten är ogen

lagfaren domare och eller undantagsvis fyra,Handelsretten med två,en
sjöfartsakkunniga inom eller handel.
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Byrettens avgöranden överklagas till landsretten, prövningvars
omfattar både och sakfrågan.rätts- Om yrkandet värde under-ettavser
stigande 10 000 DKK krävs prövningstillstånd den i det föregåendeav
nämnda fristående nämnden. Landsretten domför medär minst tre
domare. Sø- Handelsrettens domar överklagas i regel direkt tillog
Højesteret. Kravet frågai prövningstillstånd för överklagandeom av
landsrettens avgöranden detsamma förär brottmål.som

För underlätta förlikning fåratt tillkännagerätten vad påman
grundval befintligt material bedömer bli utgången i målet och före-av
slå träffa förlikning iparterna enlighetatt med tillkännagivandet. För

bespara arbete med domskrivningatt rätten brukar tillkännagivandet
lämnas omedelbart efter avslutad huvudförhandling. Om förlikning
inte uppnås inte bundenär rätten tillkännagivandet. Nonnalt kanav en
förlikning inte överklagas. Om tappande vill överklagapart ett avgö-
rande måste dom begäras. En arbetsbesparande reform infördesannan
år 1984 då byrettema möjlighet utfärda summariska domar.attgavs
Domar detta slag innehåller inte sakframställning eller muntligav
bevisning bara yrkanden, grunder ochutan de egentliga domskälen.
Överklagas sådana domar skall kompletteranderätten redo-avge en
görelse för saken för ochsamt vittnesförhör.upptagna Om detparts-
framstår sannolikt domen kommer överklagasatt bör denattsom
avfattas traditionellt vis.

Förvaltningsrätt

Danmarks centrala statsförvaltning uppdelas i departement, direktorat
och närrmder.

Departementen har i likhet med Sverige minister högstaen som
chef. Departementets uppgift förutom förberedaär, lagstiftning,att ny
bl.a. frågori rörande den förvaltningatt styra underställdasom myn-
digheter har sköta. Till skillnad från Sverige haratt ministern befogen-
het själv dessa frågor, inklusive besvärsärenden.att avgöra

Direktoraten de svenska ämbetsverkenmotsvarar och lyder under
departementen.

I den danska statsförvaltningen finns också olika nämnder med
skilda uppgifter. Som exempel kan ankenaevnernämnas behandlarsom
klagomål i administrativa ärenden bl.a. på kommunalförvaltningens
område.

Kontrollen förvaltningsbeslut riktiga utförs förstaatt är i handav av
överordnade myndigheter har befogenhet efter klagomål ändraattsom

underordnad myndighets avgöranden. Detta klagoinstitut kallasen
administrativ rekurs. Rekursen först och främstär möjlighet för denen

2 SOU199982735
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oftaanvändsDeninstans.behandlad isakfå sin ännuenskilde att en
beslutfåmedelsnabbtochbilligt ettrelativt attdeneftersom är ett

omprövat.
förvaltningsdomstolar inågradet intefinnsSom nämntsovan

devid sidandock avstårdomstolsprövning öppentillDanmark. En rätt
danskHuvudregeln i rätt ärbesvärsmöjlighetema.förvaltningsrättsliga

habehöverrekurs inte uttömts,administrativtillmöjlighetenockså att
kandomstolsprövning ägainnan rum.

1990-taletunderOrganisatoriskaförändringar

byrettskretsar 48Grönland 82och ärexkl. FäröramaDanmarksAv
domare. Detendastdomstolar medhardvs.endommerembeden,sk. en
del byretts-Iemellertidenmansdomstolar större.antalet ärverkliga en

delats inämligenverksamhetenharmed två domarekretsar upp en
domstol. dessavardera Idomare imedkriminalrättochcivilrätt enen

verksam-läggamedfärdemellertid idomkretsar attär sammanman
åtta byrets-återstår1999årsskiftet 1998domstol. Vidtillheten en -

kriminalbyretter.civil- ochskildasådanamedkretsar
hjälpmedJustistsministerietundersökte1991-1993årenUnder av

dedomkretsstrukturochämbetsstorlekvilkenkonsultfirma som gaven
konsult-fungerande byrett. Ivälförförutsättningarnabästa en

fastbyrettsstruktur, slogsembedsstörrelseByrettemerapporten, og-
få fullvillebyrettsstrukturenändranödvändigtdet att om manatt var

skulleteknologiprojektolikarationaliseringseffekt de genom-somav
personal-självständiga iskulledomstolarnaoch görasföras merom

budgetfrågor.och
ochbåde de småkonstaterades i storaSamtidigt attrapporten
domstolarpersonal vid småfannfungerade väl. Mandomstolarna att

kon-Särskiltarbetsuppgifter.för sinaoch kändetrivdes stort ansvar
fåtillfreds medmycketbyrettema attde småtorspersonalen vid var

Även defleraalla.kändedär allaarbetsplatslitenarbeta på aven
anställdamedtrivdesdomareinte attanställda juristema varavarsom

visserligen iundersökningeni stortdomstolar.små Domarnavid var
juridiska ochmenade denarbetssituationnöjda med sin attsett men

del saknadebegränsad. Enför t.ex.miljönämnessakkunniga var
personalen kriti-juristutbildademål. Denrådfråga svårareikolleger att

otill-utvecklingsmöjlighetemaochutbildnings-ocksåserade att var
missför-bot på dessarådadomstolarna. Försmåvid deräckliga att

flermednödvändigtjuristhåll detfrånmenadehållanden att varman
inräk-domarnafyra till femdomstolarna,vidjurister gärna personer,
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nade. Endomardomstolar har normalt två jurister anställda och detta
ansågs alltså för lite.vara

Konsultrapporten ledde inte till några grundläggande organi-mer
satoriska förändringar det danska domstolsväsendet. Någraav
förändringar genomfördes dock efter undersökningen. Bland in-annat
fördes s.k. rejsedommerordning enligt vilken anställt totalten man
fyra domare med särskild skyldighet vid behov förstärka i byrett.att
Dessa domares uppgifter assistens tillär domstolaratt med särskiltge
långa handläggningstider för därmed minska sårbarhetenatt vid de
minsta domstolarna.

Samtidigt skapades också möjlighet flytta brottmål frånatten en
byrett till det påkallatär med hänsyn till arbetsbelast-en annan om
ningen eller till resursförhållandena.

Även bland kontorspersonalen har skapat särskild förstärk-man en
ningsorganisation, s.k. ambulancehold",ett med för närvarande elva
medarbetare för bistånd till särskilt hårtatt belastade tingslysnings-ge
kontor inslcrivningsmyndigheter.

Justitsministeriet har under år 1998 tillsatt utredning deten om
danska domstolsväsendet, den s.k. Domstolenes strukturkommission.
Kommissionen har i uppgift undersöka ochatt överväga rad frågoren

det danskarör domstolsväsendet. Dess huvuduppgift bestårsom
emellertid i undersöka och utvärdera denatt danska byrettsstrukturen.
Uppdraget skall slutfört före utgången år 2000.vara av

Norge

Domstolsorganisazion

I Norge domstolsorganisationenär uppbyggd i treinstanssystem.ett
Första instans består 87 herredsrettersammantaget och byretter,av
andra instans sju lagmansretter och tredje instans Norges högstaav av
domstol, Høyesterett. Härtill kommer sju specialämbeten däribland
byfogd, skifterett och byskriver vilka samtliga finns på byrettsnivå.
Norge saknar förvaltningsdomstolar.

Brottmål

Brottmål handläggs förstai instans byrett eller herredsrett. Dom-av
stolen vanligen domförär med lagfaren domare och två med-en
dommere nämndemän. målI brott på vilka kan följarör fängelsesom
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före-detelleromfattandesärskiltmåletår ärnäri samtän sexmer
skall beståordförande bestämma rättenkan attskälandraligger rättens

brott-Majoritetenmeddommere.ochdomarelagfamatvå tre avav
sk. forhørsretten.förfarande, denförenklathandläggsmålen ettgenom

erkända,gämingamafår tillämpas ärförfarandeförenkladeDetta om
år, denfängelse i tiostraffföranleda änkaninte strängaregämingama
utred-erkännandet stödsochförfarandettillsamtyckermisstänkte av

polisenelleråklagarmyndighetenkrävsDessutomi övrigt. attningen
herredsrettenellerbyrettenfalldessaförfarande. I ärsådantbegär ett

innebärförenklade förhöret ettdomare. Detlagfarendomför med en
huvudför-fullständigochfullständigt åtalförfarande utanettutan en

handling.
tills.k. ankefullföljsdomarherredsrettensellerByrettens genom

förberederlagmansrettsdomare,lagfamaTrelagmansretten. som
de finnermålfram över-släppa attbesluta intemålet, kan ettatt om

brottöverklagandetframgång. Avsernå ettkommerklagandet inte att
fattas. Ibeslut intesådantfårföljaår kanfängelsevarpå ettöver sex

dömtdomstolen inteochböteryrkatåklagaren inte ändärmål annat
endasttill prövningmåletpåföljd lagmansrettentill tarsträngare upp

förutsättersamtyckesamtycke. Ett attsittdomaresamtliga getttreom
påföljdsfrågan ellerprövningenskäl. Omsärskilda rörföreliggerdet

lagfamamedöverklagandetlagmansretten treskuldfrågan prövar
nackdeltillskuldfråganSkall avgörasmeddommere.och fyradomare

lagfama domarebestårfem Rättenkrävstilltalade treden röster.för av
och/ellerhandläggningsfrågor rätts-endastöverklagandet avserom

följa fängelse ivilket kanbrott påmålettillämpningsfrågor. Rör mer
tiomannajury.skuldfråganhuvudregeln avgörsår är att enän avsex

påföljdsfråganskyldigåtalade trefinner den avgörsOm juryn av
ledamöter. Rättenoch jurynsordförandejurynslagfama domare, tre av

bedömning.ifrån jurynsmöjlighetervissahar att
tilldirektöverklagasundantagsviskanförsta instansavgörande iEtt

kjaeremålsutvalgs.k.HøyesterettsförutsätterDet attHøyesterett. ger
lämnas krävsskallsamtyckesådant attsamtycke. Försitt att ett

föreliggandebetydelsefråga har utövergälleröverklagandet somen
avgjord.snabbtsaken blirbetydelsesärskilddetmål eller attäratt av

tillöverklagas HøyesterettlagmansrettmeddelatsDomar avsom
krävs Høyesterettsprövningtillskallmåletanke. För tasatt uppgenom

aktuelladensamtyckeSådantsamtycke.kjaeremålsutvalgs ges om
skälandradetbetydelse ellerprincipiellfrågeställningen är avomav

sakenviktsärskild prövas.attär av
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Tvistemål

Även i tvistemål herreds- eller byrett förstaär instan. förutsättningEn
för tvist skall domstoli i regelatt först försökttas är att parternaen upp
komma under medverkanöverens forliksråd finns i varjeettav som
kommun. Forliksrådet består forliksmenn, lekmäntre ochärav som
väljs kommunstyrelsen för fyra år. Visar sig förlikning inteav vara
möjlig måste käranden för inte förlora sin talerätt väcka talanatt vid
domstol inom år. Normalt herreds- eller byrettett är domför med en
lagfaren domare. Om någon begär det eller finnerpart deträtten
lämpligt skall dock två meddommere nämndemän ingå i rätten.

En dom meddelad herreds- eller byrett överklagas ankeav genom
till lagmansrett. Lagmannens samtycke krävs anken förrnö-rör ettom
genhetsvärde understiger 20 000 NOK. I regel samtyckesom ges
endast avgörandet har principiell betydelse eller saken harnärom
särskilt betydelse för klaganden. Sammansättningenstor vanligtvisär

lagfarna domare, och någontre begär det eller dom-parternaom av
stolen finner det lämpligt, två eller fyra meddommere.

Med samtycke från Høyesteretts kjasremâlsutvalg kan domen
meddelad herreds- eller byrett överklagas direkt till Høyesterett. Detav

sällsynt sådantär samtyckeatt ges.
Domar från lagmansrett fullföljs anke till Høyesterett.genom

Understiger anken förmögenhetsvärdeett 100 000 NOK krävsav
Høyesteretts kjaeremålsutvalgs samtycke. Samtycke skall ges om
avgörandet har principiell betydelse eller saken har särskilt storom

Ävenbetydelse för klaganden. förrnögenhetsvärdet överstiger 100om
000 NOK kan Kjwremålsutvalget samtycke ivägra vissa fall. Så kan

ske utvalget, sedan klagande fåttt.ex. tillfälle sig, enhälligtom att yttra
finner klaganden inte kommer framgångatt med sin fullföljds-att
talan. Detsamma gäller klaganden inte gjort sannolikt denneom att är

skuld till åberopad bevisningutan att inte tagits i under-ny upp
instansen. I Høyesteretts avgöranden deltar fem lagfarna domare.

Förvaltningsrätt

Norges centrala statsförvaltning liksom Danmarksär uppdelad i
departement och direktorat. Härtill kommer antal förhållandevisett
fristående leds särskilt kollegium. Dessa friståendeettorgan som av

består dels centrala råd med rådgivande uppgifter, delsorgan av av
beslutande nämnder.

Huvudregeln förvaltningsbeslutär kanatt överprövas närmstaav
högre myndighet. Förvaltningsbeslut kan också komma under dom-
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väcka talanbeslut kanberörs mott.ex.stolsprövning. Den ettavsom
domstolenyrkandemedförvaltningsmyndigheten attaktuelladen

förekommerogiltigt. Detförvaltningsbeslutetfastställa ärmåtte att
förvaltningsbeslutgiltighetentillställningfårdomstolarockså taatt av

fel-grundskadeståndsyrkanden påframställsmed detsambandi att av
förvaltningsbeslut.aktiga

förvaltnings-domstoltalan iväckahelst kan inte mot ettVem som
harkärandentvistemålsloven rätts-54 § ettenligt attkrävsbeslut. Det

alltföruppfattasfår dock inteKravetmåleti prövat.ligt intresse att
strängt.

förvaltningsbeslut väljaville angripakunde den ettTidigare som
allmänhosellerförvaltningsmyndighethögrehosklagamellan att

förvaltningsmyndighetkantvistemålsloveniändringarEfterdomstol.
ersättningsanspråkellerförvaltningsbeslut ettbestämma ettattnumera

domstolifårförvaltningsbeslut inte prövasfelaktigtanledningi ettav
hossöka rättelsemöjligheter över-sinaenskilde attdenförrän uttömt

förvaltningsmyndighet.ordnad

1990-taletunderförändringarOrganisatoriska

dom-ändraskulleföreslog år 19801980:12NOU attutvalgEtt man
färretillövergång störreförsta instansstolsstrukturen i menengenom

emellertiddomstolarsammanläggning mötte ettFörslagenheter. avom
Justisdeparte-har1990-taletUndermotstånd.lokalpolitisktbetydande
sammanlägg-enskildaangåendetill Stortingetförslagframlagtmentet

domstolarläggapåsighar koncentreratningsprojekt. Man att samman
projekt återstår Ber-den härstad. Avkontor i typenhar avsammasom

förstainstansdom-hysersamtligaTrondheimochStavanger somgen,
färdispecialdomstolar. Vidare äruppdelade i tvåstolar är mansom

sorenslcriverembeterHaugesundochKarmsundslåmed att samman
slåocksåHaugesund. Man attövervägerkontor iharbäggesom

Holmestrand.ochsorenslcriverembetene i Hortensamman
dendelagåtthar väg attandra instans motsattI uppgenomman
denmindre lagmannsretter,tvåOslo iilagmannsrettEidsivatinggamla

ilagmannsrättBorgartingochpå HamarlagmannsrättEidsivatingnya
iklartuppdelningenefter störstOsloi är ävenOslo. Lagmannsretten

landet.
uppgiftmedÅr utredningsutvalg överatttillsattes1997 nyttett se

arbetsområden. Ut-ochstrukturbyrettsorganisationensochherreds-
maj 1999.till denslutförd lskallredningen vara
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Finland

Domstolsorganisation

Finland har domstolsorganisation i delar liknar denstoraen som
svenska, med allmänna domstolar förvaltningsdomstolar.och

ÅlandPå har speciell lösning innebär harattman en som man en
Åland.allmän regional förvaltningsdomstol för landskapet Denna

Ålandsförvaltningsdomstol verkar i anslutning till tingsrätt. Vid
Ålands förvaltningsdomstol finns förvaltningsdomartjänst. Förvalt-en
ningsdomaren ordförande vid domstolensär sammanträden och
lagmannen i tingsrätten och tingsdomama övriga ledamöterär vid
förvaltningsdomstolen.

Brottmål och tvistemål

lnstansordningen i Finland med denöverensstämmer svenska. De
allmänna domstolarna består 68 tingsrätter, hovrätter ochav sex
Högsta domstolen. Domstolsorganisationen liksom rättegångsför-
farandet i tvistemål reformerades år 1993. Rättegången i tvistemål korn
då präglas principernaatt muntlighet, koncentration ochav om
omedelbarhet. infördeMan också uppdelning rättegången för-ien av
beredelse och huvudförhandling. Rättegångsförfarandet i brottmål
reformerades först under år 1997. De reglerna innebär bl.a. ävenattnya
brottmålsförfarandet präglas muntlighet, omedelbarhet ochav
koncentration.

Domförhetsreglema och möjligheterna överklaga huvudsakiatt är
desamma i Sverige. Detta innebär flertalet brottmål i tings-attsom

lagfarenrätten domareavgörs och nämndemän. Mindretreav en
komplicerade brottmål, i vilka endast bötesstraff utdöms, avgörs av en
ensamdomare. familjerättsligaI mål och hyresmål skall tingsrätten

Övrigabestå lagfaren domare och nämndemän.tre tvistemålav en
eller lagfamaavgörs domare. Tingsrättens domartre överklagasav en

till hovrätt. Det saknas möjligheter överklaga direkt till högstaatt
instans. Hovrättens prövningsskyldighet begränsad tillär vad som
anförts i överklagandet och svarsskrivelsen.

Hovrätten i regel domför medär lagfama domare. Hovrättenstre
president kan bestämma mål betydelsefulltatt ett är prejudikat-som ur
synpunkt skall iavgöras sammansättning fem domare eller iav
plenum. I hyresmål sammansättningenär lagfama domare ochtre tre
experter.
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s.kdomstolen. Deför prövning i HögstaBevillningstillstånd krävs
återbrytningsgmndenprejudikatgrunden, samtbevillningsgrundema är

vägande skäl.föreliggereljestdetom

Förvaltningsrätt

presidentenförutombestår,förvaltningsapparatenfinländskaDen av
ministerförvalt-kombinationregeringen,statsrådet dvs.och avav en

själv-ämbetsverk. Decentrala ärmedochning system senareett
styrning. Ipolitiskastatsrådetsutanförstårständiga somorgan

ministerium. Inomfinnsförvaltningsområdevarjeför ettledningen
beslut.statsrådetsochpresidentensverkställsbereds ochministeriema

beslutanderättsjälvständig utövasministeriemaharDessutom som
ministeriet.vidtjänstemansjälv ellerministernantingen annanavav

bestående 12förvaltningsdomstolsorganisationFinland har aven
Ålands förvalt-förvaltningsdomstol Högstasamtinklusivelänsrätter,

villbeslutmyndighets över-vilkenBeroende påningsdomstolen. man
kommunal-ochförvaltningsbesväriindela besvärenkanklaga man

besvär.
ochlänsrättallmänhet hosianförs besvärkommunalbesvärsmålI

fullföljas till Högstafår talanmåldessabeslut ilänsrättensöver
förvaltningsdomstolen.

specialförfattningar.olikaiangivnaörvaltningsbesvärsvägama ärF
på. Antingenväljatvåfinnsförsta instans vägari attbesvärFör
förvaltnings-lägrebesvärspeciallagstiftningen överiföreskrivs att

huvud-ellertill länsrätternaöverklagasskallbeslutmyndighets som
överklagas hosbeslut över-förvaltningsmyndighetslägreregel att

förvaltnings-överordnadsådanförvaltningsmyndighet. Enordnad
ministerium.ellerämbetsverkcentraltofta ettmyndighet utgörs ettav

förvalt-högreellerministeriumsstatsrådets, ettBesvär över annan
förvaltningsdomstolentillanförs Högstabeslutningsmyndighets som

besvärförvaltningsdomstolen prövarHögstadomstolsinstans.första
beslut.länsrättemasöver

kraft.förvaltningsprocesslag iträdde1996decemberlDen nyen
förvalt-beslutbesvärbl.a.innebär överlagstiftningen attDen avnya

hosanförasskallalltidstatsrådetunderställdningsmyndighet ärsom
läns-ocksåinnebärLagstiftningenstadgas. attintelänsrätten annatom

ärenden Högstadeliförsta instans somkommer atträtterna envara
domstolsinstans.endabehandlattidigareförvaltningsdomstolen som

förskyldighetökadlagstiftningeninnebär denSamtidigt ennya
förhandling.muntlighållalänsrätterna att
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Organisatoriska förändringar under 1990-talet

Under 1990-talet har genomfört flera organisationsreforrner.man
Den genomgripande reformen ägde då1993 landets 147mest rum

häradsrätter och 29 rådstuvurätter slogs till 70 tingsrätter.samman
Även efter sammanslagningen kvarstod antal domstolarett som

enligt Justitieministeriet för försmå uppfylla de kravattvar som man
ansåg borde kunna ställas på domstol. För minska antalet sårbaraatten
enheter har ministeriet lagt två tingsrätter i Tammerfors samtsamman

Äänekoski.två tingsrätter i mellersta Finland, Saarijärvi och Det finns
alltså 68 tingsrätter i Finland. Inom Justitieministeriet övervägsnumera
för närvarande sammanslagning ytterligare fyra tingsrätter.en av

På förvaltningsdomstolssidan har det också genomförts flera
organisationsförändringar under 1990-talet. slutetI 1994 avveck-av
lades den särskilda omsättningsskatterätten och verksamheten över-
fördes till de allmänna förvaltningsdomstolama.regionala Dessutom
har i det föregående förvaltningsdomstolen ochnämnts tingsrättensom

Ålandpå knutits Anledningen till vidtog sistnämndaattsamman. man
åtgärd ville säkerställa bevarande förvaltnings-att ettvar man av en

Åland.domstol på Slutligen har under år delat1996 in vissaman av
förvalmingsdomstolama i samverkansgrupper med dom-gemensamma
kretsar vilkainom kan flytta mål mellan domstolarna. Reformenman

utformatshar så de inblandade länsrätterna har kvar sina dom-att
omfattandekretsar, län vardera, samtidigt de ingår iett som gemen-

domkretsar med andra länsrätter. På detta har fyrasättsamma gemen-
domkretsar bildas. Dessa domkretsama iär Finland,västrasamma

mellersta Finland och Finland vilka alla omfattar två län varderanorra
domlaetsen i Finland vilken omfattar fyra län.östra Utanförsamt

Ålandsdenna indelning står Länsrätten i Nylands län och förvaltnings-
domstol. Högsta förvaltningsdomstolen för och de fyrautser var en av

domkretsarna överdomare har tillatt attgemensamma en som se
fördelasärendena jämnt mellan de enskilda länsrätterna.

England och Wales

Redogörelsen omfattar inte hela Storbritannien endast Englandutan
och Wales eftersom Skottland och Nordirland har rättssystem.egna

högstaDen instansen, ofHouse Lords, emellertid förär helagemensam
Storbritannien. Domstolsorganisationen i England och Wales relativtär
komplicerad främst beroende på den mängd undantag finnssom
rörande instansordningen. Här beskrivs endast huvuddragen i
organisationen.
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Brottmål

fungerar drygtde städerna 600 Magistrate CourtsUtanför större som
brottmål. domstolar domförafrämst lindrigareförsta instans i Dessa är

fredsdomare.obetalda lekmannadomare, s.k. detill Imed störretreen
domförafinns stället Courts. domstolari Magistrates Dessastäderna är

lagfaren domare.med en
meddelade Magistrate Court överklagas, detDomar röromav

fallpåföljden, till Crown Court. dessa kansakfrågan eller I Crown
normalt överklagas. Crown förstadomar inte CourtCourts är även

Överklagande då möjligt till ofallvarligare brottmål. Courtiinstans är
Appeal.

såväl Court Crown Court kanAvgöranden Magistrateav som
överklagandet handläggnings- ellerde fallöverklagas i rätts-avser

oftill Divisional Court the Queens Bench Division.frågor Denna är en
Bench Division i sin organisatoriskt deldel Queens ärtursom en avav

ofHigh Court Justice.
Divisional of the Bench kan,Avgöranden Court Queens Divisionav

fall målet rättsfråga allmänt intresse ochde prövnings-i rör en av
överklagas till of Lords. of Lordstillstånd meddelats, House House

kassationsdomstol avgöranden dom-fungerar attsom en genom som
âterförvisas till lägre skyldig följaupphäver instansstolen är attsom

uppfattning rättsfrågan.of Lords iHouse

Tvistemål

i tvistemål antingen någon de cirka 300 CountyinstansFörsta är av
of ocheller High Court Justice. County Court huvudregelCourts som

of domför med domare. praktikenHigh Court Justice Iäräven en
flertalet mål högre värden första50 000 GBP irör änprövas som

High of och de mindre värdenCourt Justiceinstans rör änav som
High of bestårGBP County Courts. Court Justice25 000 treav av

BenchChancery Division, Queens Division och Familyavdelningar,
Domstolen har totalt 80-tal domare.Diviszon. ett

från och High Court of Justice kan överklagasCounty CourtDomar
of både sak- och rättsfrågor.till Appeal För vissaCourt prövarsom

överklaga begränsats till rättsfrågor. ofmåltyper har Courträtten att
kan målet rättsfråga allmänt ochAppeals domar intresserörom en av

meddelats of Lords.prövningstillstånd Houseprövas av
finns möjlighet överklaga direkt från HighSedan år 1970 atten

of of Lords. förutsätterJustice till House DetCourt äratt parterna ense
underinstansen måletdomaren i intygar innehållerdetta, attatt enom
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rättsfråga allmänt intresse ofHouse Lords meddelarär samt attsom av
prövningstillstånd.

Förvaltningsrätt

Centralförvaltningen består oftast40 mycket departement.storaav ca
för både departementsuppgifterDe och för vad i Sverige ärsvarar som

uppgifter för förvaltningsmyndigheter. Ministem har i stort sett
oinskränkt makt sitt departement och den förvaltning höröver som
hemma under departementet.

Lokala har betydelse inom förvaltningsrätten. Frågorstororgan om
social service handläggs speciell myndighetstyp kalladt.ex. av en
tribunaler. Tribunalema del det ordinära rättssystemetanses vara en av
och jämställs i vissa avseenden med domstolar. finnsDet oftast
möjlighet överklaga beslut tribunal till administrativaatt ett av en
tribunaler. denna möjlighet föreliggerUtöver det generell rätt atten
förvaltningsbeslut prövade vid domstol.

Rätten till domstolsprövning grundar sig på konstitutionellen
princip i law the ofrule law". Innebörden principen ärcommon av
bl.a. domstolarna skall ha möjlighet kontrollera regeringensatt att
maktutövning. har lettDetta till det lag föreskrivsi beslutnäratt att ett

får harinte så detta inte domstolarna.överprövas Dessaaccepterats av
har tolkat principen the rule of law så inskränkningen iatt rättenom en
till endast gälleröverprövning den administrativa överprövningen och
inte få beslut i domstol.rätten prövatatt ett

Frankrike

Domstolsorganisation

Domstolsorganisationen uppdelad två fråni varandra friståendeär
organisationer, allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdom-
stolar. dessa domstolar finnsUtöver mängd specialdomstolar.en

Brottmål

första instans finnsI olika domstolstyper. Lindrigare brott itre prövas
någon landets polisdomstolar472 sk. Tribunal de Police doms-av vars

omfattar brott inte har straff böter eller fängelserätt isträngare änsom
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domare.domföra med Brottmånader. domstolartvå Dessahögst är en
straff i någonfängelse till fem årmed prövassträngaste avsomupp

domstolar normal-Correctionnel. iTribunal DessaFrankrikes 181 är
allvarligaste brottendomföra med lagfama domare. Defallet prövastre

dassises och definns stycken Courdassises. 99Cour Det äri
lagfama domare och niomannajury. Dedomföra medvanligen tre en

påföljdsñågan.såväl skuldfråganställning tilltillsammanstar som
till debrottmålsdomar kan överklagas någonHuvudregeln är att av

mindredappel. vissaappellationsdomstolama, Cour För30 typer avca
överklagandetörbud.råder dockbrott

kan överklagas tillmeddelats dassises LaCourDomar coursom av
kassationsdomstol.antyder Dencassationde ärär namnet ensomsom

faktiska omständig-bedömning deden instansenslägrebunden avav
fel-överklagade avgörandetdomstolen finner detOmheterna. äratt

för avgörandeoch målet återförvisasupphävs detaktigt nytt av en
kasserad.den dom blivitdomstol på nivåsamma som varsannan

vistemålT

allmänhet någon de 472tvistemål i antingeninstans iFörsta är av
Tribunal de police,domstoldinstance,Tribunaux är samma somsom

Tribunal correctionnelgrande iTribunaux de instanceeller ärsomav
tvisteföremåletsmål hamnar beror påtvistemålsforrn. Vardess ett

domför med domare medandinstanceTribunauxvärde. är en
meddömer i sammansättningde grande instanceTribunaux treen

domare.
Även överklagas tillkan enligt huvudregeln Courtvistemålsdomar

råder överklagande-tvisteföremålet 000 FRFdappel. Understiger 13
förbud.

Överst deinstansordningen finns cassation.i La cour

Förvaltningsrätt

huvudregel i instanser.Förvaltningsrättsliga tvister kan tas tresom upp
Tribunal administratif.trettiotal Avgöran-instans bestårFörsta ettav
överklagas till någon landetsadministratif kanfrån Tribunalden av

talan kassation kandappel. Genomfem Cour administratives om
således denföras vidare till Conseil dEtat,slutligenmålet även ärsom

flera särskilda förvaltnings-kassationsdomstol. finns detHärutöveren
skilda fullföljdsmöjligheter.domstolar med
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bör de franska domstolarnaDet i likhet med de engelskanämnas att
möjligheten till domstolsprövning förvaltningsbeslut alltidattmenar av

fullfölj dsförbud föreskrivetstår skulle lag.iöppen även om vara

Tyskland

Domstolsorganisation

parallellaTyskland har två domstolsorganisationer, allmänna dom-
förvaltningsdomstolar.stolar och allmänna Härtill kommer den tyska

författningsdomstolenfederala Bundesverfassungsgericht, prövarsom
författningsfrågor specialdomstolar.vissasamt

På den allmänna sidan finns 765 Amtsgerichte i första instans, 117
Landgerichte i andra instans 27 Oberlandesgerichte tredjeisamt

Sistainstans. instans Bundesgerichtshof, till skillnadutgörs av som
federal.från övriga domstolar är

förvaltningssidanPå finns domstolsorganisation för allmännaen
förvaltningsmål består instanser. instansFörsta 52utgörstresom av av
Verwaltungsgerichte, andra instans Oberverwaltungsgerichte16 ochav
tredje instans Bundesverwaltungsgericht. andra förvalt-För typerav av

finnsningsmål antal specialdomstolar.ett

Brottmål

flertaletFörsta instans i brottmål Amtsgericht. Vid mål angåendeär
allvarligare brottslighet med undantag för fallvissa högförräderi,är, av

Landgericht första instans. Högförräderi direkt i Oberlandes-är tas upp
gericht, högsta förbundsstat.instans i respektiveärsom

Avgöranden Amtsgericht överklagas till Landgericht. Brottmåls-av
domar meddelats Landgericht i andra instans kan överklagassom av
till Oberlandesgericht i dessa fall endast rättsfrågor.prövarsom

brottmålsdomarDe meddelats Landgericht ochsom av
Oberlandesgericht första överklagasi instans till Bundesgerichtshof.
Bundesgerichtshof endast rättsfrågor. Om Oberlandesgerichtprövar en
i rättsfråga vill avvika från avgörande från Oberlandes-etten en annan
gericht eller från Bundesgerichtshof, fråganmåste underställas
Bundesgerichtshof.
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Tvistemål

första förmögenhetsrättsliga målAmtsgericht instans i rörär som
hyresmål och familjerättsligaunderstigande 6 000 DEM ivärden samt

Övriga tvistemål i första instans Landgericht ocksåmål. prövas somav
avgöranden Landgerichttill Amtsgericht. Deöverinstansär som

överklagas.andra kan intemeddelar instanssom
avgöranden första instans kan överklagas tillLandgerichts i

där prövningen i tvistemål till skillnad från iOberlandesgericht,
rättsfrågor.sak- och Slutligen kan avgörandenbrottmål kan bådeavse

Bundesgerichtshof.Oberlandesgericht överklagas till Vid sinav
Bundesgerichtshof bedömningbunden underinstansensprövning är av

Över-rättsfrågor.således begränsad tillsakfrågan och prövningeni är
Landgericht direkt till Bundesgerichtshof möjligtklagande från är om

förutsätterendast rättsfrågor. docköverklagandet Det att mot-avser
medgivande.sittparten ger

Förvaltningsrätt

för förvaltningsbeslut harregelsystem domstolsprövningTysklands av
efterkrigstiden. harväsentligt tillkommit under Utgångspunktenallti

de bärande grundrättig-rättsskyddssystem.delstatemas Envarit av
grundlagen, Grundgesetz, den enskildas tillden tyskaheterna i är rätt

handlande. Bestämmelsen innebärdet allmännasdomstolsprövning av
generellt skall kunna påkallas i allmän domstoldomstolsprövningatt

saknar behörighet.befintliga törvaltningsdomstolarom
förvaltningsdomstolsorganisation för allmänna måltyskaDen

föregående Verwaltungs-i det instanser,består nämnts treavsom
Bundesverwaltungsgericht.Oberverwalttmgsgerichte och Detgerichte,

förvaltningsdomstolsorganisationer för bl.a.särskildafinns dessutom
socialmål.skatte- och

Nederländerna

både allmännaNederländerna bestårDomstolsorganisationen i av
Under 1990-talet har inte-och törvaltningsdomstolar.domstolar en

domstolar hand-inletts medfört det inom vissagreringsprocess attsom
förvaltningsmål. erfaren-och brottmålsåväl tvistemål Deläggs som

integreringssträvandena redovisas i slutetunderheter vunnits avsom
dendomstolsorganisationen harVid beskrivningendetta avsnitt. av

gällande indelningen i allmännaalltjämt i huvudsakgamla och
följts. nederländska dom-förvalmingsdomstolaroch Detdomstolar
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särskilt förvaltningssidanstolsorganisationen på relativt inveckladär
innehåller specialdomstolar.bl.a. grund den antal Denettatt stortav

omfattarlämnade redogörelsen endast huvuddragen ihär organisa-
tionen.

llmánna domstolarA

den allmänna sidan består fyraDomstolsorganisationen på nivåer.av
Dock kan enskilt mål endast instanser. lägstaDenett trepassera genom

lokala domstolar s.k. kantongerechten.nivån 62 Dessa dom-utgörs av
bötesmål, förmögenhetstvister där tvisteföremåletsstolar handlägger

värde understiger 000 gulden arbets-, hyres- och arrendetvister.5 samt
domför med domare.kantongerechtEn är en

består distriktsdomstolar, s.k. arrondissements-nivå 19Nästa av
rechtbanken. domstolar handlägger förstaDessa instans brott- ochsom

de lokala domstolarna behörigatvistemål inte handlägga.är attsom
också överklagade domar frånDistriktsdomstolama lokaldom-prövar

Fönnögenhetsrättsliga tvister mindre värdenstolama. 2500rör änsom
får överklagas. kommergulden dock inte Som beröras i det följandeatt

fungerar distriktsdomstolama också domstol i rad olikasom en
distriktsdomstol domförförvaltningsmål. med antingen ellerEn är en

domare beroende på målets art.tre
Tvistemål och brottmål distriktsdomstol förstaprövatssom av som

får överklagas till någon landets fem hovrätter, s.k.instans av
domföragerechtshoven. vanligen med ledamöter.Dessa är tre

allmänna sidan högstaSista instans på den domstolen,utgörs av
Raad der Nederlanden. hovrättemasHoge Denna överprövar avgöran-

avgöranden distriktsdomstol där distriktsdomstolen handlagtden isamt
målet andra innebär således måli instans. Det iävenatt startatsom en

kanlokal domstol i instanser.prövasmest tresom
Nederländerna allmänMål rörande skatter i i domstol. Härprövas

första domstolsinstans.fungerar hovrätten Hovrättens avgöranden isom
skattemål liksom andra hovrättsavgöranden överklagas till Raad.kan Hoge

för förRaad har avdelningar brottmål, tvistemål ochHoge tre en en
fungerarför skattemål. Domstolen liksom sin franska motsvarigheten

bevisfrågorkassationsdomstol. Domstolen inte endastprövar utansom
procedurfrågor.rättsfrågor och Avgöranden bedöms felaktigasom som

upphävs och målet återförvisas då till den lägre instansen. brottmålI
åklagare, s.k. procureurgeneraal överklagahar vissa högre rätt att ett

avgörande partsföreträdarna i målet avstått från fullföljd.även om
ske lagens domstolensSådant överklagande i intresse. Högstasägs

fall påverkar inte i det aktuella måletavgöranden i sådana parterna men
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får prejudicerande verkan för framtida fall.avgörandet RaadHoge är
domför med eller fem ledamöter.tre

örvaltningsdomstolarF

förvaltningssidan bestod domstolsorganisationen förstaPå i instans
bl.a. stycken specialdomstolar.tidigare tio Raad State ärav van som en

förvaltningssidantvå slutinstanser på avgjorde också radav en
förstaförvaltningsmål och enda instans. Verksamheten från de tiosom

specialdomstolarna del Raad uppgifterStatessamt en av van som
första instans har flyttats till särskilda förvaltningsavdelningar som

vid de distriktsdomstolama. Fortfarandeinträttats 19 handläggs
emellertid många förvaltningsmål vid olika specialdomstolar.typer av

gäller ärenden rörande immigrationsfrågor ellerDet studielån.t.ex.
Förvaltningsrättsliga avgöranden distriktsdomstol fullföljs tillav

de två förvaltningsöverrättema,någon Raad ellerState Raadav van
Till den förstnämndaBeroep. domstolen överklagas bl.a. avgöran-van

den tillstånd och koncessioner medan Raad Bereop t.ex.som avser van
socialförsäkringsmål och mål statsförvaltningen. Detprövar rörsom

kan tilläggas Raad fortfarande fungerarState första ochatt van som
enda domstolsinstans i del ärenden, bl.a. i vissa miljömål.en

Reformsträvanden under 1990-talet

Under år började föra förvaltningsdömande1992 verksamhet tillman
distriktsdomstolarna. Tanken lokaldomstolamas verksam-ävenattvar
het skede skulle förasi till distriktsdomstolama och med-ett attsenare

därefterborgarna endast skulle ha domstol förstai instanstyp atten av
vända sig till. del reformen hittillsDen genomförts, dvs. Inte-av som

förvaltningsdömandet,grationen har enligt holländska bedömareav
framgångsrik.varit delen reformenDen emellertid påstöttesenare av

hårt motstånd både från berörd personal och från politiskt håll. starkEn
villeopinion bevara den småskaliga och lättillgängliga rättskipning

lokaldomstolarna för. Från statsmaktens sida övervägersom svarar
olika former administrativ samverkan mellanprövaattman nu av

lokaldomstolar och distriktsdomstolar. hoppasHärigenom kunnaman
behålla eller utöka det lokala dömandet. Samtidigtt.o.m. övervägs
olika möjligheter reformera förenklaoch överrättsstrukturen.att
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UTGÅNGSPUNKTERIII

6 Domstolamas arbetsuppgifter en-

omvärldsanalys

Domstolamas verksamhet påverkas mängd olika förhållandenav en
i omvärlden. dessaHur kommer förändras emellertid svår-att är
förutsebart. Domstolsorganisationen måste därför framtideni vara
sådan den omorganisationer kan fyllaatt störreutan sina uppgifter i

föränderlig omvärld.en

Domstolamas uppgift ha hand rättskipningen.är Samtidigtatt ärom
deras verksamhet regelstyrd och de saknar möjlighet självaatt styra
sina arbetsuppgifter eller påverka arbetsflödet. För effektivtatt ett
domstolsväsende det därförär vikt organisationenstörsta attav
utformas så den har möjlighet klara olika förändringaratt att deav av

förändraduppgifter åläggs den. För övervägandena dom-som om en
stolsorganisation det därför viktigtär ha någon uppfattning huratt om
domstolarnas omvärld i dag och hur den kan kommautser att
förändras. Nedan kommer därför redogöras för sådana faktoreratt som
generellt kan förutses påverka domstolarnas verksamhet. Därefter
lämnas redogörelse för olika förändringar berör respektiveen som
domstolsorganisation, bl.a. vad gäller målutvecklingen och redan
beslutade eller planerade reformer.
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påverkar bådaFaktorer6.1 som

domstolsorganisationerna

rättskipningVadl är

domstolar ochfinnsför rättskipningenstadgasregeringsfonnenI att
kommunala förvaltnings-ochstatligaförvaltningenoffentligaför den

huvuduppgiftDomstolamasregeringsformen.kap. 8 §myndigheter, l
utgångs-grundläggandedärmed denrättskipningenhandha äratt

därför under-börutformas. Detbörorganisationenför hurpunkten
liggakanrättskipning någotinnebörden begreppet ärsökas somavom

framtidadomstolarnasomfattningenbedömninggrund förtill avaven
rättskipningför vaddefinitionegentligarbetsuppgifter. Någon ärsom

uttalade departe-till grundlagenförarbetenaemellertid inte. Ifinns
233.prop. 1973:90mentschefen följande s.

dömandedomstolarnasbenämnsterminologiEnligt ängse
heternasförvaltningsmyndimedanrättskipningverksam et

minigtförvaltning. Detifter brukar är envaraangesupp
sökainledningskapitelmeningsfullt i RF:sattning inte att ge enupp

olika samhällsorgandessaden rollkarakteristiknärmare somav
paragraf endast slåsförevarandedärförföreslår ispelar. Jag att- offentligaoch för dendomstolarfinnsför rättskipningenast att

förvaltningsmyndigheter.kommunalaochstatligaförvaltningen

frågorutreda vilkauppgifthade tillDomstolsutredningen, attsom
eftersomkonstateradedomstolarna,förbehållasborde attsom

arbetsuppgifterför vilkaledningnågonregeringsformen inte ger
harfaktisktvad domstolarnautgå frånbörskall ha,domstolarna man

enskildedenanförde utredningenSammanfattningsvisuppgifter.för att
enskilda, vidmellanrättstvisterdomstolsprövningtillbör ha rätt av

deenligt praxis idet allmännaenskilda ochmellantvistervissa som
civilaenskildasinnefatta prövningeuropeiska avansesorganen

frihets-anklagelser för brott,gällerdetskyldigheter,rättigheter och när
betydelsefullaenskilde särskiltför denandraberövande vissasamt

framhöll vidareDomstolsutredningenfrågor skatt. attfrågor, t.ex. om
kvalifi-detilldomstolsväsendetsangelägetdet är att resurserspara

SOUsärskilda kompetensdomstolarnaskräverfrågornacerade som
f.f..1991:106, 47s.

Även innebördenbehandlade frågandomarutredning1993 års om
innebördenuttaladeUtredningenrättskipning.begreppet att avav
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rättskipning, så det används i Sverige, väsentligen objektivtär attsom
och opartiskt rättsliga tvister mellan enskildaavgöra intressen eller
mellan enskilt intresse och allmänt intresse dömaett iett samt att
brottmål och i mål allvarliga inskränkningar ellerrör eljestsom
ingrepp i den enskildes personliga frihet eller integritet. Utredningen
uttalade vidare sådan definition statisk och tillbakablickande.äratt Ien
stället bör söka vad rättskipning bör dvs. vilken rollman ange vara,
domstolarna rättskipande bör spela i samhället SOUsom organ

f..1994:99, 38s.
Domarutredningen framhöll huvudfunktionatt är attprocessens

bidra till ändamålen, syftet, bakom den materiella lagen får maxi-att
malt genomslag i samhället. På det individuella planet sker detta

den enskilde bereds rättsskydd, konfliktlösning,att reparationgenom
och på det allmänna planet handlingsdirigering, styrning ochgenom
prevention. framtidsperspektivI kommer domstolarnas rollett i
Sverige öka. Enligt utredningen finns det rad faktorer talaratt ien som
denna riktning. betydelseDen domstolarna har framföralltistörre

kommerEuropa påverka de nationella domstolarna. rikt-Iatt samma
ning talar det växande politiska intresset för domstolarna. Utredningen
uttalade det inte längre finns ideologisk bas eller tillräckligaatt en ens
ekonomiska generellt anförtro heltäckande tillsyns- ochattresurser
kontrolluppgifter till särskilda statliga och kommunala myndigheter.
Domstolama kan därvid komma del de tillsyns- ochöveratt ta en av
kontrolluppgifter tidigare föremålvarit för offentligt monopolsom
eller dominans. Detta kan ske enskilda och organisationer iattgenom

omfattning vänder tillsig domstol medstörre yrkanden ersättning,om
förbud eller ändringsâtgärder. Målunderlaget för privaträttsliga tvister
ökar därmed a.a. f.f..48s.

Avsaknaden definition begreppet rättskipning innebär så-av en av
ledes domstolarnas huvuduppgift och därmed också omfattningenatt -

domstolarnas arbetsbörda beroende vad vid skildaärav av man-
tillfällen väljer lägga i begreppet. Utvecklingen tyder på dom-att att
stolarnas roll kommer öka och attinnebörden rättskipnings-att av
begreppet därmed kommer vidgas, dvs. innebörden rättskip-att av
ningsbegreppet förändras med samhällsutvecklingen.

6.1.2 Förändringar i samhället m.m.

Förändringar i samhället påverkar således domstolarnas arbetsupp-
gifter. Utvecklingen inom olika områden skapar behov lagstift-av ny
ning måltyper. Komplexiteten i samhället medförsom genererar nya
också lagstiftningsteknik med ökad användning ramlagar ochen av
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domstolsprövning.medför ökande behovgeneralklausuler ett avsom
omfattning det allmännavissmålmängden iSamtidigt styrs av

målstrukturen med andraMålmängden ochlandet.konjunkturläget i är
Domstolamasdomstolarnas omvärld.beroende förändringar i0rd av

samhällsornråden, också detandrapâverkas, liksomarbetsbörda av
statsförvaltningen.förändrad påochstatsfinansiella läget synav en
detta förändrats sedanstatsfinansiella läget hardetdet gällerNär

budgetpro-år 1995. Ifick första direktivDomstolskommittén sina
lägetdet statsfinansielladet således1994/95:100 uttalaspositionen att

den statligastrukturförändringar iochfortsatta besparingarkräver
talas ställetekonomiska vårproposition iårsförvaltningen. I 1998 om

tillförsikt ochmed betydande opti-2000-talet-kanSverige mötaatt
Inflationen har ned-haroffentliga-finansernamism. De sanerats.

växandeBytesbalansen visarvaraktigt låg nivå.tillbringats över-en
13.1997/981150,skott prop. s.

medförde1990-taletstatsfinansiella läge rådde i börjanDet avsom
innebaranslagsminskningar. Dettafick vidkännasdomstolarnaatt

personalstyrka.form minskadför domstolarna ipåfrestningar av
verksamhet personalinten-eftersom domstolarnasfickBesparingar är-

föredra-antalet notarier,uppsägning/minskningsiv göras avgenom-
till domstolsväsendetanslagetoch domstolssekreterare. Trotsgande att

överskott, dvs. domstolarnaupparbetades under några årminskade ett
medförde domstols-hela anslagsbeloppet. Dettaförbrukade inte att

bedömdes i behov någotför inteväsendet budgetåret 1998 avvara
följandeberäknades dock behöva skekompensationresurstillskott. En

genomförasreformer kunnatresursbesparande intevissaår attp.g.a.
antal närrmdemän,hovrätt och minskatprövningstillstånd i prop.

för bedömsbudgetpropositionen år 199945.1997/98:1, bil 4 I atts.
tilldeladedomstolarna förbrukaranslagssparandet, eftersom änmernu

förbrukat vid ingången år 2001. För årkommer att avvararesurser,
för miljöbalkens införande.tillförs medelföreslås domstolarna1999 att

tillförs dom-Sammantagettekniska justeringar.Vidare vissagörs
bilaga 78.kr prop. 1998/99:1,ytterligare milj.stolarna 11 s.

genomförtsförändringar inomdärefter gäller dedetNär som
med detdessa delvisstatsförvaltningen hänger stats-även samman

rådde underekonomiska klimatläget. det kärvafinansiella I som
syftade tillförvaltningspolitik1990-talet utarbetadesbörjan somenav

förvaltningsmyndigheter-förändringsarbetet ochbättre styrning aven
chefsförsöijningen,förbättringar budgetprocessen,ledning, avnas

förbättradårsredovisningen internochresultatstymingen samt en
för reformarbetetbil. och 8. Måletkontroll prop. 1994/95:100, 1 var,
rättstryggheten skullerättssäkerheten ochminskade atttrots resurser,
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stärkas och rättsväsendet utnyttjas effektivare prop. 1994/95:ännu 100,
bil 3.

därefter förbättradeDet statsfmansiella läget har inte inneburit att
utvecklingen den ekonomiska styrningen harTvärtom detavstannat.av
under år 1997 samladgjorts satsning för ytterligare förbättra denatten
ekonomiska styrningen, satsning regeringen beräknar fortsättaen som

under år 1999 prop. 1998/99:1, volym 9.även avsnitt Utvecklings-
arbetet har bl.a. skett bakgrund Finansutskottets uttalandemot attav en
viktig förutsättning för riksdagen skall kunna ställning till fördel-att ta
ningen utgifter utgiftsområden,på också till de konkreta ansla-av men

det finns resultatanalys föregående årsär verksamhetattgen, en av
FiU 1996/97, Del 145. åliggerDet också regeringen enligt 2 §s.
lagen 1996:1059 statsbudgeten för riksdagen redovisa de målattom

finns och de resultat uppnåtts inom olika verksamhets-1 som som
områden. förMålet rättsväsendet har "att tillförsäkra denangetts vara
enskilde rättssäkerhet och rättstrygghet och för domstolsväsendet "att

mål och ärenden på rättssäkert effektivtochavgöra sätt prop.ett
997/98 volym:1, 10 och och38 1998/99:1, volym 68.s. prop. s.
Vikten ekonomisk styrning understryks ytterligare budgetpro-iav en

förpositionen år prop.1999 1998/99: volym avsnitt och bilaga9 6.
Mål- och resultatstymingen innebär domstolarna måsteävenatt

frågan resursanvändningen uppmärksamhet.ägna Samtidigtstorom
innebär det förändringar för domstolschefemas och uppgifter.ansvar

Informationsteknikens betydelse

dvs. informationsteknik,IT, samlingsbegrepp för olika teknikerär ett
används för skapa, lagra, bearbeta, överföra ochatt presenterasom

ljud, och bild. Tekniken innebär i det obegränsadtext närmasteen
möjlighet till samverkan mellan individer och organisationer
oberoende mängden information och geografiska avstånd. Denav ger
förutsättningar för grundläggande förändringar i strukturerna, fört.ex.
decentralisering och distansarbete. Därigenom kan glestäven

l befolkade områden samhällsservice de tekniskautanges en som
innovationerna hadeinte varit möjlig.

Den IT-utveckling skett under det decenniet ochsenastesom
kanske framförallt under år, har således på radikaltett sättsenare
ändrat förutsättningarna för de vanliga organisationsstrukturema.

p Särskilt tydligt det beträffande de virtuella organisationerna därär
uppdelningen i och periferi förlorarsuccessivt i betydelse.centrum
Dessa organisationer fungerar eller mindre fasta nätverksom mer som
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binder eller med olika kompetenser kringsamman grupperpersoner en
verksamhetsidé.gemensam

Det tydligt domstolarna kan eller bör stå utanför deninteär att
tekniska utvecklingen. Vilken påverkan den kommer ha föratt
domstolsstrukturen emellertid helt beroende de övergripande målär av

i demokratisk ordning läggs fast för domstolsväsendet. Rege-som
Åtgärderringen har för breddai 1995/962125, 14, ochatt ut-prop s.

veckla följande.användningen infonnationsteknik, uttalatav

har inte egenvärde i utvecklingen dettaIT något sig. Aven
område måste relateras till grundläggande behov hos individ och
samhälle. IT-området måste därför bli delInsatsema inom en av en

samhällsutvecklinsammanhållen vision vilken vi önskar ochom
underordnas ipande mål i demokratis ordning läggsde över som
fast för olika samhäl sområden. Sveri behöver därför inDet äre en
fristående itik för skildastatlig IT-politik samhä ls-utan en po

informations-områden bästa på och kunskasätt tarsom vara s-
samhällets skapa kringmöjligheter. För insatserna på T-att samsyn

förområdet behövs dock mål användningen ochgemensamma
utvecklingen IT.av

således fullt för domstolsväsendetDet möjligt denär att anamma
utveckling finns privata organisationer medinomsom en samman-
knytning endast och med distansarbete eller arbete mycketi nätverk i

skulle kunna genomförassmå organisationer. Förhandlingar endast
bildöverföring.eller i utsträckning medstor

Frågan organisationsstruktur bygger på nätverk mellanom en som
särskildadomstolar kräver emellertid överväganden. Här skall endast

pekas ingå i dessa överväganden.på några aspekter bör Domstols-som
det inte endast uppfyller högtväsendet måste organiseras så ställdaatt

krav allmänhetens förtroende förpå kvalitet så dom-även attutan
kan därvid frånstolarna vidmakthålls eller ökas. Det inte bortses deatt

särskildabyggnader domstolarna verkar och den tyngdi processen
inställelse till förhandling har särskild betydelse.ensom en en ger,

Frågan domstolsförhandlingar med hjälp bild- och ljudöver-om av
föring nyligen Domstolsförfarandet, Förslag tillhar Ds 1997:7,utretts
förbättringar. deltar domstols-Huvudregeln de iatt personer som en
förhandling fysiskt närvarande föreslås bibehållenskall vara men upp-

tvistemål,mjukad så fall åklagare och målsägandei vissa i iatt parter
brottmål, domstolsärenden och konkursärendeni i vittnenparter samt
m.fl. förhandlingar bild- ochskall ha möjlighet medverka iatt genom
ljudöverföring.

den tekniken kanövervägandena vilken inverkan ha påI nyaom
den möjlighet förhand-organisationsstrukturen måste utöver som-

andra faktorer. flexibilitetlingar "på distans" också in Denvägasger -
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nödvändig byggaär in i organisationen främjasatt närasom av en
kontakt mellan administration och personal och mellan kolleger
sinsemellan. Därmed uppkommer också frågan hur IT-utvecklingen
påverkar domstolarnas inre organisation. Hittills har teknik-
utvecklingen nämligen påverkat domstolsväsendet framförallt genom

underlätta arbetet i domstolarna internt.att I detta avseende har arbetet
med teknikinförande skett i tvåett etapper.

förstaDen har införandet ord- och textbehand-etappen avsett av
lingssystem medan den andra utvecklandet ochetappen avsett

MÅHS.installerandet målhanteringssystem, finnsett Dettaav numera
installerat vid samtliga länsrätter och vid antalutom ett storten
tingsrätter. Samtidigt utvecklingsarbete pågår för förbättraett attsom

utvecklas målhanteringssystemsystemet förett även överrätterna.
Vidare samtliga domstolarär anslutna till domstolsväsendetsnumera
kommunikationsnät, Domnät, med den tillgång till juridisk information

detta innebär. Många har också möjlighet användasom att e-post.
Slutligen pågår utvecklingsarbete för lämna detett nuvarandeatt
informationssystemet för rättsväsendet, RI.

Införandet IT-stöd i målarbetet har medfört förenklingar ochav
rationaliseringar för framförallt domstolsselcreterama. Genom 0rd- och
textbehandlingssystemen har det skrivarbetet övertagitsmesta av av
domarpersonalen och målhanteringssystemet har målarbetetgenom
underlättats. Rationaliseringsvinstema vad gäller införandet ord-av
och textbehandlingssystem har till viss del realiserats attgenom
Domstolsverket vid dimensioneringsberälcningama för domstolarna
räknat med 20-procentig rationaliseringseffelct på kanslisidan, vilketen
resulterat i domstolarna minskat antalet domstolssekreterare.att

MÅHSNär det därefter gäller effekterna har denav
rationaliseringspotential finns inte realiseratsännu fullt Vissut.som
inverkan har emellertid införandet haft i budgetarbetet attgenom
domstolar inte har fått målhanteringssystemet får tillägg till sinettsom
budget.

Sammanfattningsvis har teknikutvecklingen dag framföri allt
utnyttjats för rationalisera kanslipersonalens arbete.att framtidenI
kommer teknikutvecklingen emellertid allt betydelseatt störreen

för domarpersonalenäven och därmed all rättskipandegenomsyra
verksamhet. Infonnationstekniken har redan tillgång till aktuellgett
information i olika frågor. Härigenom skapas förutsättningar för ökad
kvalitet i rättskipningen. Då inforrnationstillgången i allt mindre
utsträckning beroende hurär organisationen utformad teknik-ärav ger
utvecklingen frihet utformastor organisationsstrukturenatt efteren
hänsynstagande till andra faktorer.
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fysiska avståndsåledes möjlighet överbryggaIT-tekniken attger
domstolsarbetet och motverka negativaoch därmed effektiviserakan

delar landet blirmellan domstolarna i vissaeffekter avståndenatt avav
sammanläggning tingsrätter skulle kommalånga omfattande avom en
emellertid små domstolsenheter kantill stånd. möjliggörDen även att

kan haverksamhet och också dessaupprätthålla hög kvalitet i sin atten
information domstolar.grundläggandetillgång till störresomsamma

långtgående samarbetemöjlighet utvecklaVidare tekniken ettattger
och den dömandedomstolar, både administrativt imellan olika

verksamheten.

ll
Internationaliseringeni

heltmedlem harGenom Sverige blivit EU rättssystemett nyttatt av,i påverka dom-svenska. detta kommerinförlivats med det Hur att
emellertid för tidigt bedöma med någonstolarnas verksamhet är att

säkerhet.större
företrädedock principen EG-rättensallmänt kanRent sägas att om

inträtt i delvisframför nationell lagstiftning innebär Sverigeatt nyen
lagstiftning områdenbeslutad på mångarättslig miljö med gemensamt

och med institutioner.gemensamma
hand deankommer i första påTillämpningen EG-rättenav

innebär domstolarna har handskasdomstolarna.nationella Det att att
Samtidigt förändras dessa kontinuerligtmed materiellt regler.nya

svårigheternarättskapande verksamhet.Europadomstolensgenom
rättsutveckling, samtidigtligga följa dennakommer delvis i attatt som

studier hurfinnas behov komparativadet kommer göraattettatt av av
fråga.andra länder löst någon viss

myndigheterinom andra statligaregionala utvecklingenDen

slutbetänkande, Regional framtid, SOUharRegionberedningen sitt
håll landet och inom mångadet på många i1995:27, konstaterat att

administrativautvecklingsamhällssektorer pågår störremoten
flera centralaBeredningen pekar påde nuvarande länen.regioner än att

effektivitetsskäl har indelat, eller i färd medämbetsverk är attav
Bered-enheter länen.regionala organisation iindela, sin större än

geografisk överensstämmelsesikt bör rådaningen det påattanser
regionindelningen och den admini-funktionellamellan den verkliga

verksamhet harför olika offentligaindelningenstrativa organ, vars
klartskall erfordras starka ochbetydelse. Detnågot samband av
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frånredovisade skäl för avvikelser den indelningen pågemensamma
regional nivå a.a. 26.s.

föreslår för framtida förändringarRegionberedningen principer av
för ökadlänsindelningen. Enligt beredningen talar mycket att en

offentliga falleffektivisering den verksamheten i vissa kommer attav
enheter dagens län.kräva större än

betänkande har Kristianstads och Mal-Efter Regionberedningens
till länmöhus län från och med den januari 1997 slagits1 ettsamman

residensstad och för länsstyrelseorganisationen imed Malmö sätesom
1995/96:38 och 1995/96:224. Vidare har Göte-Skåne län prop. prop.

Älvsborgslän län från och medoch Bohus län, Skaraborgsborg samt
sammanförts till län, Götalands län prop.den januari 1998 Västral ett

länsindelningen har direkt påverkat läns-1995/96:38. Förändringen i
län finns således länsrättSkåne irättsorganisationen. I numera en

med avdelning placerad i Kristianstad. GötalandsMalmö I Västraen
valt behålla de tidigare länsrättema. länetlän har i stället Iattman

finns det därför länsrätter.trenumera
Även andra delar den statliga förvaltningenutvecklingen inom av

näraliggande för domstolarnas delpåverkar domstolarna. Mest är
skatteförvaltningens ochåklagarväsendet och polisväsendet, ävenmen

kronofogdemyndighetemas organisationer berör domstolarna.
åklagarorganisationen har den regionala indelningenNär det gäller

1995/96:llO,ändrats från och med den juli 1996 prop. SFSl
Åklagarverksamheten indelad åklagardistrikt1996:205. i sjuär nu

åklagarmyndighe-med åklagarmyndighet i varje. Kansliortema fören
Västerås, Linköping, Malmö, Göteborg, SundsvallStockholm,ärtema

finns Statsåklagarmyndigheten för speciella mål.och Umeå. Dessutom
finnas det antal åklagarkammareåklagardistrikt skallI varje som

åklagarkam-Riksåklagaren bestämmer. Riksåklagaren bestämmer även
åklagarverksamhet skalllokalisering och på vilka övriga orterramas
gäller lokala indel-bedrivas. Riksåklagarens beslutsrätt det dennär

delegeras till åklagarmyndighetema.ningen kan
Även har ochpolisväsendet genomgått genomgår organisato-stora

förändringar. Antalet polismyndigheter har, till följd bespa-riska av
minskat från till myndighetoch rationaliseringskrav, 117 21rings- en-

strukturförändringSamtidigt med denna sker internai varje län. orga-
Betydande personalminskningar harnisationsförändringar. ägt rum,

civilanställda. Målet förebygga brottfrämst vad de är att genomavser
inträffarskalländåväl utvecklad närpolisverksamhet. brottFör somen
samtidigtmindre brott utföras närpoliserutredningar somgrova avom

handläggs länsavdelningar.kvalificerade brotten inomde mest
kronofogdemyndighetemas bestodgäller organisationNär det

kronofogdemyndigheter indelade isjälvständigadenna tidigare 24av
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Kronofogdemyndighetemaåtta samverkansområden. hade under sig
lokalkontor. med den landet144 Från och januari 1997 indelat i tiol är

med kronofogdemyndighet i vardera. Sätesortema för lao-regioner en
nofogdemyndighetema från medkommer och den januari1 1999 att

Stockholm, Eskilstuna, Jönköping, Kalmar, Malmö, Göteborg,vara
Karlstad, Gävle, Härnösand och Umeå SFS 1997:1335. ankom-Det

på Riksskatteverket besluta den lokala indelningen verk-attmer om av
samheten.

Skattemyndighetema tidigare indelade i länsmyndigheter medvar
lokala skattekontor. Från och med den januari landet122 1 1999 är

indelat i tio regioner med regionkontor i vardera. Regionerna över-ett
med lcronofogdemyndighetemas regioner. förSätesortemaensstämmer

skattemyndighetema dock inte desamma: Stockholm, Västerås,är
Örebro, ÖstersundLinköping, Växjö, Malmö, Göteborg, Gävle, och

Luleå SFS 1998:411.

regionala, demografiska utvecklingenDen

finns klart mellan domlcretsamas befolkningsstorlekDet sambandett -
och sannolikt också åldersfördelning och antalet inkomna mål till-
domstolarna. mycket tydligt vad gäller inkomna brottmål.Detta är t.ex.
Omkring hälften alla brott anmäls således de storstadslänen däri treav

BRÅ-rapportendast cirka tredjedel befolkningen bor 1998:2.en av
kan därför domstolsorganisationen opåverkadPå längre sikt inte vara

fördelningbefolkningsutvecklingen och befolkningens mellan olikaav
regioner.

teknikutvecklingsverket, har redovisat denNärings- och NUTEK,
regionala utvecklingen olika synvinklar fram till år med1993ur pro-

fram till Rl994:59.år 2000 NUTEKgnoser
framgår totalbefolkningens utveckling sedan 1980-Av rapporten att

förhållandevis stabila Storstadsregionema ochtalet uppvisar mönster.
har haft befolkningsölmingar påde arbetsmarknadsregionemastora

medan de små och mellanstoramellan 0,5 och år, regio-l procent per
årligen. Sistnämnda finnshar minskat med 0,3 regionerprocentnerna

framför Bergslagen, Värmland och delarallt i Norrlands inland, vissa
Småland.av

nettoutflyttningamaStödområdena uppvisar de relativastörsta me-
Uppsala och Hallands län har dendan storstäderna inklusive största

nettoinflyttningen.
det gäller åldersstrukturen finns mycket regionala skillna-När stora

ochder. försöijningsbalansen, dvs. andelen ungdomar pensionärerOm
yrkesverksamma åldern år, studeras denna ii i 20-64 ärprocent av
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landet helhet cirka 74 Procenttalet i Stockholmsregionenprocent.som
64,5 medan det i vissa stödområden 85 länenAvär ärprocent procent.

har Jönköpings, Kalmar och Kristianstads län forsörjningsbalans påen
cirka dvs81 sju procentenheter riksgenomsnittet.sämre änprocent,

förPrognoserna år 2000 tyder inte på några förändringarstörreatt
kommer ske i detta mönster.att

bestyrksNUTEKs statistik publicerad i Statis-prognoser av senare
Årsboktisk Uppgifterna1998. i årsboken bl.a. dels hämtade från denär

folk- bostadsräkningenoch år dels offentlig fram1990, statistiksenaste
till år 1996.

Siffrorna målunderlagetvisar för domstolarsmå i vissa delaratt av
landet riskerar befollcningsutvecklingen bli mindre.att p. g.a.

6.2 allmänna domstolarnasDe

arbetsuppgifter

6.2. Målutvecklingen1

Målutvecklingens betydelse för arbetsbelastningen i domstolarna beror
två faktorer, dels antalet inkomna mål, dels målstrukturen.av

detNär gäller antalet inkomna mål till framgårtingsrättema av
bilaga brottmålen2 exklusive notariemål ökat successivt underatt
1990-talets första år för minska under de följande åren.att
Minskningen har till del tillskrivits reformervissa genomförts.en som
Under år har1995 genomförts lagändringar innebär avkrimi-t.ex. som
nalisering vissa brott, särskilda restriktioner för åtalsprövning ochav
utvidgade möjligheter till strafföreläggande. Minskningen antaletav
inkomna brottmål har troligen också berott på de omorganisationer

genomförts inom polis- och åklagarväsendena. harDessa antagitssom
medföra effektivitetsförlust med färre utredda mål och målen som

Omorganisationemabalanserats vid åklagarkamrama. har bedömtsnu
genomförda och bedömningen antalet brottmål återigenär attvara

kommer öka, Domstolsverkets budgetunderlag för tidenatt t.ex.se
fram till år 2001.

I riktning talar analys brottsutvecklingen fram till årsamma en av
BRÅ2000 Brottsförebyggande rådet genomfört efter ettsom

BRÅregeringsuppdrag. konstaterar således belastningen på rätts-att
BRÅ-rapportväsendet kommer öka under de årennärmasteatt

BRÅs BRÅ1994:1. I 1994:5 har reviderat analysen på grundrapport
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inför 2000-talet.finns framtidsprognosenosäkerhet iden stora somav
BRÅ anmälda brottemellertid utläsas antaletfrån kanstatistikAv att

för öka något under åren 1995minskade början på 1990-taleti att -
År stöldbrottenmedsåledes våldsbrotten19971997. tre procent,steg

BRÅ sammanfattarrånbrotten med 18med och attprocent.procentsex
lägre börjanfortfarande itotala antalet anmälda brottdet är än av

Under 1990-talet tycksökningar.de årens1990-talet, senastetrots
BRÅkonstant nivåpå relativtha stabiliseratsdock brottsligheten en

Apropå 1/1998.nr.
kraftigt under åren 1990-tvistemålen har dessa ökatdet gällerNär

under 1997.med drygt 1994för minska 201993 procentatt -
Ökningen troligen med1990-talet hängdeunder början sammanav

överföringen den summariskadelsdels lågkonjunkturen, processenav
reform skapade övergångs-kronofogdemyndighetema. Sistnämndatill

deldärefter beror tillMinskningenökad måltillströmning.vis storen
betalningsföreläggande minskatantalet mål börjatpå att somsom

underhållsbidraglagstiftningen avseendekraftigt. ändradeDen som
till minskninghar också lettkraft den februari 1997trädde i l aven

tvistemål.antalet
totalt ökat med 26antalet mål i hovrättemaUnder 1990-talet har

mål har ökat.det övriga DeFramför allt ärprocent. somgruppen
brottmålen intemålantalet sjunkit något. Atthar dockårensenaste

ha samband medtordemotsvarande mån i tingsrättminskat i attsom
brott ochfrämst mindre allvarligabortfallet vid tingsrätterna rört att

brott måletöverklagandefrekvensen troligen högre grövre rör,är se
förtroende.Kvalitet och1987:8,DV rapport

gårmycket på utvecklingenmålstrukturen tyderdet gällerNär att
delFörändringen kan till vissdomstolarna.allt mål i mätasmot tyngre

tidigare under-förhandlingstiden.utvecklingen Av enavgenom
förarbetsplatsundersökningen, tillsattes år 1973sökning, attsom

arbetsbelastningenlämpligen bör ifrågan hurstudera mätaom man
mellanfinns linjärt sambandframgår nämligen dettingsrätterna, ettatt

Vidare framgår detförhandlingstid i målen.handläggningstid och att
betydelse förenskilda faktor harförhandlingstiden den störstär som

Även förhandlingstiden fram-såledesarbetsbördan domstolarna.i om
förändringar arbetsbördan denför studera iförallt äranvänts ettatt av

Under perioden 1993/94 1997på målstrukturen.de viktigaste måtten -
för tvistemålens del med 29förhandlingstiden i tingsrättökade procent

Även andelen mål medmedoch för brottmålen 21 procent. en
hovrättemas delflera dagar ökade markant.förhandlingstid För varom

del och förförhandlingstiden för tvistemålens 23ökningen i procent
ochDomstolsverkets årsredovisning 1997delbrottmålens 30 procent
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Ökningenbilaga underbil. 2. förhandlingstid mål skulleav per
därför tyda på målen har blivit handlägga.att tyngre att

allmänt finns det också flera faktorer talar för alltRent tyngresom
mål. Till början finns det generell föra de enklaresträvan atten en
målen från domstolarna. mål blir kvar därmedDe ochär tyngresom

arbetskrävande. Vidare inverkar den internationaliseringmer som
talats på målens svårighetsgrad. Visserligen har tillEG-rättenom ovan

del integrerats i svensk lagstiftning, rättsutvecklingenävenstor men
pågår ständigt EU-domstolens avgöranden. måsteDomarnagenom
därför tillägna helt teknik för rättsfallsstudium,sig förävenen ny men

studier hurkomparativa andra EU-länder löst olika rättsligaav
problem.

Intemationaliseringen kommer troligen för brottmålens del ävenatt
visa sig ökat internationellt polisiärt samarbete och denatt ettgenom
fria rörligheten och tjänster kommer påverka denattav personer, varor
brottslighet domstolarna har bedöma. tvistemålens delFörattsom

ställa krav förkommer internationaliseringen ökade på kunnande att
lösa allt och komplicerade rättsfrågor fleramed beröring istörre mer
länder.

detNär gäller målstrukturen har också teknikutvecklingen en
förutsättningarbetydelse. Tekniken skapar for brotts-typernya av

lighet. Vidare har det i olika sammanhang framhållits ökadeatt sats-
skall för bekämpaningar våldsbrott, narkotikabrottslighet ochgöras att

den ekonomiska brottsligheten, jfr. 1994/95: Bilaga100, 3t.ex. prop. s.
1997/98:1, volym och l998/99:1, volym10 3 20.prop. s. prop. s.

Ökade på bekämpa brottstyper, såsom eko-satsningar vissaatt t.ex.
brottslighet, kommer troligen bli vanligare i framtiden. Dettaatt
påverkar direkt domstolarnas verksamhet.

de reformer kommer arbetsbördanFörutom inämntssom ovan
domstolarna påverkas reformer beslutatsantingen ännuatt av som men

genomförts eller fått fullt genomslag ellerinte planeras i närasom en
framtid. krafträttshjälpslagen 1996: 1619 trädde i denDen 1nya som
december exempel reform sannolikt framtiden1997 på iär ett en som
kommer minska antalet mål domstolarna. Rättshjälpen hari gjortsatt
subsidiär i förhållande till rättsskyddsförsäkringen och möjligheterna

få rättshjälp enklare ärenden, ärenden rörande äktenskaps-iatt t.ex.
skillnad och underhåll, har begränsats. kanminskande riktning ocksåI
de reglerna underhållsstöd, trädde kraft den februarii 1nya om som
1997 och de vidgade möjligheterna utfärda strafföreläggande,att
verka.

Målstrukturen kommer också påverkas miljöbalkens iatt av
kraftträdande den januari berörts miljö-1 1999. Som kommerovan
domstolar vid fem vilkainrättas tingsrätter, kommer ha prövaatt att att
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miljö-Koncessionsnämnden förhandladesmål tidigarebl.a. de avsom
kommatingsrättermålstnikturen vid vissakanskydd. Vidare att

förslag 1995:65SOUSkiljedomsutredningensförändras genom-om
domstolarnas kom-för stärkaföreslår,Skiljedomsutredningenförs. att

avdelningar inrättassärskildanäringslivsrelaterade tvister,i attpetens
landets tingsrätter. För-mål vidsådanaför handläggning sex avav

Justitiedepartementet.för närvarande inomberedsslaget
allmännaantalet mål vid destatistikenSammanfattningsvis visar att

ochrelativttiden, ibland meddomstolarna varierat över stora upp-
består.förhållandedettaSannolikt kommernedgångar. ett somvara

planeradebeslutade ochdet finns bådeför dettatalarNågot är attsom
ochhaft fullt genomslag,helt harverkan intereformer, ännuvars

sänkandesåväl ityder på förändringarreformerplanerade somsom
målstrukturen kommerpekar påantal faktorerriktning.höjande Ett att

internationellinslagmed ökadebli allt rätt.att tyngre av

Sidofunktionema6.2

utredningsarbete vad gäller dom-förredogjorts årsTidigare har senare
har domsto-följd detta arbete varitEnstolarnas organisation. attav

uppgifter. Ytterligaredömandealltlarna renodlats mot rentmer
beträffandeplaneras inskrivnings-domstolarnas arbeterenodling av

företagshypo-inskrivningenfastighetsinskrivningen,väsendet, dvs. av
bouppteckningsverksamheten.Sjöfartsregistrettek och samt

hemvist harinskrivningsmyndighetemas organisatoriskaFrågan om
Lantmäteriverket. Uppdragetsamråd medDomstolsverket iutretts av

framtida organi-Inskrivningsverksamhetenshar redovisats i rapporten
fastighetsinskriv-föreslås1997:5. Isation DV-rapport attrapporten

fördomstolarna in-förs bort från de allmännaningsverksamheten att
beräknas kunnaGenomförandetlantmäteriorganisationen.itegreras

ske den januari år 2001.l
Även företagsinteck-och förSjöfartsregistret registretfrågorna om

föreslår verksamheternaDomstolsverket. Verketning har attutretts av
registreringsverketrespektive ochSjöfartsverket Patent-överförs till

Lufträttsutredningen före-Vidare haroch 1998:1.1997:7DV-rapport
förs vid Stockholms tingsrätt,för luftfartyg, vilketregistretslagit att

Luftfartsverket SOU 1997:22.överförs till
Ärvdabalksutred-bouppteckningsverksamheten hargällerdetNär

överförs till skattemyndighetema SOUföreslagit dennaningen att
1996:160.

företagsinskrivningsregistretinskrivningsväsendet exklusiveOm
förs från dom-bouppteckningsverksamhetenSjöfartsregistret ochoch
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stolarna minskar personalbehovet vid tingsrättema med 64 notarier och
280 anställningar för administrativ personal. Uppgifterna bygger på
tingsrättemas uppgifter använda årsarbetskrafter budgetåretegna om
1996. Antalet ordinarie domare berörs dock förutom vid deärsom -

domstolarna endast marginellt.största -
Frågan hyres- och arrendenämndemas verksamhet skall integre-om
med tingsrättema utreds för närvarande särskild utredareras av en som

har redovisa sitt uppdrag den 31 oktober Flertalet1998. hy-att senast
och arrendenämnder redan dagi samlokaliserade med tingsrät-ärres-

Förändringarna kommer därför inte föravgörandeterna. att ut-vara
formningen domstolsorganisationen. För de domstolarna börstörstaav
dock beaktas dessa tillförs ytterligare personal.att

6.3 allmännaDe förvaltningsdomstolamas
arbetsuppgifter

förvaltningsrättskipningenInom har reformer under årstora senare
påverkat såväl måltillströmningen målstrukturen. I tre etappersom
flyttades under åren 1994 1996 mål till länsrätt tidigare prövatssom-

kammarrätt förstai instans. Vidare infördes krav på prövnings-ettav
tillstånd i ledet länsrätt kammarrätt och körkortsmålen fördes över-
till länsstyrelserna med möjlighet överklaga till länsrätt. Slutligenatt
skedde omläggning taxeringsprocessen.en av

När det gäller antalet till länsrätterna inkomna mål har
måltillströmningen likväl minskat sedan år 1990 med drygt 17 procent
Den målminskningen framför allt skattemål och körkortsmål.stora avser
Mellan år 1994 1997 ökade antalet inkomna mål fyramed procent,-

Minskningen för kammarrättema det gäller inkomna mål sedannär
år 1990 understiger Måltillströmningen emellertidprocent. stegen
kraftigt under åren 1992 för1993 sedan sjunka med 29att procent-
under åren 1994 1997.-

reformerDe redogjorts för har således medförtstora som ovan
kraftiga förändringar i måltillströmningen. Andra förändringar kansom
komma påverka antalet inkomna mål de reglernaatt är nya om
underhållsstöd och de kraftigt höjda taxeringsvärdena på villor och
fritidshus vid den allmänna fastighetstaxeringen Båda faktorerna1996.
förväntas ökat antal mål framförtill allt länsrätterna. Slutligenettge
kan å andra sidan de ändrade reglerna socialbidrag trädde iom som
kraft den förväntas1 januari 1998 minska antalet mål.
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reformermålstrukturen innebär dedärefter gällerdetNär som,
mål-måltyper i sitthar cirka 400genomförts länsrätternaatt numera

Även deendast kommer mål i drygt 50det inområde. procent avom
arbetsfält. Målenmycketinnebär det varieratmöjliga måltypema ett av

komplicerade målen betydligtfärre och deenklare slag har blivit mer
förändradeexempel detta den taxeringsprocessen,fler. påEtt är som

försvunnit. Samtidigt har förvalt-enklare skattemåleninneburit deatt
påverkatsde allmänna domstolarnaningsdomstolama tidigare än av

tillträde tillSveriges EU.
Även ellergäller vissa beslutadeför förvaltningsdomstolama att

påverka måltillströmningen. Den lplanerade reformer kommer att
kraftutlänningslagen 1989:529 iträdde ändringar ioktober 1997 som

för förvars-invandrarverkinnebar Statensbl.a. övertog ansvaretatt
sådana beslut utvidga-från polisen. Möjligheterna överklagabeslut att

för förvaltnings-kommer medföra ökad belastningdes, något som en
för och processordningdomstolama. Vidare har Kommittén instans-ny

uppdrag utlännings-för utlänningsärenden NIPU i övervägaatt om
Invandrarverk skallmedborgarskapsärenden avgjorda Statensoch av

ellerdomstol, domstolsliknandekunna överprövas organ av enav
det kommerförvaltningsmyndighet. Mycket tyder pårenodlad att att

eftersom målmängdendomstolsprövning. skulle ikrävas Dettaen -
och utrikespolitiskaärenden beroende både inrikes-dessa är av

med tiden periodvis kunna innebäraförhållanden varierar ettsom -
finns allmänSedan den oktoberantal mål. 1 1998avsevärt en

förvaltningslagen beslut förvaltnings-kompletterande regel i att av
förvaltningsdomstol någotmyndighet får överklagas hos allmän om

föreskrivetsärskilt SFS 1998:386. Från principeninte ärannat om
frågor ochdomstolsprövning undantas beslut i administrativa

kommernormgivningsärenden. Regeln domstolsprövning attom
främst för länsrätterna. Slutligenmedföra ökad arbetsbelastningen

departements-för närvarande frågor behandlats ibereds vissa som
Översyn ochförvaltningsprocessenpromemorian Fortsatt översynav

gäller bl.a.förvaltningsprocessen, 1996:40 och 1997:29. DetDs Dsav
förfarandet bifall tilltalerätt och inhibition vidregler samt omom

och återställande försutten tid. Vidareansökan resning övervägsom av
detfår beviljasändra resningsinstitutet så resning inteattatt om

redan den avgjorda sakenskäligen kunnat krävas sökanden iatt
förhållandet. Vid skallåberopat det resningsgrundande prövningen

åberopatstill sådana omständigheter harhänsyn endast tas avsom
klart framgår ärendet.sökanden eller i övrigtsom av

för ökadSammanfattningsvis finns det flera faktorer talarsom en
Även för förvaltnings-förvaltningsdomstolarna.måltillströmning till



SOU 1998: 35l Utgångspunkter 65

domstolarnas del kommer sannolikt samhällsutvecklingen och inter-
nationaliseringen medföra målstrukturen blir alltatt att tyngre.

6.4 Sammanfattning

Domstolarnas roll kommer förändras bl.a. till följdatt derasattav
rättskapande uppgifter ökar dels på grund influenser från övrigaav
Europa, dels till följd ökad användning ramlagar. Samtidigtav en av
ställer samhället krav på domstolarna skallett effektivare.att vara
Effektivitetskravet påverkar bedömningen både hur den ochyttreav
den inre organisationen bör utformas.

När det gäller den organisationen kan denna kommayttre att
påverkas Överföringden utveckling skett på IT-området.av som av
information såväl bild, både ochtext internt, kan iexterntgenom som
framtiden komma förändra på lokaliseringenatt domstolar.synen av
Tekniken överföra bild dockatt inte så utformadär ännu den kanatt

vanliga rättegångar.ersätta
Den regionala indelningen har förändrats tillskapandet ettgenom av

län i Skåne och i Väst-Sverige. En utveckling administrativastörremot
regioner i övriga delar landetäven kan förutses. Också inom andraav
delar Ävenrättsväsendet har regionala indelningarstörre valts.av om
dessa organisationsförändringama inte försvårar samarbetet med dom-
stolarna påverkar det arbetet med struktur för domstolsväsendet.en ny

detNär därefter gäller den inre organisationen har Domstols-
kommittén föreslagit förstärkt beredningsorganisation bl.a.en som
innebär tingsrättema får möjlighetatt anställa särskilda berednings-att
jurister och vissa beredningsåtgärder får delegerasatt från domare till
andra personalgrupper. Vidare har det utvecklade IT-stödet möjliggjort

minskning den sedvanliga kanslifunktionen. Det kan förutsesen av att
denna utveckling kommer fortsätta.att

Flera reformer har genomförts eller planeras för renodlaatt
domstolarnas arbetsuppgifter. Antalet specialdomstolar har nedbringats
och i rad lagstiftningsärenden har understrukits tyngdpunkten ien att
dömandet skall ligga i första instans.

Vad gäller utvecklingen domstolarnas arbetsbörda tyder mycketav
på målstrukturen blir Förutsägelseratt hurtyngre. antalet inkom-av
mande mål kommer förändras svårare. Målmängdenäratt har dock
alltid varierat tiden.över

Domstolarnas omvärld växlar således ständigt. Detta innebär att
domstolsorganisationen, för stabil, måste flexibelatt för attvara vara

omorganisationerstörre kunnautan olika förändringar.möta

3 SOU1998:135
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7 Samhällets övergripande krav på
domstolsväsendet helhetssynen-

Utformningen domstolsorganisationen måste bygga påav en
helhetssyn på domstolsväsendet. Ett grundläggande krav är att
domstolarna skall sköta rättskipningen på rättssäkert ochett
effektivt Domstolsorganisationensätt. måste reellt åtkomlig förvara
allmänheten lättbegriplig struktur och rimlig närhet tillgenom en en
domstolarna. Vidare bör närmande ske mellan de allmännaett
domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolama.

I Domstolskommitténs ursprungliga direktiv uttalades det äratt ange-
läget övervägandena organisation fåratt helhets-styrasom en ny av en

på domstolsväsendet. Kommitténs skulle därföröversyn intesyn en-
dast inriktas på de små tingsrättema också behandla fråganutan om
utformningen samarbete fastarei organisatoriskaett former mellanav
allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar på samma
nivå. dir.l995:l03, 15.s.

Mot bakgrund direktivens krav på helhetssyn på domstolsvä-av en
sendet har det varit angeläget söka definitionnärmareatt vaden av

med detta. Grundläggande i denna analys har varit det kravsom menas
på hög kvalitet i rättskipningen måste ställas. förutsätterDetta attsom
vi har oavhängiga och opartiska domstolar på förett parternasom
rättssäkert och effektivt fullgör sina uppgiftercEftersätt inledandeett
avsnitt grundlagen och Sveriges konventionsåtaganden kommerom
därför behandlas två förutsättningar föratt uppnå rättssäkerhet ochatt
effektivitet i domstolsarbetet, nämligen hög kompetens hos dom-en
stolspersonalen och tillräckliga domstolarna.iresurser

Båda dessa medel för uppnå kvalitet i rättskipningen, kompetensatt
och tillräckliga hänger och kannära inte heltsamman sär-resurser,
skiljas. Kompetensen hos olika personalgrupper liksom vilka perso-
nalgrupper har nämligen hur arbetsorganisationenavgör kanman ut-
formas vilket i sin vad skall tillräckligatur styr som anses som resur-

Utan tillräckliga kan domstolarna dessutom inte fullgöraser. resurser
sina uppgifter effektivt.

Slutligen kommer andra måläven bör uppnås i förändradsom en
organisationsstruktur och bör ingå i helhetssyn, belysas.attsom en



1998:135SOUUtgångspunkter68

SverigesochGrundlagen7.1

konventionsåtaganden

domstolsväsendetmålet förövergripande garanteratDet av rege-avses
för den helhetssynutgångspunktregler. Somringsformens somen

för regeringsformenshärredogörsdomstolsorganisationenskall styra
Europakonven-reglerna ikorresponderandemed dessaoch deregler

tionen.
få.domstolsorganisationensjälvaregeringsformen äriReglerna orn

Högsta allmänna dom-domstolen högstaföreskrivs ärkap. l §llI att
Beträffande dom-förvaltningsdomstol.högstaRegeringsrättenochstol

huvuddra-endast krav påföreskrivsövrigtstolsorganisationen i attett
finnas ordinarieoch det skalllag, kap. 411regleras attgenomgen

§ 3kap. 1domare, ll st.
däreftermarkerassärställningoch domaresDomstolamas genom

fårheller riksdagen,myndighet,ingenföreskriften kap. 2 §i 11 att
fallet eller hurenskildai detdomstol skall dömahurbestämma en

särskilt fall ochrättsregel iskall tillämpaövrigtdomstol i ett genomen
skiljas från tjänsten.fårdomarei §reglerna 5 när enom

dekorresponderar meddomstolsväsendetGrundlagsreglema om
tilltillträdesittåtagit sigförpliktelser Sverigeinternationella genom

Europeiska konventionentill dentillträdetkonventioner. Genomolika
grundläggandederättigheterna ochmänskligaför deskyddangående

tillhan-förbundit sigSverigeharEuropakonventionen, attfrihetema,
civiladomstolar för prövningopartiska rät-ochoavhängigadahålla av

Motsvarandebrott.för anklagelserellerskyldigheterochtigheter om
politiskamedborgerliga ochdeFN-konventionenfinnsåtaganden i om

bådekravställer vissaKonventionemaochartikel 14 15.rättigheterna,
kon-de bådadenna. Eftersomförfarandet införoch pådomstolenpå

Europakonventionenoch dåöverensstämmandeiventionema är stort
1994:1219,lag SFSsvenskgäller1995januariden lsedan som

behandla denna.endastfortsättningeniredogörelsen attkommer
artikelbestämmelsen i 6sökerEuropakonventionen garan-genom

föremål förenskilde kan bliför denbetydelsesärskildfrågoratttera av
särskildaunderskerprövningen rättssä-domstol ochinförprövning att

opartiskoberoende ochskall såledesDomstolen varakerhetsgarantier.
och rättvistkorrektFörfarandet skalllag.enligtoch ha inrättats vara
Förfarandetskälig tid.skeskall inomprövningenenskilde ochdenmot

avkunnasdomenochmuntligthuvudregelvidareskall varasom
krav, bl.a.ytterligareföreskrivs vissabrottmålgällerdetNäroffentligt.
och möj-tillräcklig tidfåskallbrottåtalats för rättden attatt som

personligen ellerförsvara sigförsvar,förbereda sittlighet att genomatt
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ombud förhöra vittnen åberopas honom och fåsamt att mot attsom
inkallade och förhörda.vittnen

EuropakonventionenVissa garantiema i särskild betydelseärav av
vid organisationsöversyn domstolsstrukturen.även Aven som avser

direkt betydelse bestämmelsen domstolsprövningen skall skeär att
skälig tid.inom

Även konventionens krav på muntlighet inverkar på domstolsorga-
nisationen, fall medelbart. Med de långai avstånd förekom-vart som

i vårt land måste domstolsstrukturen utformas på sådantett sätt attmer
genomföradet praktiskt möjligt det krav på muntlighet kon-är att som

ventionen kräver.
artikel EuropakonventionenBaserat på 6 i har Europarådet den 13

oktober rekommendation till1994 antagit medlemsstaternaen avse-
självständighet,ende domarnas Nr 94 Enligt rekommendatio-R 12.

bör alla nödvändiga medlemsstaterna för respektera,steg tas attnen av
försvara befrämjaoch domarnas självständighet. detNär gäller arbets-
organisationen uttalas denna skall sådan domarna kanatt attvara

effektivt,arbeta bl.a. tillräckligt antal domare tillsätts ochatt ettgenom
tillhandahållandet lämplig träning domarna tillräck-samtgenom av

lig biträdespersonal och hjälpmedel. Vidare bör icke-juridiska göromål
överföras från domarna till andra personer.

Även PrinciplesFN:s Basic the Independence of the Judiciary,on
vid den sjunde FN-kongressen förhindrande brottantogssom om av

och behandlingen brottslingar i Milano behandlar frågan1985,av om
domares självständighet. Enligt principerna skall bl.a. domarnas själv-
ständighet antingen i konstitutionen eller lag.igaranteras statenav

skall till det finnsStaten tillräckliga medel så domarnaäven att attse
på kan utföra sina göromål.rätt sätt

Kvalitet7.2

grundläggande kravet kvalitet rättskipningenDet i innebär, som
framhållits, bl.a. oavhängiga och opartiska domstolar på föratt ettovan

effektivträttssäkert och fullgör uppgifter.sina Detta inne-sättparterna
bär krav hög kompetens hospå domstolspersonalen och på dom-ett att
stolarna tillförsäkras tillräckliga resurser.

7.2. l Kompetens

tillgodose kraven på hög kompetens domarutbildningensFör äratt en
utformning fortlöpandeoch utbildning all personal grundläg-en av av
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betydelse. Frågan specialisering domaruppgiften ochgande enom av
frågan specialdomstolar också viktiga faktorer.ärom

Utbildning

utformningDomarbanans utbildningen i övrigt inom dom-ävensom
stolsväsendet har Domstolskommittén. Målet medutretts av

förslagkommitténs naturligtvis bl.a. tillförsälcra domare ochär att att
personal har hög kompetens och dennaövrig kan vidareutvecklas.atten

Kommittén föreslår korthet deni nuvarande notarieutbildningenatt
förlängs från två år till två år och månader och möjlighet tillattsex ges

utbildning både i tingsrätt och i länsrätt. Vidare föreslår kommitténen
fortsatta förlängasden domarutbildningen skall och också denatt orn-

fatta utbildning i såväl brottmål och tvistemål förvaltningsmål. Isom
förstället den aspiranttid i hovrätt eller kammarrätt, inledersom nu

domarutbildningen, föreslår kommittén ettåriga anställningaratt som
i kammarrätt respektive hovrättnotarier inrättas och de skallatt som

fortsätta domarbanan rekryteras från denna grupp.
jurister utbildas inom domstolarna förutsättsDe i vissattsom

mål.utsträckning avgöra
det gäller arbetet domstolarnaNär organisera i konstaterarsättet att

kommittén effektiv arbetsorganisation förutsätter domarna fåratt atten
för kvalificeradetid det arbetet domstolarna.i Det förutsätter attmer

arbetsuppgifter försvissa från domarna till kompetent berednings-en
organisation. Kommittén föreslår skall fåtingsrättema möjlighetatt att
anställa beredningsjurister förberedelsearbetetoch i samtliga dom-att

omfattningstolar i ökad skall kunna utföras andra domarna.änav
föreslårKommittén slutligen frågan inrätta särskildatt attom en

domstolsskola med utbildning för all personal inom domstolarna utreds
och frågan utbildning bör obligatoriskviss för domarnagörasatt om

i det sammanhanget.övervägs
Kommitténs förslag beroendeinte organisationsföränd-är attav en

Genomförandetring sker. förslaget till sammanhållen nota-av en mer
och domarutbildningrie- skulle dock underlättas fastare organi-ettav

satoriskt samarbete mellan de båda domstolsorganisationema. Vidare
pekar kommittén på utbyggd beredningsorganisation lättare kanatt en
införas och tillgodogöras i något domstolar.större
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Specialisering eller specialdomstolar

det gäller fråganNär specialisering domstolarnas verksamhetom en av
har domstolarna och domarnavarit inom respektivesträvan atten
domstolsorganisation skall kunna så alla förekom-avgöra gott som
mande måltyper. specialisering finns har därförDen settssom som un-

fråndantag denna huvudregel. Specialiseringen har skett på två sätt,
inrättandet specialdomstolarantingen eller inomattgenom av genom

de två domstolsorganisationema koncentrera mål till domstolar,vissa
avdelningar eller rotlar. exempelSom på det sistnämnda kan nämnas
vattendomstolama efter den 1 januari 1999 miljödomstolama och
fastighetsdomstolama, särskilda domstolar knutna till vissautgörsom

tingsrättema sjörättsmål och tryckfrihetsmål handläggssamtav som
vid avdelningar eller rotlar.vissa

Specialiseringen, kan medel tillförsäkra särskildett attsom ses som
kompetens i vissa måltyper, har behandlats bl.a. i Departementspro-

1992:38memorian Domstolsväsendet, Organisation och administra-
framtiden. uttalastion i specialdomstolamaDär i möjligaste månatt

skall avskaffas och deras verksamhet inordnas i någon domstolsor-av
ganisationerna.

Specialdomstolama har vidare behandlats departementspromemo-i
Dsrian 1993:34 Specialdomstolama i framtiden. I promemorian an-

de vanligen anförs för inrätta specialdomstolar,attargumentges som
förfarandet,snabbhet i behovet särskild kunskap och deltagandeav av

intresseledamöter. I promemorian uttalas de skäl tidigareatt som
anförts för inrätta specialdomstolar i allmänhet inte längre haratt
någon bärkraft. Domstolsväsendet bör i stället sammanhålletvara mer

i dag och det vikt slå fast principen domstolarnasän är attav om
generella kompetens. fullt möjligtDet inom domstolsorganisa-är att
tionema tillgodose både behovet sakkunskap och snabbt förfa-ettav
rande. Utgångspunkten intresseledamöter inte skall delta dö-iär att
mande verksamhet och flertalet de måltyper dag handläggsiatt av som

specialdomstolari bör domstolar har generellprövas av som en mera
kompetens, och specialdomstolama följaktligen i möjligaste månatt

förasbör med dessa domstolar.samman
Med denna utgångspunkt det vikt domstolsorganisationenär attav

utformas på sådant möjligheterna till specialisering i vissasättett att
måltyper tillgodoses inrättandet specialdomstolar. Förutsätt-utan av

förningen sådan specialisering dock mycket liten inom de mindreären
domstolarna.
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Tillräckliga7.2.2 resurser

rättskipningen skallkvalitet rättskipningen,andra aspekten iDen attav
har tillräckligaeffektivt förutsätter domstolarnautföras på sätt, attett

för verksamhet.sinresurser
helt avhängigtskall tillräckligaVad ärvara resurser avsom anses

dvs. arbetsorganisationen.effektiv den organisationen Dethur inre är,
behöver finnas mel-framhållas någon motsatsställning intebör här att

effektivträttskipningen och kraven påkraven på kvalitet ilan ett re-
finna balans mellan dessagäller i ställetsursutnyttjande. Det att en

faktorer.
skall inom domstolarna har be-hur arbetet organiserasFrågan om

1998:88. Utgångspunkten förDomstolskommittén SOUhandlats av
skall renodlas, dvs. domareförslag domarrollenkommitténs är attatt
mål och kvalificerade arbets-framför skall sigallt avgöraägna att

uppgiftermed detta medan övriga bör de-uppgifter har sambandsom
till personal.legeras annan

renodlas kommer färre domare behövasdomarrollenGenom attatt
öka. förutsätter dockeffektivitet kansamtidigt domamas Dettasom

kanalltför allra minsta domstolarnadomstolar små. Deinte ärsom
god beredningsorganisa-till resursvinstennämligen inte ta av envara

behandlas ytterligarekommer160. Vidaretion a.a. är, attsoms.
Vadhögre de mindre domstolarna.nedan, kostnaderna något i ärsom

hänger därmedfor domstolsväsendet i sin helhettillräckliga resurser
med organisationsstrukturen.nära samman

Övriga organisationsstrukturenpåkrav7.3

innehöll kravursprungliga direktiv vissaDomstolskommitténs som
organisationsstruktur för domstolsväsendet.uppfyllasborde av en ny

skulle tillskapassammanhållet domstolsväsendeEtt attgenommer
de båda parallella dom-nedbringades ochantalet tingsrätter attgenom

varandra långtgåendefördesstolsorganisationema närmare genom en
utgångspunktsamordning. creinstanssyste-administrativ En annan var

första och domstolarna gjor-tyngdpunkt i instans,med klar attmet, en
till specialisering.möjlighetde inom sigdes så stora att gav en

undersökas olika möjliga organisations-det följande kommerI att
de krav direktiven .inne-möjligt uppfyllerså långtlösningar somsom

stabildomstolsorganisationen idessa krav börhöll. Utöver ettvara
uppfylla på stabilitet det nöd-kravettidsperspektiv. Förlängre äratt

möjligheter till förändring, dvs.strukturen bygga insjälvavändigt iatt
kunna sig ständigtDomstolama måsteflexibilitet.till ta nyaan
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effektiv verksamhet, måstepersonalen, föruppgifter samtidigt ensom
Domstolama bör vidare uppfyllauppgifter.rörlig mellan olikavara

bärkraft. Slutligen böradministrativ organisa-juridisk ochkraven på
och uppfyllerbegriplig för allmänhetenutformas densåtionen äratt

samhällsservice.på rimligkraven en
flexibelt domstolsväsendestabilt ochmedel för uppnåEtt ettatt

samordning mellan iform administrativnågonskulle kunna avvara
mindre domstolarmellanunderinstansema, antingenfallvart av

och tingsrätter på Denmellan länsrätterslag eller orter.sammasamma
Vidare möj-Skåne och Västsverigelänsindelning iändrade öppnar en

skall den hu-fortfarandelänsgränsemalighet utgöraövervägaatt om
förändringför domkretsar. Enlänsrätternasvudsakliga grunden av

residensstädemaför på fler iförutsättningardessa skapar änorteratt
samordnadMedmed tingsrättema.samordna länsrätterna un-en mer

ochsamarbete mellan hovrätteroch medderrättsorganisation näraett
framtiden heltförutsättningar för iskapaskammarrätter ett samman-

domstolsväsende.hållet
skulle på-domstolsorganisation påsammanhållenEn ett mermer

domstolsvä-strukturomvandlingmålet föruppfyllatagligt sätt aven
samtidigtflexibel organisationbåde stabil ochskapasendet, att somen

skall ha både juridiskdomstoluppfylla kraven på varjeskulle kunna att
bärkraft.och administrativ

bärkraften domstol påhar varjejuridiskaMed den att ettmenats
mål före-kunna derimlig tid skalloch inomriktigt avgörasätt som

hänförts till kvaliteten idvs. vadvid domstolen,kommer som ovan
emellertid hän-juridiska bärkraften harTill den ävenrättskipningen.

meddessa kvalitetskravuppfylladomstol skall kunnavarjeförts att
personalförstärkningarberoendepersonalen,den attutan avvaraegna

påfrestningartillfälliga idomstolen drabbasutifrån och oavsett avom
skyndsam handläggningmål krävermål,mycketform stora somav

inomgrund sjukdom, Kravetpåeller bortovaro attsemester m.m.av
uppgifter förut-alla förekommandeklaraorganisationenden avegna

fortbildning Så-bibliotek, IT-stöd,formordentligt stöd i etc.sätter av
till specialise-möjligheternaframhållits förutsättstidigare även attsom

organisationen.byggs in iring
diskuterasframför allt kommitbärkraften haradministrativaDen att

framtida utformningdomstolsförvaltningenssamband medi utretts.att
bärkraftiga harskall administrativtdomstolarnatankenBakom att vara
självständighetdomstolarnasövervägandenprincipiellafunnits attom

l ochDomstolsväsendet organisationföljande,det Ds 1992:8,härom och iSe -
framtidenadministration i
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kräver domstolarna så långt möjligt skall självstyrandeäven iatt vara
administrativt hänseende, 1993/94:17, 13. Med administrativprop. s.
bärkraft har då varje domstol skall den storlekenmenats att attvara av
det möjligt delegera de beslutsbefogenheter tidigareär varitatt som
centraliserade. harMan domstolarna därför behövt knytaattmenat
administrativ specialkompetens till forsig domstolscheferna inteatt
skall behöva befatta sig med den löpande administrationen.

flesta administrativaDe besluten har delegerats till allanumera
domstolar. utbildningsinsatserVissa beträffande domstolspersonalen
har skett och viss administrativ kompetens finns därför redan även
inom de mindre domstolarna.

Med administrativ bärkraft kan emellertid domsto-även attmenas
lama skall sådan storlek rationaliseringar i verksamhetenattvara av en
kan utnyttjas, det gäller arbetsorganisation och teknikutveck-närt.ex.
lingen.

Organisationsstrukturen måste, vad anförts ocksåutöver som ovan,
utformas på hänsyn till medborgarnas intressesättett tarsom av en

Ävenrimlig samhällsservice. betydelsen den lokala förank-om av
ringen har förändrats i takt med utvecklingen allmänna kommunika-av

och ökadtioner teknikanvändning, måste det tillses avstånden tillatt
domstolarna inte längre och andra kan inställa sig tillär än att parter
förhandlingar orimliga restider. Det måste också in dom-utan vägas att
stolarna skall så belägna de praktiskt tillgängliga för all-ärattvara
mänheten. Därvid det inte enbart lokaliseringen har betydelse.är som
Även frågan utforma domstolsväsendet på för all-att sättettom som
mänheten begripligt spelar in. fråga harDenna sambandär medäven
förtroendet för domstolarna. Till rimlig samhällsservice hör också till-
gången på advokater. Sambandet mellan domstolsorter och förekom-

advokater måste beaktas.sten av
Lokaliseringen domstolarna måste slutligen hänsyn till andrataav

myndigheters organisation. Både åklagarorganisationen och polisorga-
nisationen måste beaktas.

7.4 Sammanfattning

Samhällets övergripande krav på domstolsväsendet, det påatt rätts-ett
säkert och effektivt klarar sina arbetsuppgifter innebär kvalitets-sätt ett
krav endast kan uppfyllas domstolarna har hög kompetenssom om en

tillräckligaoch resurser.
Medel för uppnå hög kompetens god domarutbildningatt ären en

med väl fungerande rekrytering domare och fortlöpande ut-en av en
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medelför såväl domare personal. Ettbildningsinsats annatsom annan
till specialisering.erbjuda möjligheterär att

domstolsväsendet kan endast flexi-Effektivitet i uppnås attgenom
ökas denna kan efterbiliteten arbetsorganisationen såi att anpassas

domstol långtskiftande förutsättningarna i omvärlden varje måste så-
bärkraftig. Effektivitetskravet innebär också lösningarmöjligt attvara

kostnaderna för administration och ledningsökas för minimerabör att
medel för uppnå dettafördel för den dömande verksamheten. Etttill att

tillskulle kunna de två domstolsorganisationemanännaattvara var-
förutsättningar för ökad personalrörlighet ochandra för skapaatt en

administrationskostnader.minskade
ställas organisationsstrukturen dom-Andra krav kan på är attsom

skall utformas åtkomlig förstolsorganisationen så den reellt all-äratt
mänheten, både lättbegriplig och tillgodoseatt attgenom vara genom

närhet till domstolarna.kraven på rimlig





771998:135SOU

samordnaalternativOlika8 att

domstolsorganisationerna

allmännaoch dedomstolarnade allmännamellanintegreringEn
fördelarmedflexibel organisationförvaltningsdomstolama ger en

totalrättskipningen. Eneffektiviteten iochför kvalitetenbåde
och de allmännadomstolarnaallmännadesammanslagning av

kräverdomstolsorganisationtillförvaltningsdomstolama atten
domstolarnaoch deväsentligtminskasunderrätter störstaantalet att

genomföraställetilösningomorganiseras. En är att enannan
på vissasammanslagning orter.

behandla bl.a.skulle kommitténdirektivDomstolskommitténsEnligt
kammarrätterhovrätter ochoch länsrätter,hur tingsrätterfrågan om

fastare organi-samarbeta iskulle kunnadomstolarnahögstadesamt
långtgåendehurskulle lämnas påFörslagformer.satoriska ett mer

utformas och kommitténbordedomstolarnamellan ävensamarbete var
sammanslagning.föreslåfri att en

uttaladesdomstolsorganisationenframtidadenkrav påSom ett
personalrörlighet mellanskulle främjadennadirektivenvidare i att en

uppgifterslags imellan olikaslag ellerolika vartdomstolar genomav
domstolar påmellansamverkanadministrativgåendefall långten

nivå.samma
övergripande kravSamhälletsunder avsnitt III:7,anförtsSom ovan

för dom-förutsättninghelhetssyn,domstolsväsendetpå är attenen-
flexibeleffektivtskall bedrivaskunnastolsverksamheten resursan-en

ochnotarie-denkan uppnåsvändning. Detta t.ex. gemensammagenom
deochDomstolskommittén föreslagitdomarutbildning attgenomsom

detvarandra. Mendomstolsorganisationemaparallella ärbåda närrnas
domstolsorganisa-för de bådatalareffektivitetskravbarainte attsom

andra skäl förkommer berörasNedanförs äventionema attsamman.
ochförst redogörs för likheterorganisationsförändring. Mensådanen

domstolsslagen.mellan de olikaskillnader
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8.1 Likheter hos och skillnader mellan de
olika domstolsslagen

Som tidigare har respektive instans vid denämnts är allmänna
förvaltningsdomstolama och de allmänna domstolarna organiserade på

Domförhetsreglema isätt. desamma.är Domar-stort settsamma
utbildningen också uppbyggd påär sätt.samma

skillnadEn mellan organisationerna antalet domstolar. finnsär Det
bara länsrätter23 medan det finns 96 tingsrätter. Och det finns bara
fyra kammarrätter, hovrätter. Detta vidgör attmen sex man en
diskussion samordning mellan organisationerna måste göraom en
överväganden olika för de båda instansema ochär hänsynäven tasom
till det bör finnas domstolar. Detta sker först i de avsnitt be-var som
handlar respektive instans.

En skillnad mellan organisationerna gäller deras sakligaannan
verksamhetsområden och ytterligare gäller processordningama.en

frågorDessa behandlas i avsnitt 8.1.1 respektive 8.1.2.

l olikaDe domstolsorganisationemas
verksamhetsområden

Fördelningen mål mellan de allmänna domstolarna och de allmännaav
förvaltningsdomstolama bygger på hävdvunnen uppdelningytterst en
mellan rättskipning och förvaltning. Som beskrivits i avsnitt II:2
Historik fanns det ursprungligen ingen klar skillnad mellan rättskip-
ning och förvaltning. Förvaltningsärenden, tvistemål och brottmål
kunde handläggas i former vid tingen. Utvecklingen harsamma
emellertid medfört verksamhetsområdena skilts åt.att

Vid de allmänna domstolarna handläggs således, förutom domstols-
ärenden, fastighetsdomstolsmål och vattenmål, huvudsaki två mål-

tvistemål och brottmål. Bland dessa måltyper förekommertyper, ett
antal mål olika slag och det kan framståstort missvisande attav som

bara tala två måltyper. Materiellt gäller för tvistemålen deatt rörom ett
civilrättsligt förhållande mellan två eller flera enskildaparter rätts--
subjekt. De kan gälla allt från tvister olika avtal och skadestånds-om
rättsliga frågor till familjerättsliga spörsmål vårdnad, underhållsom
och Olika förfaranderegler gällerumgänge. för skilda tvistemålstyper.
Brottmålen å sin sida alltid frågarör och i den över-en om ansvar
vägande delen brottmålen finns allmänt intresse stårettav mot ettsom
enskilt. Brottmålen kan därutöver gälla vitt skilda områden och är
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enhetligtvistemålen, inte någongmnddrag, liksomdettadärför utöver
måltyp.

teoretiskt förekommaförvaltningsdomstolama kanallmännaVid de
framgår dettillgänglig statistikmåltyper.olika Avmellan 400 500 att-

det1996 dessa måltypervårencirkaendast i 55är procent somav
vilse-motsvarande det någotmål. Påförekommerverkligen sätt ärsom

domstolarnavid de allmännaendast två måltypertala ärledande att om
måltyper förvaltningsdomsto-tala 400 ivilseledandedet överatt om

överprövningmålen handlar detlama. I merparten avom enav
fråga därlänsrätt i allmänhetMålen imyndighetsbeslut. rör etten en-

dvs. eller kommun.det allmänna,rättssubjekt stårskilt statenmot en
byggnads-skattemål, kommunalmål,indelas imål kan i sinDessa tur

socialtjänstlagen,mål enligtsocialförsäkringsmål, körkortsmål,mål,
vårdnad ochallmän domstols domverkställighetmål ang.avom

frihetsberövandenmål administrativaoch samtumgänge gruppenom
kanske särskilt börskilda områdenvittmål.övriga Dessa rör varav
verksamhetför enskild driva vissttillståndmål rör attnämnas avsom

Även indelningbakom dennaåtgärd.eller vidta någonslag grova
skattemålen indelas i åtminstoneSå kanundergmpper.döljer sig t.ex.

bl.a. målskilda undergrupper såsomolika ganskafem-sex om
särskild och mycketföretagstaxeringamainkomsttaxering, är envarav

målförmögenhetstaxering, fastighetstaxering,del,komplicerad om
mfl.punktskatter

förvaltningsdomstol efterkunna indela målen iskulle ocksåMan
ochbildar instansordningenförvaltningsdomstolarendastmål där

förvaltningsdomstolar och förvaltningsmyndig-bådedärsådan process
ingår.heter

målen hos länsrättmåltypen anhängiggörsförstnämndadenI ge-
myndighet för det allmännas talan. Exem-denansökan somen avnom

frihetsberövanden,administrativamålsådana målpel är t.ex. om
tvångsåtgärderländer, ansökan itill nordiskamål utlämning omom

Förfarandetutdömande viten. ioch måltaxeringsförfarandet om av
jämförasspecialförfattning och kantill viss del imål reglerasdessa

straffprocessen.med
kan dockförsta instans imål länsrättdel deEn prövar somsomav

fullgörelse kantvistemål eftersom dejämföras medstället rör som
bl.a.regler. gäller vissutsökningsbalkens Dettaverkställas enligt er-

och mål verkställighetsocialtjänstlagensättningstalan enligt avom
ellereller beslut vårdnaddomstols domarallmän umgänge m.m.om

föräldrabalken.enligt kap.21
har berö-domstolsorganisationemai de bådaantal målgrupperEtt

förvalt-de allmännavarandra. Således iringspunkter med överprövas
taxeringsbeslut i frågorskattemyndighetemasningsdomstolama som
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kan ha betydelse för beskattningen eller ekonomiskt mellanha-annat
vande med det allmänna. Hit hör också frågor skattetillägg. Sådanom
avgift kan påföras bl.a. någon i sin självdeklaration eller i annatom
skriftligt meddelande, han under förfarandet till ledning föravgettsom
taxeringen, lämnat uppgift befunnits oriktig. En sådan uppgift kansom
också medföra enligt skattebrottslagen. Brottmålet handläggsansvar
dock de allmänna domstolarna dei fall det avgörandeärav som, av
betydelse för prövningen brottrnålet skatte- eller avgiftsfråganattav

först, måste låta handläggningenprövas brottmålet vila i avvaktanav
på utgången skattemålet.i

Beröringspunkter finns också i många andra målgrupper. De all-
domstolarna ansvarsfrågormänna till följdprövar trañkbrotts-t.ex.av

lighet förvalmingsdomstolamaoch frågor körkortsåterkal-prövar om
lelse. ankommerDet vidare på allmän domstol besluta vårdnadatt om
och med barn enligt 6 kap. föräldrabalkenumgänge och på förvalt-
ningsdomstol mål enligt kap. föräldrabalken21prövaatt verkstäl-om
lighet sådana avgöranden. lagöverträdareUnga kan bli föremål förav
åtal, de allmänna domstolarna,prövas eller för vård ellersom av annan
åtgärd enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser

vård där prövningen ankommer förvaltningsdomsto-påom av unga
lama. En allmän domstol kan påföljd bestämma tilltaladattsom en
skall överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskriv-
ningsprövning enligt lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård. Frå-om

vårdens upphörande förvaltningsdomstol.prövasgan om av
Exempel på beröringspunkter mellan de allmänna domstolarnas och

de allmänna förvaltningsdomstolamas verksamhetsområden av nu
slag legio. I del fall,nämnt är 1990/91:58 180 ff.,t.ex.en se prop. s.

angående psykiatrisk tvångsvård har det varit avsevärd tvek-m.m., en
samhet det gäller frågan vilkennär domstolsorganisationom som
skulle väljas för måltypen.

8.1.2 Skillnader i processordningama

de allmännaI domstolarna tillämpar processordning i tviste-man en
mål, brottmåli och tredje i domstolsärenden. Reglernaen annan en om
rättegången i tvistemål och rättegången i brottmål finns i rätte-om
gångsbalken. Reglerna handläggning ärenden finns lageniom av
1996:442 domstolsärenden ärendelagen. finnsDet också delom en
processuella bestämmelser i andra lagar.

Förvaltningsdomstolama tillämpar förvaltningsprocesslagen och
ett antal processuella bestämmelser finnsstort i andra lagar.som
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utformade påförvaltningsprocesslagenochRättegångsbalken är
omfånget. Rättegångs-skillnadeniögonfallandeolika ärDensätt. mest

förvaltningsprocesslagenparagrafer, medaninnehåller 750balken över
paragrafer.har drygt 50bara

naturligtvisskillnad.till denna Enförklaringarfinns olika är attDet
processordningar. Enreglerar två är rätte-rättegångsbalken attannan

måltyptvistemål, vilketreglerar dispositivagångsbalken är somen
behövs förvalt-alls islag inteantal reglerkräver ettstortett somav

förvaltningsprocesslagens tillkomstdet vidansågsningsmål. Vidare att
har ganskaförvaltningsdomstolarnaförvaltningsmålen motiverar att en

till olika situationerförfarandethandlingsfrihet attstor somanpassa
förenat medkundeockså detmenadeuppkomma. Mankan att vara

område där barapåingående regleringinförariskervissa ettatt manen
ville också undvikareglering.ganska Manerfarenheterhade tunnenav

ökad utsträckningmedförde isådan formalisering att parternasomen
införskulle ställasdomstolarnaombud elleranlitaskulle behöva att

förkla-Ytterligare291.problem prop. 1971:30processuella s.nya
bestämmelser ikompletterasförvaltningsprocesslagenringar är att av

hänvisningar till rättegångs-innehåller mångaoch denandra lagar att
förrättegångsbalken har olika reglerskillnadbalken. En är attannan

regleras där-Förvaltningsprocessenolika instansema.förfarandet dei
med de undantagnaturligtvisi alla instanser,på sätt somemot samma

olika instanser.frågadetföljer äratt omav
likheter iärendelagen uppvisarochFörvaltningsprocesslagen större

utformningen.
deolika processordningama idebyggertidigare harSom nämnts

dockfinnsgrundläggande principer. Detavseenden påflesta samma
brottmål bygger påtvistemål ochFörfarandet iskillnader. munt-vissa

omedelbarhet och kon-hör principernamuntlighetenTilllighet. om
skriftlig-ärendelagen bygger påochFörvaltningsprocessencentration.

het.
hållerdomstolinnebäromedelbarhetPrincipen att somenom

avgörandefår grunda sitträttegångsbalkenenligthuvudförhandling
huvudförhandlingen. Kon-fram underhar kommitvadendast på som

skall skehuvudförhandlingen iinnebärcentrationsprincipen ettatt
sammanhang.

efter huvudför-och brottmål i tingsrätttvistemålflesta avgörsDe
förutsättningardock under vissakan avgörahandling. Tingsrätterna
också för hovrättema,gällerhuvudförhandling. Dettamålenklare utan

skriftligt förfarandemål eftermöjligheterna är störreavgöra ettattmen
där.

enligt förvaltnings-måliMuntlighet förekommer prövasäven som
cirkaärendelagen. tioenligt Ioch ärendenprocesslagen i prövassom
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målen i länsrätt hålls muntlig förhandling. Enligtprocent Europa-av
konventionen, gäller lag i Sverige sedan den januari1 1995,som som

till förhandlingmuntligär rätten Inslaget muntlighetstörre. i för-av
valtningsdomstolama har ökat de åren och det vanligärsenaste en upp-
fattning denna utveckling kommer fortsätta. förvaltningsdom-Iatt att
stolarna kompletterar den muntliga förhandlingen det skriftliga
materialet i målet. Domstolen har alltså hänsyn tillrätt att ta även
material inte har behandlats vid förhandlingen. Detta gäller ocksåsom
för allmänna domstolar de handlägger ärenden enligtnär ärendelagen.

finnsDet två andra processuella principer bör nämnas,som
nämligen officialprincipen och förhandlingsprincipen. Officialprinci-

innebär det domstolen har föratt är måletsytterst ettpen som ansvar
utredning. Motsatsen förhandlingsprincipen. Ingenär processord-av
ningarna bygger helt och hållet på någon dessa principer. Official-av
principen har dock haft betydelse förvaltningsprocessen.istor Deten
beror på det i många mål i förvaltningsdomstolama bara funnitsatt en

Under förvaltningsprocesslagens tid har utvecklingenpart. inneburit att
officialprincipen fått allt mindre betydelse förvaltningsdomstolama.i
Numera sedan maj 1996 har tvåpartsprocess i förvaltnings-man en
domstolama. Därmed har förvaltningsdomstoli förändrats iprocessen
grunden.

börHär slutligen utredningsförslagnämnas innebär dom-ett attsom
stolstalan förvaltningsbeslut skall skemot rättsmedel,ett nyttgenom
ansökan prövning. Enligt förslageträttens skall detta rättsmedel iom
princip överklagande i ledet myndighetersätta domstol. Syftet är att-
betona den skillnad bör finnas mellan å sidan densom ena
överprövning sker hos förvaltningsdomstolama och å andra sidansom
den omprövning sker hos myndigheterna Ds 1997:29.som

8.2 Skäl för domstolsorganisatio-närmaatt

till varandranema

Som tidigare har III:7 talar effektivitetsskälnämnts för närmandeett
mellan de olika domstolsorganisationema. I detta avsnitt diskuteras yt-
terligare skäl talar i riktning. diskussionDenna har bety-som samma

fördelse vilken samordningsforrn lämpligast.ärsom



Utgångspunkter 83SOU 1998: 135

sig varandrasuccessivthar närmatDomstolsorganisationerna

de all-och inomförvaltningsrättsliga tvister tvisterprövadesTidigare
deUnderhelt olikaarbetsområde pådomstolarnas sätt. senastemänna

minskat.skillnadernaårtiondena har
ochregionala kammarrättemadeinrättandetviktigtEtt steg avvar

organiserades på idomstolarl970-talet.på Dessa stortlänsrätternaav
motsvarande nivå ipåallmänna domstolarnadesättsett somsamma

harmycket lika.också bli DettakomArbetsformernainstanskedj attan.
reglerna.processuella Detdeutformningen ärmedsamband av

arbeta ibestämmerde reglernatill del sättetnämligen attstor ensom
domstol.

avseenden byggade flestakorn iregelsystemenprocessuellaDe att
skillnader.fanns viktigadetprinciper. Mengrundläggandepå samma

domstolsinstans, iförstagenomgåendeinte utanLänsrättema var
direkt till kammarrät-beslutmyndigheternasöverklagadesfallmånga

fåbara idomstolsinstansförsta ytterstHovrättema tvärtomtema. var
ochsuccessivtändratsdel har dettaförvaltningsdomstolamasfall. För

första domstolsinstans.undantagmed vissalänsrätternaärnumera
domstolsorganisationer-utvecklingdeni närmatEtt annat steg som

tvåpartsförfarande iinfördevarandratillarbetssätt ettatt manvarnas
trädde ilagstiftningskeddeförvaltningsdomstolama. Detta somgenom

skeddereformdennaGenomunder år 1996.kraft så sent ensom
och rättskipning.förvaltningskillnaden mellanmarkeringdefinitiv av

arbetsfonnema iochpåverkasäkertkommerDet att processen
skillnaderna jämnasinnebärpåförvaltningsdomstolama sätt attett som

ytterligare.ut
allt flerdebatten höjtsallmännaockså denhar det iårUnder senare

domsto-renodladeförvaltningsdomstolama tillförvandlaförröster att
f..1997:29 97lar Ds s.

varandra harlikaalltmerdomstolarutveckling ärDenna mot som
naturligt med organi-det framstårskedesådantnått attattett somnu

riktning.utveckling ifortsattunderlättamedelsatoriska sammaen

främjarochkompetensdomarnasnärmande ökarEtt
rättsutvecklingen

medförtdomstolsväsende harenhetligtalltmeraUtvecklingen ettmot
Åtskilliga frågeställningar de-processuella äreffekter.positivamånga

från dendomarebetyderdomstolsslagen. Detde bådai att ensamma
ock draerfarenhetersigtillgodogörakan nyttaorganisationen avena

den andravalts inomoch de lösningarförtsde diskussioner somsom
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organisationen. Detta betyder i sin frågorna kan lösas medtur att ut-
gångspunkt i bredare perspektiv och med mindre risk för läsningar.ett

Ett närrnande innebär domarna får utblick bredareatt över ett
juridiskt fält. Detta kompetenshöjning medförär positivaen som
effekter olika slag, inte förminst rättsutvecklingen. detNär gällerav
den rättsutveckling aktuell med anledning vårär anslutning tillsom av
den europeiska gemenskapen och den ökade intemationaliseringen i
övrigt bör ytterligare närmande mellan domstolsorganisationernaett

särskilt värde. EG-rätten kommer tillämpas allastort attvara av av
domstolar, påverkar förvaltningsrättskipningen. detmest Attmen
ligger värde i kunskapsutbyte och likartatett stort på deett ett synsätt
frågor den ökade intemationaliseringen upphov till ärsom ger uppen-
bart. ytterligareEtt närmande mellan organisationerna skulle underlätta
detta.

finnsdag detI nämligen inte några förgarantier juridiskaatt samma
fråga får lösning vilkeni domstolsorganisation denoavsettsamma

ytterligareEtt nännande mellan de bådaprövas. domstolsorganisatio-
ökar förutsättningarna för enhetliga lösningar. Om går sånerna man

långt till total sammanslagning skapar garantier för detta.som en man

Gemensam domarkultur

Under tid har alltmera uppmärksammat domstolarnas roll isenare man
samhället och det vanlig uppfattning denär följd in-atten som en av-
fluensema från andra delar Europa kommer få allt bety-störreattav -
delse. Detta påverkar också domamas roll. del uppleverEn detta som
något positivt. Andra för detta kan medföra frågorsnarast att attvarnar

borde lösas demokratiskt valda församlingar i stället kommersom av
lösas domstolar med juridiska metoder. Oavsett vilken stånd-att av

punkt intar i denna diskussion visar den vikten harvi själv-attman av
ständiga domstolar och domare medvetna sin roll och sittärsom om
ökande detta avseendeI finns det ingen skillnad mellan dom-ansvar.
stolar och domare de bådai olika domstolsorganisationema. Det är

angeläget utvecklar på dessatvärtom frågor kanatt synsättettman som
allmänt. Detta del något kan kallasaccepteras är en av som

domarkultur. Detta begrepp svårdefinierat, kan konstateraär men man
främstdet handlar förhållningssätt till och påatt om synen

grundläggande rättsprinciper och på etiska frågor både i fråga rätt-om
skipningen och domarrollen. alla domareAtt i land omfattarett en

domarkultur naturligt och har betydelse för förutsebar-ärgemensam
heten i rättstillämpningen. Möjligheten ha domar-att en gemensam
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båda slagenvarandra de rätt-naturligtviskultur närmarestörreär av
organisatoriskt.skipning är rent

attraktiv arbetsplatsDomstolama som

juristemaarbetsplats de bästaattraktivsåDomstolama bör attvara en
innebärutvecklingvidgäller inte minstbli domare. Dettavill somen

människorflestasamhället.roll i Defår viktigaredomstolarnaatt en
arbetsuppgifter.stimulerande medochspännandedettycker äratt nya

arbetsuppgifter alltsåväxla mellan olika ärmöjligheterharAtt attman
för domarnamöjlighetMedattraktivt.arbetetnågot gör enmerasom
rättskipningochförvaltningsrättskipningmellanväxlaenkeltatt annan

förarbetsplatsattraktivförutsättningardomstolarnasbör att vara en
risken mindreblir ocksåmöjlighetersådanaMed attöka.domare

de stelnar irutinartadearbetsuppgifterna såuppleverdomarna attsom
personal inomför all övrignaturligtvisMotsvarande gällerroller.sina

domstolsväsendet.

Domarutbildningen

domarutbildning med tjänst-föreslagitDomstolskommittén har en
förvaltningsdomstol.och Endomstolbåde allmängöring i gemensam

domstolsorganisationernagivetvisunderlättas närmardomarbana om
organisatoriskt.varandratillsig

sammanslagningellerSamarbete8.3

domstolsorga-de bådafördelar medfinns alltså närmaDet attstora
undersökas hur sådantdärförvarandra. börtill Det när-nisationerna ett

gälla underrättemaendastkommerDiskussionenmande kan ske. att
för varjemåsteövervägandenoch mellaninstansema. De görassom

respektiveunder avsnittenredovisaskommerenskild instans att om
instans.

domstolar i instansfinns föramöjligheterDe att sammasom
ellerfrivilligt samarbetevarandra antingenär ettnärmare en

landet eller endast på vissaenhetlig helasammanslagning, orter.över
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8.3. l Frivilligt samarbete

En möjlighet de båda domstolsorganisationemanärmaatt till varandra
konsekventär samarbeta på olika områden,att såväl vad gällermer

domstolsadministrationen i den dömande verksamheten. Medsom
samarbete samverkan frivilligai fonner. När det gälleravses en
administration kan denna då definieras all verksamhet intesom som
ingår i domstolarnas huvuduppgift, dvs. inte heller kanslipersonalens
arbetsuppgifter.

frivilligtEtt samarbete förekommer redan i dag mellan domstolar
nivå. Domstolskommittén sökte enkätundersök-samma genom en

ning till samtliga underrätter kartlägga omfattningen sådantettav sam-
arbete. Kartläggningen visade det samarbete förekommeratt som
framförallt administrativa kringfunktioner televäxel, reception,avser
Vaktmästeri, ADB-drift, förhandlingslokaler, bibliotek, lokalvård etc.
Samtliga tingsrätter och länsrätter har sin verksamhet isom samma
byggnad, totalt åtta domstolar, samverkar i två eller flera sådana
arbetsområden. Omfattningen samarbetet minskar väsentligt redanav

domstolarna belägna iär stad i skilda byggnader.om samma men
Samarbetet mellan domstolar på nivå på olika ärortersamma men
mycket begränsat. Sådant samarbete förekommer framförallt vad gäller
häktningsjourverksamheten, fastighetsrådens tjänstgöring och förstärk-
ningsinsatser i den dömande verksamheten.

Ett samarbete mellan domstolar helt friståendeär myndighetersom
kan således framförallt olika administrativa funktioner. Att så-ettavse
dant samarbete kan besparingar framgår Statskontoretsge rapportav
1991:30 Bättre och billigare samverkan mellan myndigheter på Rid--
darholmen. Ett samarbete mellan domstolarna på Riddarholmen, Rege-
ringsrätten, Svea hovrätt och kammarrätten i Stockholm, vad gäller be-
vakning och säkerhet, lokalvård, upphandling, och posthante-transport
ring, Vaktmästeri telefonväxel och reception beräknadessamt grovt ge

besparing drygt 3,5 milj. kr årligen. Om sådan frivilligen om samver-
kan skall ske i omfattning mellanstörre tingsrätter och länsrätter måste
dock, såsom kommitténs enkät visar, domstolarna inrymda ivara

byggnad eller i byggnader har kort avståndsamma mellan sig.ettsom
Ett samarbete kan naturligtvis också omfatta den dömande verk-

samheten. skulleDetta kunna framförallt vid förstärkningsinsatseravse
i mål eller vid andra tillfälligastörre behov personalförstärkning.av en
Samarbetet kan slutligen utbildning både ordinarie och ickeavse av or-

Ävendinarie domare administrativ personal. här förekommersamt ett
visst begränsat samarbete.
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Sammanslagning8.3.2

för-och de allmännadomstolarnade allmännamöjlighetEn närmaatt
eller endast pådomstolsortersamtligapåvaltningsdomstolama är att -

ledning ochdomstolar i instansvissa orter gemensamensammage-
skilda avdel-kan ske pådömande Verksamhetenadministration. Den
behålls.domstolsnamnendomstolar därsärskildaeller inomningar

bildar dedömande verksamheten organiserasdenhurOavsett sam-
personal anställsoch all imyndighetdomstolarnamanslagna en ny

denna.
skildaendast sker påverksamheten därefterdömandedenOm av-

därefter sig hante-domstol inombildasdelningar somen gemensam ny
dömande verksam-denOm däremotförekommande måltyper.allarar

kommer dessadomstolsi respektivefortsätterheten attutövasatt namn
domstolar, jfr 1979 107.särskilda NJAbetraktas s.som

tvåskulle kunnamöjlighet ärEn övervägas att gesomannan
och administrationledningsammanslagna domstolar en gemensam

respektiveanställd idömande personalenfall denlåta i vart varamen
förskulle budgetansvaretledningendendomstol. Genom gemensamma

denna.domstolarna vila påbåda
vilket sekretess-fråganredan börfrågaEn äromnämnas omsom nu
organisationsen-handlingar in. Igäller för olikaskydd ges ensomsom

dessa betraktasbör, eftersomtvå särskilda domstolarbestårhet avsom
från denhandling inverksamhetsgrenar,självständiga som gesensom
kap. §allmän, 2 8till den andradomstolen attatt vara anse somena

bl.a. reglernakommerPå motsvarandetryckfrihetsförordningen. sätt
kap.myndigheter gälla, 1 3 §sekretess mellanöverföring attavom

sekretessbestämmelser tordeMotsvarande1980:100.sekretesslagen
på skildadomstol endast arbetarsammanslagengälla iinte av-somen

delningar.

överväganden8.4

Övervägandena bådaför devilken lösning bäst nännaär attsomom
självklart beakta detill varandra måstedomstolsorganisationema

utgångspunktSombeskrivits i avsnitt III.skilda kvalitetskrav ensom
vad skill-lämpligt till börjandet därförför övervägandena är att seen

integrationsfrågan.för Förstverksamhetsområden innebärnaderna i
lämplig.organisationsstrukturvilkendärefter diskuteras ärsom
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8.4.1 Betydelsen skillnaderna mellanav

domstolsorganisationema

Det i och för sig inte inom för detta betänkande attryms ramen mer
djupgående här kunnat analysera skillnadernaän mellangöras desom
båda domstolsorganisationemas verksamhetsområden. detAv som
upptagits torde dock framgå domstolsorganisationema för sigatt var
materiellt har verksamhet mycket områden.spänner över storaen som
Vissa målgruppema kräver för hanteras rättssäkert, dvs. bådeattav
med hög kvalitet effektivitetoch i rättskipningen, sådan erfaren-en en
het det behövs viss specialisering mellan de olika rättskipnings-att en
områdena, brottmål och tvistemål å sidan förvaltningsmåloch åena
andra sidan, i sammanslagen organisation.även en

straffrättensPå område kan frågorna straffmätning och på-t.ex. om
följdsval inte alltid lösas enbart studium litteratur ochettgenom av
rättspraxis i hög grad den enskilde domarensavgörs på erfa-utan av

Ävenrenhet baserade omdöme. de dispositiva tvistemålen kräver en
erfaren domare för bli hanterade. kanHär pekas på Skilje-rättatt
domsutredningens betänkande Näringslivets tvistlösning, SOU 1995:5,

föreslåsvari specialisering vissa tvistemål till några tingsrätteren av
för stärka domstolarnas kompetens näringslivstvister.att avgöraatt

förvaltningsdomstolamasFör del kan exempel skatte-nämnassom
området och rättskipning i socialförsäkringsmål, där rättssäkertett
dömande kräver överblick hela lagornrådet för deöver enskildaatten
frågorna skall bli lösta. Skatteornrådet, liksomrätt den speciella
förvaltningsrätten i övrigt, dock i utsträckning lagreglerat.är Närstor
det gäller den allmänna förvaltningsrätten förhållandet detär motsatta.

bestårDen i utsträckning allmänna, delvis hävdvunna grund-stor av
Tillämpningen dessa återfinns i omfattandesatser. rättspraxis.av en

anförtrorSamtidigt den materiella lagstiftningen i utsträckningstor
domaren inom vida lämplighets- och skälighetsöver-göraatt ramar
väganden endast allmänna ändamålsbestämmelser. Rätts-styrssom av
praxis spelar därför förhållandevis roll i förvaltningsrättenstörre änen
inom andra centrala rättsområden. Kunskap denna förutsätt-ärom en

förning rättssäkert och effektivt dömande förvaltningsmål.iett Detta
upplevs ibland svårighet för den vill sig in isätta rätts-som en som
området. Andra detta inte vållar några problem eftersomattmenar
rättspraxis på området lätt tillgänglig.är

Det finns å andra sidan många mål domare från de båda dom-som
stolsorganisationema kan handlägga tämligen lätt. Detta gäller t.ex.
mål de slag har beröring med de båda slagen rättskipning.av som av
De enklare brottmålen behöver inte heller någon särskild specialise-
ring. Slutligen det tveksamt det behövsär specialisering vadom en
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före-förvaltningsdomstol. Sådana måludda måltypema idegäller mer
verksamhetenhur organiserarså sällannämligenkommer änatt man

sådant mål ändå påkontakt medkommer idomaremåste varje ettsom
kollegialt dömande irättsområde. Vidaktuelltin isigsättanytt

från "sidoma".domare bådaockså kunna ingåbörunderrätt
kanprocessordningamaskillnaderna i de bådagällerVad därefter

mellan rättskipningsom-växlaför domarnadessa försvåra attäven
oftaoch för godaförvaltningsdomstolama har i sigirådena. Domarna

förvaltningsprocessen inne-Eftersomrättegångsbalken.kunskaper om
det nämligen interättegångsbalkentillhänvisningarhåller många är

där förvaltningsprocessenden. de situationerde tillämpar Iovanligt att
brottrnålspro-tviste- ochtjänar dessutominnehåller någon lösninginte

vägledande förebilder Wennergren,styckenmångai somcessema
vid de allmännauppl. 7. Och domarna3Förvaltningsprocess,Bertil, s.

mycket likärendelagenvid tillämpadomstolarna ärär att somvana
dessutommiljödomstolama kommerVidförvaltningsprocesslagen.

dessutom itillämpas. byggerförvaltningsprocesslagen Denna storaatt
rättegångsbalken. Trotsgrundläggande principerdelar på somsamma

det finns skillnader ibortse frånnaturligtvis inteskalldetta attman
kan leda till misstagbristande kunskaperochprocessordningama att

konsekvenser.få olyckligakansom
materiella och idenskillnaderna både iSammantaget rättenär

samordningsform.de påverkar valetsådanaprocessordningama att av
tillräckligtdomstol finnsvid varjesäkerställas detmåste ettDet att

kvaliteten ochrättskipningsområde förrespektiveantal mål inom att
effektiviteten innebäratordeupprätthållas. Dettaskall kunna att man

bedrivasdomstolsarbetet behöverhuvuddelenmedmåste räkna att av
mål.förvaltningsmål och andraförarbetsenhetermed skilda

lämpligastsamordningsformVilken8.4.2 är

dom-det finns tvåkonstateratsavsnitt hartidigare sätt nännaI attatt
Det samverkantill varandra.stolsorganisationema är somgenomena

dom-andrakommer Detsjälvaolika domstolarna ärde överens attom.
överallt eller på vissaantingenslåsstolar orter.samman,

utsträckning detvilkenmåste ialternativvarjeFör övervägas upp-
skallkompetenskvalitet stärktpå ökadfyller de krav somgenom

påSamtidigt måste kravenframtida domstolsorganisation.ställas på en
inbyggd flexibilitet uppnås.verksamhet medeffektiv enen

självadet deenskilda domstolar påsamverkan mellan sättEn som
meddock räknaförefalla tilltalande. måstekan Manfinner lämpligast

föralltid bästdomstolen intebäst för denkan ärdetatt enavarasom
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bägge domstolarna perspektiv. All erfarenhetstörresett ett sägerur
också det först med ledning ochäratt en gemensam en gemensam
budget det går få till stånd helhetssyn på verksamheten.att Omsom en

lämnar frågan samverkan till domstolarnaöver utan attman om
samtidigt dem behövliga styrinstrument det alltså riskär stor attge

åstadkommerinte den samverkan och de effektivitetsvinsterman som
önskvärda. Och helt klartär inte får till ståndär samverkans-att man

lösningar enhetliga hela landet. frivilligär Enöver samverkansom
framstår denna bakgrund inte den lämpligaste lösningen förmot som

föra domstolsorganisationema varandra.att närmare
Den integrationsforrn därför återstår olika långtövervägaatt ärsom

gående sammanslagningar mellan domstolar i instans. Vidsamma en
sådan sammanslagning måste de överväganden gjorts beträffandesom
de båda domstolsorganisationemas rättskipningsuppgifter beaktas. Av

framgårdessa specialisering dömandet uppdelat i förvalt-att en av
ningsrättskipning och rättskipning i andra mål kommer åtminstoneatt,
under lång tid framöver, nödvändig kraven på kvalitet ien vara om
dömandet skall kunna upprätthållas. innebärDetta det inte skulleatt

effektivt i betydelsen både kvalitativt och resurseffektivt deattvara -
domare idag tjänstgör vid domstol skall tvungna attsom en vara
tillägna sig kunskap och döma andrai måltyper den "egna"änom
domstolen har handlägga.att

Kravet på viss specialisering återverkar därför på frågan deten om
skall ske sammanslagning överallt eller bara på vissa Enorter.en
sammanslagning på alla domstolsorter skulle specialiseringsp.g.a.
behovet kräva mycket långt gående förändring tingsrättsorgani-en av
sationen. Kompetensen i förvaltningsrättskipningen skulle annars,

splittring till alltför många tingsrättsoxter, riskera för-gåattgenom en
lorad. Vidare skulle de domstolarna i Stockholmstörsta i både första
och andra instans behöva minskas domlcretsförändringar. Engenom
sammanslagning skulle alltför domstolar.storaannars ge

En så långt gående organisationsförändring totalsom en samman-
slagning således kräver skäl kommerär framgå inärmare attav som
det följande, inte möjlig. skallHär endast några dessa skäl.nämnas av
Avstånden till tingsrättema skulle bli alltför långa antalet tings-om

skulle nedbringas till för förvaltningsrättskipningenrätter lämpligtett
antal, jfr avsnitt IV: 10. Vidare framstår domlcretsförändring t.ex.en av
Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt inte lämplig, jfr avsnittsom
IV:11 och V. Sammanslagningen domstolsorganisationema kanav
därför inte med ökad resurseffektivitet ske enhetligt i hela landet vare
sig det gäller underrätter eller mellaninstanser.när

Alternativet i stället genomföra sammanslagningär endastatt påen
vissa där kan skapa rationella domstolar. Nackdelen medorter man en
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därmed får domstolar antingensådan organisation är att man som
brottmål och tvistemål ellersysslar med rättskipning iendast

det skulle förekomma domstolarförvaltningsmål samtidigt somsom
undvika detta kan verkaall form rättskipning.handlägger För att attav

organisationsfonn väljasbör därförförvirrande för allmänheten somen
för förvaltningsrättskipningbehåller skilda domstolsnamnfalli vart

och tvistemål.rättskipning i brottmåloch
tilltvå domstolar slåskan detta skeAntingen att samman engenom

ställningsammanslagna domstolarna behåller sinmyndighet där deny
domstolareller två självständigasärskilda domstolar attgenomsom

myndighets-ledning, behåller sinfårvisserligen mengemensamen
väljs har organisa-vilken dessa lösningarOavsettstatus. enav som

flera fördelar.bibehålls Organisa-skilda domstolsnamntionsform där
kanhela landet integreringenenhetlig ibehöver intetionen göras utan

avvägda enheterförutsättningar för bilda välharske på de attorter som
domstolarkan samtidigt harättskipningsområde.respektive Manför

handläggerrättskipning och domstolarall formhandlägger somavsom
brottmål ocheller rättskipning iförvaltningsrättskipningantingen

organisationsstrukturen blir förvirrande.tvistemål attutan
domstolarkombineras medsammanslagning börpartiellEn att som

för bådabilda organisatoriska enheterförhar förutsättningarinte att
Framföralltfrågor.samarbetar kring vissarättskipningsområdena

dom-överlåtas tillutbildningsfrågoma. bör dock inteDettagäller detta
såsom ocksåbör regelstyrtbeslutasjälvastolarna utanatt varaom

Domstolskommittén.föreslås av
bör skefrågan sammanslagningendärefter gällerdetNär genomom

för två dom-ledningmyndighet medbildandet en gemensamnyav en
ledningellermyndighetsstatusstolar utan en gemensamgenomegen

anställd i respektivemed personaldomstolar visssjälvständigaför två
skäl.föredra följ andealternativetförstnämndadomstol detär att av
för helaövergripandeför ledningenlättareDet att ta ettär ansvar

myndighet. Dentillskapasdetverksamheten gemensamenom
bättredå utnyttjasorganisationen kaneftersträvas iflexibilitet som

arbetsuppgifterandrapå sigmöjligheterpersonalensallteftersom att ta
ökar.

för tvåledningbestårorganisationI meren gemensamsom aven
domstolar kanmyndighetersjälvständiga motsätt-mindreeller --

också svårtuppstå.verksamhetsgrenama Detmellan sättaär attningar
på.denskall vilaverksamhetsansvargränser vilketklara somupp

skall bärasverksamhetsansvaroch vilketledningen somgemensamma
domstolarna.de tvåav

lämpligastdet alltsåskäl framstårdessa attAv samman-ensom
myndighet medbildandetskerslagning gemensamav en nygenom
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för domstolar. domstol bör skäl fram-ledning två Respektive av som
underlättargått tidigare behålla sina domstolsnamn. vid denDetta även

författningsändring måste vidtas.som

Författningsfrågor8.5

integreringsfonn här förordats den lämpligaDen innemestsom som
finnas domstolarbär det kommer endast sysslar med rätt-attatt som

tvistemål domstolarskipning i brottmål och och endast arbetarsom
med förvaltningsrättskipning samtidigt vissa domstolar kommersom

handlägga all form rättskipning. de domstolar kommerFöratt av som
ha verksamhet inom endast rättskipningsområde behöver inteettatt en

några författningsändringar Organisationsformen för övrigagöras.
domstolar nödvändiggör dock författningsändringar möjliggör attsom

domstolar bildar myndighet kan ha verksamhetentvå uppdeladsom en
två särskilda domstolar.

framgått regleras domstolsorganisationen dels grundlagen,Som i
dels rättegångsbalken, dels lagen allmänna förvaltnings-i i om

dessa lagardomstolar. Regleringen i domstolarnas funktionavser som
myndighetsfunktionerrättskipande organisationer. Domstolamas regle-

i stället bestämmelserna i de olika domstolsinstruktionema.ras av
det gäller grundlagen finns det regler endast de högstaNär om

sammanläggning dessa båda domstolarinstansema. En kräverav
därför grundlagsändring. ändring förEn organisationen övrigaen av
instanser kräver endast lagändringar. lagändringarDe måstesom
genomföras hänger bl.a. med delvis Organisationsformattsamman en ny
införs, myndighet för särskildatvå domstolar.en som ansvarar

finns exempel från den tidigare domstolsorganisationenDet där sär-
skilda domstolar till den allmännaknutits domstolsorganisationen. Vid
tiden för rättegångsbalkens tillkomst handlades mål expropriationom

Årvid underrätten där fastigheten belägen.i den 1949ort var genom-
fördes organisationsförändring innebär expropriationsmålenatten som
skulle handläggas vid nyinrättade expropriationsdomstolar. Dessa ivar
organisatoriskt hänseende knutna till underrättema, ansågsmen vara
särskilda domstolar, NJA 1950 247 248, 251.s. -

Också nuvarande lagstiftning finnsi exempel på särskilda dom-när
stolar organisatoriskt knutits till den befintliga domstolsorganisationen.
Både fastighetsdomstolama och vattendomstolama har inlemmats i
tingsrättsorganisationen särskilda lagbestämmelser utpekargenom som

fastighetsdomstolarvissa tingsrätter skall respektiveatt vatten-vara
domstolar. de miljödomstolar kommerFör inrättas har ocksåattsom

sådan lösning valts. Beträffande fastighetsdomstolama har deten
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dessa processrättslig meningfunnits diskussion iär att anse somen om
rättsfallet besvaratsdomstolar. Frågan har i 1979 107särskilda NJA s.

mål och ärenden ankommerjakande. detta skall de åtgärder iTrots som
ochfastighetsdomstolen vidtas tingsrätten stämnings-på t.ex.av

domstol 400.ansökan vid denna prop. 1969:44göras s.
Även exempel finns från tidigare omorganisationer intedeom som

skall kunna behål-frågan hur två domstolar slåslöser som sammanom
kan ledningdomstolar myndigheter visslas särskilda utan att varasom

eller vattendom-från dem. Varken fastighetsdomstolamahämtas
således betraktas särskilda myndigheter. har intestolarna kan Desom

budgetansvar.personal anställd och har inte heller någotnågon eget
funktion ochsåledes skilt på domstolens rättskipandeharMan myn-

fulltdighetsfunktionen. På motsvarande bör det möjligtsätt attvara
och länsrätt fortfara domstolar delåta tingsrätt äratt utan atten en vara

Eftersom rättegångsbalken och lagensjälvständiga myndigheter. om
framförallt domstolsfunktio-förvaltningsdomstolar reglerarallmänna

bestämmelser oförändrade. På dettakan dessa i sättstortvaranen
till vilken domstolbehålls det regelsystemäven t.ex.som anger

domstol skall vidta olikahandlingar skall inlämnas och vilken som
Ändringar det framgår det för inteåtgärder. måste dock sågöras att att

för mellan-underrätt skall finnas lagman och varjei varje domstol i en
president.instans en

behandlar bl.a. fråganDomstolsinstruktionema, som om vem som
för omarbetas. kanchef domstol måste Detadministrativär en m.m.

får domstolsinstruktion.lämpligt varje instansatt en gemensamvara
med domstolsinstruktionema har på initiativEtt arbete överatt se av

påbörjats.Domstolsverket
med denna och vid utarbetandet desambandI översyn av

krävs för integrerad domstolsorganisation kan delagändringar som en
framfördes års domarutredning beaktassynpunkter 1993 attsom av -
regelsystem angår domstolsadministrationen ochvissa delar detav som

finns domstolsinstruktionema, bör lagregleras SOU 1994:99i s.som
f.f..213





1998:135 95

UNDERRÄTTS-IV

ORGANISATIONEN

Tingsrättema9

olika organisationsmodeller förI avsnittet tings-presenteras tre
alternativ med olika långt gående sammanläggningarrättema, ett av
organisationsaltemativ och 2, alternativ medtingsrätter 1 ett

befintligförändringar inom organisation innebär dom-attsom
stolarna knyts i administrativa och judiciella nätverk ochsamman
slutligen alternativ kombinerar begränsadett som en samman-

med nätverksmodellen.läggning

Utgångspunkter för förändrad9.1 en

tingsrättsorganisation

Enligt Domstolskommitténs ursprungliga direktiv målet med envar
endast söka fastställautredning tingsrättsorganisationen inte attav en

för hur domstol bör Kommitténoch nedreövre gräns stor en vara.en
hade söka fastställa på vilka det behövs domstol.också orteratt en
Utgångspunkten borde enligt direktiven det bör finnasattvara en

residensstad eller stad, måstetingsrätt i varje större att avstegmen
till befollcningsstrukturen, avstånden ochkunna ske med hänsyn

kommunikationerna.
delar glest befolkat land det naturligti vissaI är attett

domstolsorganisationen måste utformas med hänsyn till sådana
ursprungliga direktiven talar mellan denavvägningar de t.ex.som om,

bärlcraftighet varje domstol bör ha och den samhällsservice börsom
finnas med bl.a. inte alltför avstånd till domstol. Eftersomstora en

vid de skilda faktorer inverkar påolika vikt kan läggas som
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organisationsstrukturen här olika organiserasättpresenteras tre att
innebärtingsrättema. Det sammanläggning tingsrättema tillena en av

43 alternativt 64 domstolar. Den andra organisationsmodellen innebär
tingsrättema knyts i administrativa och judiciella nätverk.att samman

tredje lösningen kombinationDen mindre långtgåendeär en av en
sammanläggning medtingsrättema nätverksorganisation för deav en

domstolarna.minsta
och dessa modellerFör måste analyseras de uppfyllervar en av om

de krav på domstolsorganisationen har utvecklats inärmaresom
avsnitten III:6 omvärldsanalys och helhetssyn.III:7 Fleraen en av

fördessa krav talar det antingen behövs domstolar ellerstörreatt att
andra organisatoriska lösningar måste eftersträvas degör ävenattsom
mindre domstolarna bärkraftiga inför framtiden. utformningenFörär

olika organisationslösningar det därför nödvändigt medärav en
diskussion lämplig tingsrättsstorlek. Vidare behövs redogörelseom en
för faktorerandra direkt har betydelse för utformningensom en av
tingsrättsorganisationen, olika förhållanden rörande avstånden tillt.ex.
tingsrättema.

Frågan lämplig tingsrättsstorlekl l om.

Jämförelser mellan tingsrätter olika storlekav

utredningar tidigare arbetatDe med organisationsreform försom en
tingsrättema har samtliga från domstolsstorlekenutgått har eller kanatt
ha betydelse för effektiviteten. jämförelseEn mellan tingsrätteren av
olika storlek redovisas därför bilaga Jämförelsemai har inriktats på
olika mätbara förhållanden. har således inte försökDet gjorts något att
undersöka finnsdet kvalitetsskillnader den dömandei verksam-om
heten mellan små och domstolar. finns hellerDet inte någotstora som
tyder på så hittills skulle fallet. Nedan lämnasatt vara en
sammanfattning de jämförelser gjorts.av som

redovisat jämförelsemått handläggningskostnadenEtt mål.är per
På denna punkt jämförelsenvisar kostnaden mål tenderaratt attper

högst dei minsta tingsrättema och kostnaden huvudsakiattvara
minskar med ökad domstolsstorlek.

viktig förklaringEn till kostnadsnivån något högre dei mindreäratt
bl.a.tingsrättema dessa domstolar, relativt till mål- ochär att sett

ärendevolymen, har något personal övriga tingsrätter. Dettaänmer
beror i sin sannolikt på något sårbarhet vid personal-störretur en
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frånvaro. administrativaDe kostnaderna också, relativtär högst isett,
de minsta tingsrättema. Till någon del beror de högre kostnaderna i de
minsta tingsrättema också på dessa domstolar i utsträckningatt större

andra håller förhandlingarän vid tingsställen på änortannan
kansliorten.

Trots lokalyta anställd destörre i mindre tingsrättema skiljeren per
sig lokalkostnaden räknat anställd inte på något avgörande sättper
från flertalet andra tingsrätter. berorDetta på de mindre tings-att

allmänheti har kanslierrättema sina på små med förhållande-orter en
vis lägre hyresnivå. Lokalkostnaden beräknad målavgjort inteärper
heller direkt beroende domstolsstorleken. Beräknad dettapå sätt ärav
lokalkostnaden lägst i tingsrätter med 10-15 domare.

I viktigt avseende utfaller jämförelsenett mellan storleksgruppema
i viss mån till de mindre tingsrättemas fördel de har någotattgenom
kortare omloppstider i brottmål och tvistemål. Detta förhållande måste
bedömas bakgrund de minsta tingsrättemamot haratt någotav mer

domstolar. Enligtän större den arbetstidsundersökning,resurser som
kommittén har låtit genomföra, arbetar domarna vid de minsta
tingsrättema också genomsnittligt fler timmar vecka domarnaänper
vid de tingsrättema SOUstörre 1998:88, bilaga 9. De minsta dom-
stolarna har räknat iäven, den fasta domarorganisationen,procent av
fler icke ordinarie domare.

Vid jämförelsema har slutligen också beräknats antalet sökande per
utlyst anställning lagman och rådman i tingsrätter olikasom som av
storlek. Antalet sökande till anställning lagman i huvudsakärsom
detsamma i alla tingsrätter. Det genomsnittliga antalet sökande till
anställning rådman ökar däremot huvudsaki med domstols-som
storleken från fyra sökande utlyst anställning i de minstaper
tingsrättema till tolv sökande dei I samtligastörsta. tingsrättsgrupper

emellertid rekryteringsläget,är gäller detnär antalet sökande till
anställning ordinarie domare, eller i fall godtagbart.gott vartsom

Storleksöverväganden

Frågan hur tingsrätt bör för fungerastor väl bör behandlasatten vara
både övergripande perspektivett med hänsyn till samhälletsur mera
krav på domstolsorganisationen och perspektivett avgränsatur mer
med hänsyn främst till verksamhetens interna organisation och kost-
nader. Det knappast möjligtär någon viss bestämd storlekatt påange

tingsrätt optimal med hänsynär till såväl inreen som yttresom
faktorer.

4 SOU1998:135
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ha någonnödvändigtändådetframhållitsSom är attovan
sammanläggningtingsrättsstorlek. Vidlämpliguppfattning avenom

indirekt ocksådärmedochantalet tingsrätterinverkar det påtingsrätter
domkretsama. Omstorleken pådomstolarna ochlokaliseringen av
nätverk. Storleks-antaletpåverkar detväljsnätverksmodellen

prövandetill hjälp vidförendastövervägandena har gjorts att avvara
Vidkommerorganisationsmodellerolika presenteras.de att ensom

påsåsom kravetfaktorer inandraprövning måste vägassådan även en
demografiska förhållan-geografiska ochverksamheten,kvalitet ihög

understrykasbör därföreffektivitetsskäl. Detochsamhällsserviceden,
endast kangäller antalet domaredomstolsstorlek vadlämplig sesatt en

domstolsorganisationen. Avpåinverkarfaktorerflera somen avsom
domstols-kvalitetslcravet,övergripandedetfaktorer attdessa är

de allt högreuppfylladen kanutformas såmåsteorganisationen att
viktigaste.deträttskipningen,kvalitet ipåkraven

skall inom sigdomstolarnabl.a.kvalitetskravet liggerI att vara
domarrollrenodladmedarbetabärkraftiga och kunnajuridiskt somen

domare.ordinariedömande avmerger
domstol böringentidigarebärlqaft harjuridiskMed menats att vara

förmåltyper, någotsamtligadomför idenmindre ärän att som
domare.domstolsstorlekinnebär minstadel tretingsrättemas omen

materiellbärkraftighet iocksåbärkraft bör dockjuridiskMed menas en
målochhantera svårarekunna störreDomstolama bör utanmening.

fördomstolarna,börVidareverksamheten. attden övrigaistörningar
kompetensha sådansigspecialdomstolar, inomminska behovet enav

dehandläggaskanfinnsmåltyperdehuvuddelen egnaavatt somav
kommersannoliktframtidenmålen i attEftersomdomarna. vara

miljöbrottspecialområden såsomoftaochmateriellt svårare t.ex.röra
måstetingsrättsorganisationendettainnebärekobrott,och att vara

gällakanspecialisering. Dettamöjlighet tilldensådan att ger
domstol.enskildeller varjeiorganisationen stort

domstol måstehurmöjligtinte närmare storDet attär varaenange
specialiseringTidigarespecialisering.möjliggörasigför inomatt en
övergripandebrottmål,tvistemål ochgällervad avser ensom

vidtillämpatsendasthartingsrätt,mål vidallaindelning enav
Åklagarorganisationen hareller fler.domarehaft niodomstolar som

cirka tioböråklagarmyndigheten storlek forminstaansett att varaen
Åklagarväsendet Rapportbärkrafttillräckligföråklagare att, ge

kantre-fyra domaredomstol påtroligt12. inteDet1995:4, attär ens.
dom-litenVid såspecialisering.medge visspåuppfylla kravet att en

Målunderlagetalla mål.handläggakunnasamtliga domarestol måste
föralltför litetockså bliskullespecialiseringkrävermålför de ensom

hand-domareendasteffektkompetenshöjandenågon att enatt avge
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fem-sexlägger dem. Vid domstol domare skulle troligen vissen om en
specialisering kunna ske mycket målgrupper, något intestoraav som

kvalitetseffektheller skulle den eftersträvas. sannolikEnge som mer
bedömning det först vid domstolsstorlek nio-tio domare,är att en om
med drygtmålunderlag 2000 mål, kan ske specialisering.ett om en

Kvalitetskravet innebär också organisationen bör sådanatt attvara
domarrollen kan renodlas. Genom god beredningsorganisationen ges
domarna möjlighet sig de kvalificerade frågorna.ägnaatt mer

förDomstolskommittén har förstärkt beredningsorganisation före-en
slagit får möjlighettingsrätterna arbeta med särskilda bered-att att

Beräkningarningsjurister. kommittén tydergjort på attsom en
beredningsjurist kan handlägga frånmål rotlar SOU 1998:88. Förtre

tillskapa alltförinte sårbar beredningsorganisation bör dennaatt en
sannolikt bestå minst beredningsjurister. minsta storlek förEntreav en
domstol skulle med detta betraktelsesätt ha i fall rotlar.nio Intevart
heller detta emellertidmått exakt. Undantagsvis kan berednings-är en

fungeraorganisation i sexdomardomstol. Sårbarheten kan dessaien
domstolar fullgörnotariema i uppgiftervägas att stortupp av samma

beredningsjuristema. domstolEn med endast fyra domaretresom -
och bara beredningsjurist för liten för i fall någonär att varten ge
resursvinst med arbetsorganisation.en ny

det gäller den internaNär organisationen har tidigare fastslagits att
mindre tingsrätter har något kortare omloppstider för målen. En
utredning arbetstiden vid domstolar olika storlek visar emellertidav av

domarna vid de domstolarnaminsta arbetar femcirka timmaratt mer
vecka domare vid domstolar SOU 1998:88, bilaga 9.än Destörreper

har betydligt högre andel icke ordinarie domare räknatäven i procent
den fasta domarorganisationen, bilaga tabell Det innebär attav

dömandet vid de minsta domstolarna högrei grad utförs ickeav
ordinarie domare. bakgrund det ökadeMot kravet tyngdpunkten iattav
rättskipningen skall ligga förstai instans, bör dömandet ökadi
omfattning utföras ordinarie domare, något det talar förävenav som

domstolar.större
utgångspunktEn utvecklats i avsnitt helhetssyn,III:7 Enannan som

det grundläggande kravet på kvalitet inte kan uppnåsär att utan att
domstolsväsendet tillräckligahar Detta medför i sin tur attresurser.
domstolsorganisationen måste effektiv bl.a. med hänsyn tillvara
resursanvändningen. Utredningsmaterialet visar mindre domstolaratt
har något högre handläggningskostnad mål domstolar.än störreen per
Orsakerna härtill flera och beror till del på förhållanden deär stor som
mindre domstolarna inte råder det gällerNär finnaöver. att en

resurseffektivorganisation kan dock inte bortses frånär attsom en
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har lägst kostnaddomare dendomstol med omkring tio är persom
avgjort mål.

domstolsväsenderesurssynpunkt effektivareskapaEtt sätt att ett ur
domstolar, något också ökarsåledes inrätta störreär att som

Vminskar kost-och därmed ytterligareflexibiliteten organisationeni
resurseffektiviteten flexi-både ochYtterligare ökanaderna. sättett att

mellan domstolsorganisationema. En integra-integrationbiliteten är en
fördel för denför administrationen tillminskar kostnadernation

bärkraften.ökar den administrativa Sam-dömande verksamheten och
med olika kunnandeflexibiliteten organisationen; domareökas itidigt

diskussionernabara berikarättskipningen kan inteinom ävenutan
mål.förstärka vid avgörande av

genomförd innebäraskulle första heltsådan integration i instansEn
decentraliserades till varje harförvaltningsdömandet ortatt som en

kvar skulle läns-alltför tillåtsOm många tingsrättertingsrätt. vara
den förvalt-skulledomare splittras på sätt äventyrarätternas ett som

effektmotverka sådanningsrättsliga kompetensen. För att aven
förtalar mycketmellan tingsrätt och länsrättintegrationen att en

förvaltningsdomare och från dennadomstol bör ha minst att avstegtre
undantagsfall. medEn organisationprincip endast bör igöras tre

för någon bestämdförvaltningsdomare innebär i och sig inte gränsatt
flesta domstolar måste dockför storlek kan dras.tingsrättemas De av

mellan domare, bilagaha sju nio-
måste beaktas det gällerförhållande slutligen ocksåEtt närsom

långsiktigtlämplig domstolsstorlek behovet organisationenär ärattav
normaltärendemängdcn domstol varierarhållbar. Mål- och i aven

befolkningsutvecklingkonjunkturväxlingar,olika orsaker, bl.a.många
för befintligatillför måltyper eller bortlagstiftningoch som nyany
ha storlekDomstolarna måstefrån domstolsprövning.måltyper en som

målunderlaget,mindre tillfälliga variationer ide, ellergör att trots mer
såledesbörbibehållas rationella enheter. Tingsrätternakan varasom

eller uppgångframtida nedgång itillräckligt för klaraattstora en
uppskattningsvis 20arbetsunderlaget på minst 15 procent.-

gäller olika faktorerövervägandena vadmedSammantaget ovan
innebärdomstolsstorlek cirka nio-tio domareförtalar att omensom

förändringar omvärldentål ikravet på stabil organisation attsomen
fall tio domare. Medeftersträvas domstol har i minstdet bör vartatt en

förolika sökasdomstolar organisationen måstemindre i vägar att
nackdelar detta har.deuppväga

det finns någondärefter inställer sigfrågaDen är övreomsom
effektiviteten minskar.för domstol kanhur attgräns utanstor varaen

redovisatsjämförelser med olika storlekde mellan tingsrätterAv som
framgåruppgifter tidigare framkommit,och motsvarande attsomovan
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det inte förefaller finnas någon påtaglig stordriftsnackdel förnumera
de del.tingsrättemas förhållandeDetta bör dock inte tolkasstörstatre
så domstol automatiskt blir kostnadseffektivare med ökadatt en
storlek. erfarenheter domstolarDe finns tyder alldelesstoraav som

finnsklart på det för hur domstol börövre gränser Varatt stor en vara.
den kangår emellertid inte med någon säkerhet beräknas.gränsen Det

inte heller meningsfullt fastställa någon sådanär att övre gräns.
Eftersom lokaliseringen varje tingsrätt fastställasmåste med hänsynav
till förhållanden i den bl.a.regionen, befolkningstäthet ochyttre egna
tillgänglighet för den allmänhet skall inställa sig i domstolen harsom
vid dessa överväganden inte någon tingsrätt, förutom de två största,
kommit överstiga 25 domare. sådan domstol,En med 80-90att ca
anställda, förväl lämpad indelning i avdelningar och kanär treen
därmed knappast för stor.anses

speciellaDe organisationsproblem de domstolarnarör störstasom
behandlas i avsnittet Stockholms tingsrätt.om

Olika9.1.2 möjligheter minska reseavstånden iatt

organisation med domstolarstörreen

Tingsrättsorganisationen måste utformas så reseavstånden tillatt
tingsrättema från olika delar respektive domkrets godtagbara.ärav
Viktigare avstånd kilometeri dock restiden.än Det övervägandeär
antalet invånare i domkrets måste kunna vidnärvaraen en
domstolsförhandling normal omfattning tvingas övernattautan attav
utanför hemmet.

För minska olägenhetema organisationsreformatt av en som ger
domkretsar för närvarande har det därförstörre än övervägts om en

lösning skulle kunna låta domkretsama falli vissa brytaattvara
länsgränsema. Vidare har andra organisatoriska lösningar under-även
sökts i regioner där avstånden till domstolarna särskiltär stora.

Domkretsar över länsgränserna m.m.

denl nuvarande organisationen tingsrätternas domkretsar endastutgörs
kommuner från och län. skälEtt ändra på dettaett attav samma

förhållande allmänheten därigenom får bättreär tillgång tillom en
domstolarna. Det kan också fördel för allmänheten haattvara en en
domkretsindelning anknyter till de "naturliga regionersom som
uppkommit allmänhetens kontakt- och rörelsemönster ochgenom som

vissa håll inte med länsindelningen.överensstämmer Genom låtaatt
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falllänsgräns kan eventuellt också i någradomkrets över en manen
flera för därigenom skapatvå eller små tingsrätterlägga attsamman

bärlcraft.medtingsrätter större
vid domkretsreform domkretsar gårMöjligheterna inrättaatt somen

därför sammanläggningarlänsgräns har Deövervägts.över aven
framför kan aktuella bl.a.länsgräns allttingsrätter över ärsom varaen

den tänkbara lokaliseringsorten angiven inom parentes:följande är
KristianstadSölvesborgs tingsrätt

eller sammanläggning i riktningLjungby tingsrätt Värnamo motsatt
sammanläggningKarlskoga tingsrätt Kristinehamn eller i motsatt

riktning
SundsvallHudiksvalls tingsrätt

Örnsköldsviks Umeåtingsrätt
Skellefteå riktningtingsrätt Piteå eller sammanläggning i motsatt

skulleTillgängligheten till dessa sammanlagda tingsrätter bli något
sammanläggning sker med det länetsbättre än egnaom en

för dock deresidensstad. Fördelarna allmänheten måste vägas mot
förproblem och kostnader kan uppkomma de myndighetersom som

har någon form samband med domstolarnas verksamhet. Särskiltav
de kontakter domstolarna har med övriga inombör organsom

rättsväsendet uppmärksammas, främst polis- och åklagarväsendena
kriminalvården.samt

åklagarväsendets omfattar åklagarmyndighetemaI organisationnya
den regionala nivån två eller flera län. lokala nivånDen -

åklagarkamrama anknyter också till länsindelningen såtillvida att-
åklagarkammare delas länsgräns. domkretsindelningingen Enav en

länsgränsema skulle medföra vidgår tingsrättenöver attsom
förhandlingar häktningsjour samverkaplaneringen och måste medav

fler län. aktuella ocksååklagarkammare i Om den länsgränsenän ärett
mellan två åklagannyndigheter kan tingsrätten behövagräns ävenen

planera sin verksamhet i kontakt med två regionåklagare. För
medföraåklagarväsendet riskerar sådan organisation atten

effektivitetsförluster, bl.a. längre vid förhandlingar i ettgenom resor
angränsande län.

Även polisväsendet anknyter till länsindelningen med myndigheten
län.ivarje
domkretsindelning bryter länsgränsema har också denEn som

konsekvensen Vid mellan länsrätter ochintegrationatt samt-man, en
behöva också gällerliga tingsrätter, kan länsgränsen detöver när

länsrättsmålen. Konsekvenserna för länsrättsmålen har inte närmare
kan befara del komplikationer mål där de länsvisiutretts, men man en

indelade myndigheterna medverkar eller på sätt.part annatsom



Underrättsorganisationen1998: 135 103

Vid samlad bedömning nackdelarna med låta tings-väger atten
de fördelar kan förbryta länsgränsema uppnåsrättema äntyngre som

grundar kommunika-allmänheten. bedömning sig också påDenna att
län med residensstaden genomgående bättre tilltionerna inom är änett
utanförangränsande länsgränsema.orter

domkretsrefonn börlänsgränsema emellertid ocksåUtöver överen
kommuner, län kan uppfattasvissa i sittövervägas om som som

felplacerade eftersom de dåligt ansluter till naturligasig invånarnas
och kan omplaceras domstolsorganisationen.kontakt- iresemönster,

Regionberedningen redovisar sådana kommuner SOU16 1995:27 s.
emellertid440. Flertalet dessa ingår i de båda nyinrättadeav numera

Skåne län och Götalands län. de domkretsförslaglänen, Västra I som
det följ ande har härigenom flera dessa kommuner fåttredovisas i av en

lämpligare domkretsplacering länsgräns behövt överskridas.utan att en

Tingsrättsorganisationen i vissa glesbefolkade regioner

medföravissa regioner kan avstånden och kommunikationernaI
problem med tillgängligheten till tingsrätten, befintliga tingsrätterom

med tingsrätt. främstläggs Dessa regionerstörre ärsamman en
följande: Kansliorten för de nuvarande tingsrättema inomanges
parentes

förhållandenGotlands län Visby; speciella trafiken medgenom-
fastlandet

delen Kalmar län VästervikNorra av-
Götalands länNordvästra delen Västra Strömstadav-

delen Värmlands län SunneNorra av-
och delarna Dalarnas län MoraNorra västra av-

Södra delen Jämtlands län Svegava
delen Gävleborgs län Hudiksvall, LjusdalNorra av-

Örnsköldsvikdelen Västernorrlands länNorra av-
delen Västerbottens län Lycksele, SkellefteåVästra och norra av-

och nordöstra delen NorrbottensNorra län Gällivare, Haparandaav-
Tingsrättema på de nämnda har mellan och fyra domare.orterna en

Avståndet till stad residensstad eller motsvarande inärmaste större är
flertalet fall längre.mil eller Om tingsrätter med domare10 tre ses som

absolut hälftenminimum kan omkring angivna inteett orterav
behållas kansliorter. Samtidigt kraven på tillgänglighet tillgörsom

det bör undersökas det finnstingsrättema alternativatt om en
utformning dessaorganisationen i regioner. Följande alternativ harav
övervägts.

lokalaInrätta tingsrättsenheter ingår i tingsrättstörresom en-
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Omfördela kommuner inom domkretsama för öka målunderlagetatt-
dei minsta tingsrättema.

fler tingsställenInrätta-

Lokala tingsrättsenheter

de minsta domstolarna bärkraft skulle detFör kunnastörreatt ge
domstolsenhetinrätta inteövervägas att typ utgören ny av som en

friståendeadministrativt domstol.
En sådan lokal tingsrättsenhet skulle integrerad delutgöra en av en

tingsrätt har sitt kansli på frånMålstörre ort.som en annan en
geografiskt avgränsad del tingsrättens domkrets skulle vidavgörasav
den lokala enheten. Förhandlingar i vissa mål, bl.a. tvistemåltyngre

kollegialt och brottmål med häktade häktnings-avgörs samtsom
förhandlingar, kan hållas vid tingsrättens huvudenhet kansliorten. I
brottmålen skulle de kostnadslcrävande långa häktadetransporterna av
härigenom kunna reduceras. Viss administration och ledning som
gäller den lokala enheten kan också fullgöras vid den delstörre av

finns på kansliorten.tingsrätten som
Förslaget innebär det vid lokal enhet skall finnas ordinarieatt en

domare, notarier och personal stationerad vid enheten. Iärannan som
den dömande verksamheten förutsätts den lokala enheten arbeta på

och enligt regler andra tingsrätter.sättsamma samma som
finnsDet vissa uppenbara nackdelar med enhetorganisatorisken

inte administrativt fristående domstol. Domamas tjänst-utgörsom en
göring vid sådan enhet kan komma framstå mindreatten som
kvalificerad och därmed mindre attraktiv vid framtida rekrytering av

fördomare. Risken detta särskilt de kvalificerade målenär stor om mer
handläggs vid enheten. allmänheteninte För kan rättskipningen vid en

lokal framståtingsrättsenhet riskera mindre kvalificerad vidänatt som
andra tingsrätter. Besparingsmöjligheterna undersökts för läns-som-

i Skåne län med avdelning placerad i Kristianstad interätten ären -
särskilt betydande. Nackdelarna således relativt Deär stora. samman-
läggningsaltemativ nedan därför frånutgår det intepresenteras attsom
inrättas lokala tingsrättsenheter. Eftersom lokala domstolsenheter
likväl kan undvika alltför långa avstånd kommersättett att ettvara

alternativ framställningensådant ändå ingå i nedan i avsnitt 9.3att
Förändringar inom befintlig organisation. Därvid kommer organisa-
tionsformen diskuteras.närmareatt
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Omfördelning inomkommuner domkretsarnaav

flertalet län finns åtminstoneI tingsrätt i de flesta länstörreen
residensstadens tingsrätt och eller flera mindre tingsrätter. Omen man

omfördelning inom domkretsarna kunde flytta kommuner från-genom
domkretsartingsrätters till mindre skulletingsrätterstörre man

eventuellt kunna uppnå jämnstora tingsrätter och därigenommera ge
de minsta tingsrättema bärkraft.störreen

undersökning sådana möjligheter till omfördelningEn har visatav
denna aspekt torde ha beaktats redan vid utformningen dagensatt av

Åtskilligadomkretsindelning. residensstädemas tingsrätter utanförav
storstadslänen har domkrets består endast kommun.en som av en
Dessa tingsrätters domkretsar kan därför i praktiken delas. de fallinte I

omflyttning kommuner mellan domlcretsar möjlig det sig iär rören av
huvudsak små kommuner med litet målunderlag. För vissaettom
kommuner skulle sådan omflyttning innebära betydligt sämreen en
tillgänglighet till tingsrätten.

Möjligheterna omfördelning kommuner inomatt genom av
domkretsarna stärka underlaget för de därförminsta tingsrätterna har
inte bedömts någon framkomlig väg.vara

Inrättande fler tingsställenav

Möjligheten hålla domstolsförhandlingar andrapå änatt orter
tingsrättemas kansliorter, i flera ändamålsenligtregionerär sättett att
begränsa allmänhetens till särskilt Norrlands inland.tingsrätten, iresor

flesta de har tingsställen utanför kansliortenDe tingsrätterav som
mindre del sina mål där. kost-För vissa tingsrätteravgör ären av
förnaderna upprätthålla verksamhet vid tingsställena ändåatt

betydande, bl.a. beroende på tidsspillan i samband med tingsresoma
och vid inställda förhandlingar. har också vidDet visat sig svårt att
tingsställena tillgodose de ökade kraven på lokalemas tekniska
standard och säkerhet.

framkommithar under utredningsarbetet inte något tyderDet som
på inrättande tingsställen mindre tingsrätt, skulleersätteratt som enav
kunna bidra till effektivare domstolsorganisation.en
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delarTingsrättemas lokalisering i olika9.1.3 av
landet

för utformningen tingsrättsorganisationen skiljerFörutsättningarna av
betydligt olika delar Sverige. utgångspunkter bör gällasig i Deav som

de glesbefolkadeför de städerna inte desamma istörre är som mer
bör det uppmärksammas detdelar landet. För vissa regionerav om

finns särlösningar bättre skulle tillgodose tillgängligheten tillsom
domstolarna.

Tingsrätterna i de storstadslänentre

finns domstolsorganisatoriska eller andra skäl talarinte någraDet som
Stockholms, Göteborgs och Malmöför de tingsrättemastörstaatt tre -

för närvarande. bör därför endastbör bli De itingsrätter större än-
undantagsfall tillföras verksamhet från andra dennågon tingsrätter i
nuvarande Snarare bör uppmärksammas möjlighetenorganisationen.

föra arbetsuppgifter från de till andratingsrättemaöver störstatreatt
tingsrätten

huvudsak goda allmänna kommunikationer.länen har i IDe tre
Götalands län finns dock relativt gles-delen Västra storanorra av

Efter sammanläggningen län ibefolkade områden. Sverigevästraav
Skåne finns de två länen betydande antal tingsrätteroch i i ett avnya

destorlek, några tillhör de minsta i landet. Särskilt ivarierande varav
storstadslänen finns förutsättningar förtätbefolkade delarna de treav

till färre enheterytterligare koncentration tingsrättsorganisationenav
medföra för allmänhetendetta behöver nämnvärda olägenheterutan att

form förlängdai av resor.

Övriga residensstäder

den länet och harflertalet län residensstaden iI är största orten
kvalificerade offentliga förvaltningen, administra-vanligen den mest

länet.sjukvården och utbildningen i För läns-tiva servicen, att ge
residensstädemasinvånama tillgänglighet till dessa tjänster är

allmänhet goda. oftakommunikationer med länets olika delar i En
omfattande arbetspendling till residensstädema medför också väl

flesta residensstäder har häkte ochutbyggda kommunikationer. De ett
för âklagarkammare.utsträckning också lokaliseringsortiär stor en

förutsättningar förresidensstäder har därför goda ocksåFlertalet att
kansliort förframtiden tingsrätt.vara en
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Till fördelarna med residensstädema kansliort för tingsrättsom en
möjligheterna till olika former med länsrättenhör också samverkanav

på orten.

Större städer residensstädernautom

finns fleraFörutom residensstädema det i län städerstörre ärsom nu
förkansliort tingsrätt med minst ordinarie domare. Städer meden sex

följande: Eskilstuna,sådana tingsrätter Norrköping, Kristianstad,är
Helsingborg, Varberg, Borås, Vänersborg och Sundsvall. dessaAv

och Sundsvallstingsrätter Eskilstuna tingsrätter betydligtär större än
respektive tingsrätt i residensstaden.

Dessa städer centralorter med betydande administrativ ochutgör
service. har goda kommunikationer medDe sina respektiveannan

och med delaromland övriga länet. Kristianstad och VänersborgIav
finns också länsrättsdömande samverkansfördelar mellanett som ger
tingsrätt och länsrätt. Samtliga åtta städer bedöms framtideniäven

lämpliga kansliort för tingsrätt.vara som en

Tingsrättsorganisationen i Norrland

avstånden befolkadeDe och de glest områdena delaristora stora av
Norrland ställer särskilda krav på tingsrättsorganisationen. denna delI

landet finns åtskilliga små tingsrätter, med endasttreav varav en
domare. De tingsrätter har de till domkretsama harstörstaytan ettsom
eller flera tingsställen kansliorten, ofta med betydandeutom en
användningsfrekvens. Norrlandsförhållandena medför framtideniäven

det i denna del landet behöver finnas fler mindre tingsrätter iatt av
förhållande folkmängdentill delar landet.i övrigaän av

skilda förhållandenDe tingsrättema arbetar under i olika delarsom
landet kan visas bl.a. jämförelse mellan å sidan Skåneav genom en ena

län och Blekinge län och andra femå sidan de Norrlandslänen.
Befolkningens storlek i de båda sydliga länen ca 1,2sammantagna
milj. invånare huvudsak densammai i Norrlandslänen. deIär som
båda sydliga finnslänen 16 tingsrätter sammanlagd yta mot-en som

6 % de 19 Norrlandstingsrätternas samlade domlcretsar.svarar ca av
Norrlands kustlandI avstånden mellan tingsrättema inte såär stora
i inlandet. samtliga 19 tingsrätter i Norrland liggerAv 13 vidsom

kusten eller inom avstånd frånpå 4-5 mil denna. Befolkningen iett
Norrland till del koncentrerad till de kustnära områdena.är stor
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Kommunikationema kusttraktema förhållandevis goda ochi är
byggas ytterligare.kommer att ut

denna bakgrund förutsättningarna för bildaMot tingsrätter,är att
både storlek och godtagbara reseavståndhar lämplig inom sinasom en

Norrlands kustland inlandet.domkretsar, bättre i i Härvid måsteän
emellertid beaktas flera de tingsrätter har sina kansliorteratt av som nu

eller kusten har domkretsar sträcker långt landet.vid sig in inära som
medförFörhållandena i Norrland i denna del landet särskiltatt man av

måste uppmärksamma reseavstånden.

Sammanläggning tingsrätter9.2 av

delvis svårförenliga krav ställs harDe på tingsrättsorganisationensom
medfört förslagutredningsarbetet inriktats på två tillatt samman-
läggning tingsrätter.av

innebär långtgåendeOrganisationsalternativ 1 minskningen av
nuvarande till organisation med96 tingsrätter 43 tingsrätter. Dettaen
förslag utarbetades för tillgodose Domstolskommitténs ursprungligaatt

med krav besparingar ochdirektiv på på koncentrationstora en av
verksamhet. Förslaget bygger också på förutsättningentingsrättemas

tingsrätt bör ha minst domare i regioner där detta bedömsl0att caen
möjligt med hänsyn bl.a. till avstånd och målunderlag.

innebär antaletOrganisationsalternativ 2 tingsrätter minskasatt
tredjedel till alternativmed 64 tingsrätter. Detta utarbetades inomen

Domstolskommittén kompletterande förslag. Förslaget inriktasettsom
bl.a. behålla tingsrätter med minst ordinarie domare, vilket iatt tre
praktiken fyravanligen innebär tingsrätter med minst domare.

organisationsförslagende två redovisas organisationen länsvis.I I
finnsbilaga dessutom tabell med översikt de båda7 överen en

förslagen. bilagan redovisas också kartbilder domkretsförslagenI över
för län domkretssynpunkt har kompliceradetre mestsom ur
geografiska förhållandena, nämligen Dalarnas län, Skåne ochlän

Götalands län. beskrivsVästra I avsnittet IV:9.3 alternativett som
samverkan mellan medbygger tingsrätter,närmareen men en

Ävenoförändrad förslaglokalisering. detta sammanfattas bilagai
Redovisningen antalet domare i de olika gällertingsrättemaav

ordinarie domare. Beräkningen antalet domare utgår från deav
förhållanden rådde i tingsrättema vid årsskiftet 1997/98. Härvidsom
bör beaktas antalet domare kan tiden och devariera det iöveratt att
flesta tingsrätter också finns eller flera icke ordinarie domareen -
fiskaler eller antalet ordinarie domare inräknas fastig-Iassessorer.
hetsråd och miljöråd.
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de fem miljödomstolamas inrättande beaktats vidVidare har
utformning förslagen till Förslagen utgårtingsrättsorganisation.av

fastighetsdomstolama med undantag finns kvar påockså från ettatt
de nuvarande orterna.

Organisationsaltemativ organisationl9.2.1 En-
med tingsrättema i huvudsak koncentrerade

residensstäder och andratill större orter.

har förhållandevis liten landetsStockholms län utgöryta,en
befolkningstätaste med goda kommunikationer delenregion i större av

förhållanden betydande frihet väljalänet. Dessa attger en
avståndsfaktomlokaliseringsorter för tingsrättema eftersom inte väger

flertalet andra län. finns därför förutsättningar inomså i Dettungt som
för åtskilliga andraStockholms län inrätta tingsrätter istörre änatt

föreslås:delar landet. Följande domkretsindelningav
oförändrad. tillförsStockholms tingsrätt behålls Tingsrätten enligt-

förslaget någon verksamhet från andra tingsrätter.inte En närmare
redovisning organisationsfrågor tingsrätten lämnas irörsomav

Stockholms de miljödom-avsnittet IV:ll tingsrätt. En nyaav
stolarna ingå Stockholms alternativkommer i tingsrätt. Ettatt som
kan diskuteras framtiden föra miljödomstolen till någoniär att

exempelvis Södra Roslagstingsrätt i Stockholmsområdet,annan
tingsrätt.

läggsHuddinge och Södertälje tingsrätters domkretsar samman.-
fåmed Huddinge kansliort, beräknasDen tingsrätten, 17nya som

ordinarie domare.
ochHandens Nacka tingsrätters domkretsar läggs Densamman. nya-v

ordinarietingsrätten, med Nacka kansliort, beräknas 13som
domare.

och Norrtälje domkretsar läggsSödra Roslags tingsrätters samman.-
Stockholm beräknas fåtingsrätten, med kansliort, 12Den nya som

ordinarie domare.
Solna, Jakobsbergs och Sollentuna tingsrätters domkretsar läggs-

tingsrätten, med Solna kansliort, beräknas fåDensamman. nya som
ordinarie domare.19

innebär förslaget följ ande.Sammanfattningsvis
länet minskar från till fem. CentraltAntalet tingsrätter i tio i

oförändrad.Stockholmsområdet behålls Stockholms tingsrätt För norra
delen länet föreslås två tingsrätter med och nordvästra delenav norra

nordöstra delen länet domldets. den del länetrespektive Försom avav
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ligger föreslåssöder Stockholm två medtingsrätter, sydvästrasom om
respektive sydöstra delen länet domkrets.av som

har storlek och befolkningsfördelningUppsala län detgören som
möjligt med beaktande kraven på rimliga reseavstånd haävenatt av
endast tingsrätt länet. Därför föreslåsi Enköpings, Tierps ochatten
Uppsala tingsrätters domkretsar läggs till domkrets. Densamman en

tingsrätten, med Uppsala kansliort, beräknas få 13 ordinarienya som
domare.

börI Södermanlands både Nyköping och Eskilstunalän behållas
kansliorter för tingsrätt. Förslaget till förändring innebär attsom en

Katrineholms läggstingsrätt med Nyköpings tingsrätt. Detsamman
fårinnebär länet två i huvudsak jämnstora tingsrätter med vardera 6att

ordinarie domare.
Gotlands har med två ordinarielän tingsrätt domare. Eftersomen

Gotland i framtiden har behov tingsrätt föreslås emellertidäven av en
förändringingen tingsrättens nuvarande lokalisering. samverkanEnav

med Länsrätten i Gotlands län, landets minsta länsrätt,utgörsom
förutsätts.

I Västmanlands det med hänsyn tilllän avstånden ochär
befolkningsfördelningen möjligt koncentrera tingsrättemasatt
verksamhet länet tilli tingsrätt. Förslaget till förändring innebär atten
Sala, Köpings och Västerås tingsrätters domkretsar läggs medsamman,
Västerås förkansliort den tingsrätten. Tingsrätten i Västeråssom nya
beräknas efter sammanläggningen få ordinarie domare.13

femDalarnas län har tingsrätter där målantalet sammantaget ger
underlag för tingsrätt med ordinarie domare.12 Med hänsyn tillett en

befolkningskoncentrationen länetsi del och Siljan föreslåsöstra runt
Falun lokaliseringsort vid sammanläggning tingsrättema isom en av
länet. Förslaget innebär således sammanläggning Falu, Ludvika,en av
Hedemora, Leksands och Mora tingsrätter.

För delen länets invånare blir avståndet till tingsrätt istörre av en
Falun godtagbart; mellan Falun och omgivningarna Siljan detärrunt
endast 6-9 mil. Avståndet mellan Falun och länets och västraca norra

Älvdalensdelar, och Malungs kommuner, emellertid längst 20-är som
mil.25 förhållande kan tala förDetta skulle behövas andraatt en

länettingsrätt i med lokalisering till Mora.
Östergötlands föreslås indelatlän i två domkretsar med

Norrköping och Linköping kansliorter. Förslaget tillsom ny
organisation innebär nuvarande Mjölby, Motala och Linköpingsatt
tingsrätters domkretsar läggs Tingsrätten i Linköpingsamman.
beräknas få 9 ordinarie domare. Norrköpings tingsrätt, föreslåssom

oförändrad, förhar närvarande ordinarie domare.7vara
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domlcretsar, mednuvarande Värnamo,Jönköpings läns tre
tillföreslås sammanlagdakansliorter,och EksjöJönköping ensom

kansliort för den tingsrätten. DennaJönköpingdomkrets med som nya
Avstånden mellan kansliorten,ordinarie domare.beräknas få 12

tillblir 10mindre delar länetoch vissaJönköping, mest casom uppav
för detta organisationsaltemativgällerMed de förutsättningarmil. som

förhållandena länetde geografiska imålunderlaget ellervarkenger
fler tingsrätt.anledning änövervägaatt en

domkretsarLjungby och tingsrätterskan VäxjöI Kronobergs län
kansliort. Denmed Växjötill tingsrättläggas somen nysamman

mindredomare. Vissaskulle ordinariesammanlagda tingsrätten ll
mål-kansliort,mil till tingsrättenslänet får 8-9delar mencaav

för detta organisations-enligt förutsättningarnamedger,underlaget
fler i länet.tingsrättaltemativ, inte än en

mellan de södra ochbetydande avståndharlänKalmar norra
försvårar möjligheternamålunderlaget i länetbegränsadedelarna. Det
tingsrättsorganisation iavvägdsynpunkter lämpligtskapa allaatt en ur

länet.
Kalmar,länet,de tingsrättema isammanläggningEn treav

alltförtill KalmarVästerviks tingsrätter,Oskarshamns och storager
Ävenmil.längst omkring 20delarna länet,avstånd för de somnorra av

därförfinns detstorlek, nio domare,skulle lagomtingsrätten enom
demed iorganisationslösning tingsrättanledning övervägaatt enen

förde södra. Kansliortema tingsrättemalänet och idelarna ennorra av
Västervikfem ordinarie domare och antingenKalmar medskulle vara

domare.med fyra ordinarieeller Oskarshamn
deställetkommunikationerna föreslås itillMed hänsyn att

domkretsOskarshamns tingsrättsnuvarandeingår ikommuner som
och Västerviksfår då åttadomareKalmarföras till Kalmar. tingsrätt

två domare.tingsrätt
Örebro-områdetÖrebro och ibefolkningskoncentration iharlän en

Örebro flertaletfrån tillAvståndetmellersta delen länet.södra och av
för de övriga tings-inklusive kansliortemai länet, trestörre tätorter

mil.högst 4-5rättema, är
Karlskoga,Hallsbergs,innebärFörslaget till organisation attny

Örebro medläggsdomkretsarLindesbergs och tingsrätters samman,
Örebro fåberäknas 11för den tingsrätten. Dennakansliort nyasom
ordinarie domare.

nuvarandedelandets till minsta. TreBlekinge län är ytan av
medan Karlskronaordinarie domarevarderahartingsrättema enen

Sölves-sammanläggningordinarie domare. Entingsrätt har tre av
domkretsaroch Karlskrona tingsrättersRonnebyborgs, Karlshamns,
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föreslås. Den på detta bildade tingsrätten, med Karlskronasätt som
kansliort, beräknas få 6 ordinarie domare.

Med hänsyn till avståndet mellan Sölvesborg och Karlskrona ca 8
mil kan låta delen länet kommunernaövervägas västraatt av
Olofström och Sölvesborg tillhöra domkrets i Skåne län meden
Kristianstad kansliort. Något förslag sådan delning länetsom om en av

domkretssynpunkt lämnas emellertid med hänvisninginte, till deur
överväganden domkretsar länsgränser redovisats detiöverom som
föregående.

Skåne har tolv tingsrätter.län Avstånden mellan kansliorterna är
4-5 mil. Förutsättningarna goda för med bibehållandemest är att,som

rimliga reforrnerareseavstånd, domkretsindelningen. Sammanlägg-av
ningen de båda tidigare länen i Skåne har underlättat sådanav en
reform. Befolkningskoncentrationen i södra och delen länetvästra av
medför flertalet länets tingsrätter framtideni bör finnas där.ävenatt av

Förslaget till framtida domkretsindelning i Skåne län innebär
följande.

Hässleholms och Kristianstads tingsrätters domkretsar läggs-
Den tingsrätten med Kristianstad kansliortsamman. nya som

beräknas få 8 ordinarie domare.
Malmö tingsrätt behålls i sin omfattning.nuvarande Om Ystad blir-
kansliort for tingsrätt i Sydskåne bör emellertid Vellinge kommunen
föras till Malmö tingsrätt. Vellinge kommun, ingår i Trelle-som nu
borgs tingsrätts domkrets, har anknytning till Malmöornrådet.näraen
Tillskottet till Malmö tingsrätt beräknas domare.2motsvara
Ängelholms, Klippans och Helsingsborgs tingsrätters domkretsar-
läggs Den tingsrätten med Helsingborg kansliortsamman. nya som
beräknas 16 ordinarie domare.
Landskrona, Eslövs och Lunds tingsrätters domkretsar läggs-

Den tingsrätten, med Lund kansliort, beräknas fåsamman. nya som
ordinarie12 domare.

Simrishamns och Ystads tingsrätters domkretsar Trelleborgssamt-
tingsrätts domkrets Vellinge kommun, läggs Denutom samman.

tingsrätten föreslås få Ystad kansliort och beräknas få 7nya som
ordinarie domare.
Sammanfattningsvis innebär förslaget antalet tingsrätter i Skåneatt

minskar från tolv fem,till med Kristianstad, Helsingborg, Ystad, Lund
och Malmö kansliorter.som

Hallands har under förhållandenlän nuvarande underlag för två
tingsrätter i länet, varvid Halmstad och Varberg i framtidenäven är
lämpliga kansliorter. bådaDe tingsrättema har för närvarande 6som
respektive ordinarie domare.7 förändringIngen föreslås.
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för närvarande tingsrätter.har 14Götalands länVästra
möjligheterlänenmellan de tidigareBorttagandet öppnargränsernaav

anknyter tillden nuvarandedomkretsindelning bättretill änsomen ny
Följande domkrets-samband finns.och andranäringsgeografiska som

föreslås.indelning
omfattning. dennuvarande Ibehålls i sintingsrättGöteborgs norra
i Vänersborgtingsrätt inrättasföreslåslänetdelen att genom enenav

Åmåls,Trollhättans,nuvarande Vänersborgs,sammanläggning av
tingsrättendomkretsar.Uddevalla tingsrätters DenStrömstads och nya

domare.få ordinarie Ettberäknas 16miljödomstoleninklusive ca
iförutom tingsrättenså tingsrätttill inrättaalternativ är att,storatt en

Uddevallaockså ibehålla tingsrättVänersborg, genom enen
Strömstadsdär mednuvarandeden tingsrättensammanläggning av

medlänetdelenfår då två tingsrätter iMan etttingsrätt. norra av
mil.båda på 2,5mellan de tingsrättemaavstånd ca

fråninställelserantaletdetStrömstads tingsrättEnligt är stora
undersökningEnligtbehålla tingsrätten.skälstarktNorge attett en

Domstols-på begäranStrömstads tingsrättgenomförts avavsom
från i 30 %kallelser Norgedetförekommerkommittén, capersonerav

tvistemålen.ochbrottmålenav
Ale ochkommunernaAlingsås tingsrättnuvarandeDelar av

ÄvenGöteborgsområdet.tillnaturlig anknytningLerum har nu-en
kommun,särskilt Kungälvsdomkrets,Stenungsunds tingsrättsvarande

ochföreslås Ale LerumsDärförtill Göteborg.anknytninghar atten
tillförsdomkretsStenungsunds tingsrättshelakommuner samt

framtiden ikansliet idomstol, med ävenMölndals tingsrätt. Denna
domare.får då ordinarie10Göteborg,

Återstoden Alingsås,domkretsnuvarandeAlingsås tingsrättsav
Borås ochtillrelativtkommuner harVårgårdaoch näraHerrljunga

ha 9kommer dådär. Borås tingsrätttillförasdärför tingsrätten attbör
ordinarie domare.

finns fyra tingsrätter.Skaraborgs länlänet tidigareåterstodenI av
dessa fyra tingsrätterlänetiflertalet övriga tingsrättermed ärJämfört

innebärdomkretsindelningtillFörslaget attförhållandevis små. ny
dom-Mariestads tingsrättersochSkövdeLidköpings,Falköpings,

ochkansliortMariestadmedtill tingsrättläggskretsar somensamman
FalköpingsdelarbeaktatsHärvid hardomare.ordinariemed 8 att av

tillhar förtslänsindelningen,den överdomkrets,tingsrätts nyagenom
län.Jönköpings

kansliort för tingsrätt.MariestadtillalternativSkövde är ett ensom
kansli-lämpligasteSkövde denförtalakanFörhållanden ärattsom

befolknings-Skövdedel länetdennaiför tingsrätt är attorten aven
aktuellacentralt deniSkövde liggerkommunen.denmässigt störreär
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delen länet och kansliort för åklagarkammare. Valetär ävenav en av
kansliort påverkas emellertid också Mariestad, enligt deattav
överväganden låg till grund för den statliga verksamhetenssom
lokalisering deti länet, skulle och förvaltnings-rätts-ettnya vara

med bl.a. länsrättsdömande. börDet incentrum, ett även vägas att
Mariestad har häkte.ett

Sammanfattningsvis skulle antalet tingsrätter i länet minska från
fjorton till fem med Göteborg två tingsrätter, Vänersborg, Borås och
Mariestad kansliorter.som

Värmlands tilllän med deär delarna gleststort ytan, norra
befolkade. De geografiska förhållandena det inte möjligt läggagör att

tingsrätter delar länet får betydande avstånd tillutan attsamman av
tingsrätten. De mindre tingsrättema i länet, Arvika, Sunne ochtre
Kristinehamns tingsrätter, belägna så någotär sammanläggnings-att
alternativ berör endast dessa tingsrätter inte kan utformas.som

Med de förutsättningar gäller för detta organisationsaltemativ,som
främst kravet på bärkraft, finns det underlag för endast tingsrätt ien
länet. Därför föreslås Arvika, Sunne, Kristinehamns och Karlstadsatt
tingsrätters domkretsar läggs Den tingsrätten, med 10samman. nya
domare, föreslås Karlstad kansliort.som

Avståndet från delen länet till Karlstad, 15 mil,20 utgörnorra av -
problem tillgänglighetssynpunkt. Detta kan tala för Sunneett attur

tingsrätt behålls. Med hänsyn till kraven på bärkraft, lämnas något
sådant förslag.

I Gävleborgs finnslän det, med hänsyn till de betydande avstånden
mellan Gävle och delen länet, 15 -20 mil, anledning över-attnorra av

möjligheten behålla tingsrättsdömandeväga deni delen.att ett norra
Det i och för sig möjligt bilda tingsrätt i delenattvore en norra av
Gävleborgs län, med domkrets nuvarande Bollnäs,utgörsen som av
Ljusdals och Hudiksvalls tingsrätters domkretsar. Kansliorten för en
sådan tingsrätt kan antingen Hudiksvall eller Bollnäs. Med hänsynvara
till kommunikationerna mellan dessa båda kan emellertidorter, en
sådan organisationslösning ifrågasättas. Bollnäs tingsrätt bör i stället
sammanläggas med Gävle tingsrätt.

tillgodoseFör kravet på tillgänglighet till tingsrätt föratt den delen
länet ligger allra längst föreslås tingsrätten iut attav som norr

Hudiksvall behålls och till denna tingsrätts domkrets ocksåatt man
lägger Ljusdals kommun.

Sammanfattningsvis innebär förslaget till domkretsindelning attny
Sandvikens, Gävle och Bollnäs tingsrätters domlcretsar läggs samman.
Den tingsrätten, med Gävle kansliort, beräknas få ordinarie8nya som
domare. I delen länet läggs nuvarande Hudiksvalls ochnorra av
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Hudiksvallmedtill tingsrättLjusdals tingsrätter somsamman en
domare.med ordinariekansliort och 2

Sundsvall ochcentralorter, Hämö-har tvålänVästernorrlands
befolkningsmässigtdenSundsvall störstamed orten.sand, som

förkansliortennaturligastorlek densinSundsvall är engenom
detkansliort förSundsvallför länet.tingsrätt är nyagemensam

Jämtlands län. IVästernorrlands ochomfattaråklagardistrikt som
häkte.endaandra sidan länetsfinns åHärnösand

länet innebärför helaSundsvallitingsrätt ett avsteginrättaAtt en
förkansliortbehållasresidensstad börvarjefrån principen att ensom

HärnösandochSundsvallavståndet mellan ärEftersomtingsrätt.
för sammanläggningdock förutsättningmilñnnsca.relativt litet 5 en

lokaliserad tilllänetendast tingsrätt iMedbåda tingsrätter.dessa enav
samverkansfördelartillmöjligheteremellertidförlorarSundsvall man

tilllänsrättenomlokaliseringHärnösand. Enimed länsrätten av
falldettaSundsvall kan i övervägas.

innebärVästernorrlands ländomkretsindelning iFörslaget till attny
och Sollefteå tings-fastighetsdomstolenHärnösands inkl.Sundsvalls,

med SundsvalltingsrättenDendomkretsar läggsrätters nyasamman.
tillMed hänsynordinarie domare.fåberälcnas 9kansliortsom

Örnsköldsvik, föreslåsmil,l6Sundsvall ochmellanavståndet attca
Örnsköldsviks behålls.tingsrätt

glesbefolkat.delaroch itillJämtlands län storaär ytanstort
förunderlagknappasttvistemål i länet änbrottmål ochAntalet merger

tingsrätt.en
Östersunds och Svegsföreslås innebärförändringDen attsom

till domkrets. Denläggsdomkretsartingsrätters nyasamman en
Östersund ordinarieberäknas 8kansliort,medtingsrätten, casom

miljömål.idomare tjänstgördeinklusivedomare som
Östersund avvecklingmil.19 Enoch SvegmellanAvståndet är ca

för deavbräckdärförnaturligtvisinnebärSvegs tingsrätt ettav
myckettillrelativt små,befolkningsmässigt stora,ytanmen

medSamtidigt får Svegs tingsrätt,Härjedalen.ochkommunerna Berg
inskrivningsverksamhetenför särskiltliten,domare, omanses varaen

utanförtillöverförsbouppteckningarhandläggningenoch organav
domstolsväsendet.

Lycksele tings-ingår idelen länetsStörrelän.Västerbottens ytaav
Lycksele tingsrätttingsställen.för närvarandemeddomkrets, trerätts
emellertiddomkrets. Tingsrättentill ärlandets egent-har störstaytan

samla alltSkellefteå tingsrätt. Attgällerför liten. Dettaligen även
till-nackdelaremellertidUmeå innebärtingsrättsdömande ilänets ur

LyckseleOm tingsrättsdelar länet.förgänglighetssynpunkt stora av
betungandedet sannolikt blibehålls skulletingsställennuvarande tre
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från Umeå upprätthålla verksamhet vid dessaatt tingsställen. Därför
Ävenbör Lycksele tingsrätt kvar. Skellefteå tingsrätt bör medvara

hänsyn till avstånden kvar. Tingsrättsorganisationen i länet före-vara
slås således oförändrad.vara

Norrbottens län. Med undantag Luleå tingsrätt har de fyraav
övriga tingsrättema i länet till mycket glesbefolkadeytan stora men
domkretsar. förLänets närvarande sammanlagt åtta tingsställen utanför
respektive tingsrättsort fyller viktig uppgift.en

Följande förändringar föreslås. Piteå, Bodens, och Luleå tingsrätters
domkretsar läggs Den tingsrätten med Luleåsamman. nya som
kansliort beräknas 8 ordinarie domare. Piteå och Bodens tingsrätter
domkretsar omfattar visserligen delar länet. Sammanlägg-stora av
ningen får ändå begränsad inverkan på reseavstånden för flertalet
boende i den domlcretsen eftersom Boden och Piteå ligger relativtnya

Luleå ca 4-5 mil och förutsattnära tingsställena utanför dessaatt
blir kvar.orter

Gällivare tingsrätt har mycket domkrets och frekventstoren en
användning tingsstället i Kiruna. Avståndet till andra tingsrätterav är

Med hänsyn till dessa förhållanden föreslåsstort. Gällivare tingsrätt
oförändrad.vara

Även Haparanda tingsrätt har domkrets och flerastoren
tingsställen. Avståndet mellan Haparanda och Luleå 13 mil.är ca
Tingsrätten gränsdomstol,är i vilken bosattaäven ien personer
Finland ofta skall inställa sig. dennaMot bakgrund bör tingsrätten vara
kvar i den framtida organisationen.

Sammanfattning organisationsalternativ 1av

förslagDet till organisation beskrivits i det föregående innebärsom att
tingsrättsorganisationen minskas från 96 tingsrätter till 43. Enligt för-
slaget skulle det finnas enda tingsrätt i 10 landets län.21en av

Med hänsyn till avstånden och de geografiska förhållandena inom
några län innebär förslaget sammanlagt åtta mindre tingsrätter,att med

underlag 1-3 ordinarie domare,ett blirmotsvarar kvar i den fram-som
tida organisationen. Detta innebär det framtideninte heller i skulleatt

möjligt undvika organisation med betydandeatt spännvidd ivara en en
storlek mellan och mindre tingsrätter.större

Förändringarna i tingsrättsstrukturen framgår följande tabell.av
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antal tingsrätterorganisationsaltemativenligtFörändringar
Summa16-19 De7-9 10-155-63-4 tre1-2

ordinarie ordinariestörstaordinarieordinarieordinarieordinarie
domaredomare domaredomaredomaredomare tr.

Den .,g g3 96121526nuvarande 37
i iorganisatio- 2ei

nen
Förändring

532 219Tingsrätter 30
upphörsom

Den w c , ;. c 7 i -43413 1l,m4,26föreslagna a i iorganisatio- t
nen

ordinarie domaretillmedhandförsta tingsrätteriDet treär upp
tingsrättstorleken pågenomsnittligaföreslås upphöra. Den ensom
till åttafrån nuvarandeförslagetökar medstörstaexkl. de tretre

finns kvar imindre tingsrätternuläget,Vissa, iordinarie domare.
med andra tings-sammanläggningarblirorganisationen, genommen

ovanstående tabell intekolumn imedför varjevilket attstörre,rätter
går jämnt upp.

exkl. devid tingsrättanställdaantaletgenomsnittliga treDet en
inskrivningsmyndigheter ökarochbouppteckningaroch exkl.största

från till 37.förslaget 17med ca

organisationOrganisationsaltemativ 2 En9.2.2 -
sammanläggninglångtgåendemindremed en

tingsrätterav

berörsinnebär färre tingsrätterOrganisationsaltemativ 2 att av en
bör ha minsthär tingsrättUtgångspunktenomorganisation. treär att en

oftasådan tingsrättinnebär dettapraktikenordinarie domare. I att en
riktlinjefrån dennaordinarie.icke Avstegfyra domarehar ärvarav en

Vidareglesbygder.finns imindre tingsrätterför vissahar gjorts som
andra.medlagtsnågra tingsrätterhar större samman

Stockholmsområdetitingsrättemanio ärlän. DeStockholms
Jakobsbergs tingsrätttingsrättenminstaförhållandevis Den ärstora.

antalet tingsrätter iminskningvissdomare. Enfyra ordinariemed av
förkansliortJärfälla,befogad.sigStockholmsområdet ärter som

har fastintede i regionenJakobsbergs tingsrätt, är orter somen av
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stationerade åklagare. En sammanläggning Jakobsbergs tingsrättav
med Solna tingsrätt föreslås, varvid Solna behålls kansliort.som

Utanför Storstockholmsområdet finns läneti endast tingsrätt,en
Norrtälje tingsrätt. Tingsrätten har två ordinarie domare och har en
domkrets består Norrtälje kommun. Kommunen har relativtsom av
goda kommunikationer med Stockholmsområdet. Vid domkrets-en
reform ligger det till hands väljanärmast sammanläggningatt en av
Norrtälje tingsrätt med Södra Roslags tingsrätt, fort-iävensom
sättningen bör ha Stockholm kansliort.som

Förslaget innebär således Jakobsbergs tingsrätt läggsatt samman
med Solna tingsrätt. Norrtälje tingsrätt läggs med Södrasamman
Roslags tingsrätt. Antalet tingsrätter i Stockholms län minskar
därigenom från tio till åtta.

Uppsala län. Tierps tingsrätt i länets del den minstaärnorra
tingsrätten i länet med två ordinarie domare. Domkretsen, som om-
fattar hälften länet, har vissa glestnästan befolkade delar.av
Kommunikationema mellan länets del och Uppsalaområdetnorra
bedöms godtagbara för verksamheten vid tingsrätt. Förslagetvara en
innebär sammanläggning Tierps tingsrätt med Uppsala tingsrätt.en av

Södermanlands Samtligalän. tingsrätter länet hari bärkrafttre en
tillgodoser de krav uppställts för detta organisationsalter-som som

nativ. Den minsta dessa tingsrätter Katrineholms tingsrätt,ärav som
har ordinarie domare. Avstånden läneti talar förintetre en samman-
läggning, med de förutsättningar gäller för organisationsaltemativsom

Tingsrättsorganisationen länet föreslåsi därför oförändrad.vara
Gotlands Med hänsynlän. till de geografiska förhållandena saknas

möjligheter bibehållandemed godtagbar tillgänglighet tillatt av en
tingsrätten lägga Gotlands tingsrätt med någon tingsrätt påsamman
fastlandet. Gotlands föreslås därförtingsrätt oförändrad.vara

Västmanlands Samtligalän. tingsrätter i länet har tillräckligtre en
bärkraft enligt de Tingsrättsorganisationenkrav uppställts. länetisom
föreslås därför oförändrad.vara

Dalarnas länets femlän. Av tingsrätter har endast Faluen,
tingsrätt, ordinarie domare. sammanläggningEn tings-än tremer av

i länet fördela de nuvarande domkretsarnarätter såatt attgenom
åtminstone kantvå tingsrätter kvar i organisationen lämpligt.ärvara

glesbygdsförhållandenaavstånden ochDe i ochstora västranorra
delen länet talar för det i fortsättningen bör finnasävenattav en
tingsrätt i Mora. Till nuvarande Mora tingsrätts domkrets kan föras
följande kommuner: Leksand och Rättvik från nuvarande Leksands
tingsrätt Vansbro nuvarande Ludvika tingsrätt. Härigenomsamt
bildas tingsrätt i med underlag förMora minst ordinarie domare.treen
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förutsättningarnakommunikationerna sämretill ärMed hänsynen
sammanläggningliknandelänetdelensödra göraför iatt avenav

emellertid godaBåda harHedemora tingsrätter.ochLudvika orterna
föradärförtordelämplig lösningmed Falun. En attförbindelser vara
ochkommunexkl. VansbroLudvika tingsrättfördomkretsama

försTill Falu tingsrätttill Falu tingsrätt.tingsrättHedemora av
LeksandsnuvarandefrånGagnefs kommunocksåskälgeografiska

tingsrätt.
medblir kvar i länettvå tingsrättersåledesinnebärFörslaget att

kansliort.FalunrespektiveMora som
Östergötlands Mjölby ochlänet haride fyra tingsrättemaAvlän.

från dessaAvståndendomare.ordinariefärreMotala tingsrätter än tre
bådemil. Eftersomdrygt fyrarespektiveLinköpingtillbåda är treorter

domkretsarrelativt småytmässigtharMotala tingsrätterochMjölby
hinderavgörandenågotgeografiska skäl intedet motfinns enav

tingsrätt.med Linköpingsde båda tingsrättemasammanläggning av
domkretsar läggsoch Motala tingsrättersMjölbyföreslåsDärför att

Linköpings tingsrätt.medsamman
läggaskulle kunnaorganisationslösningalternativ attEn vara
sådandomkretsar. Enoch Mjölby tingsrättersMotalaenbartsamman

lösningmindreemellertidbedömssammanläggning gynnsamvara en
länet.kommunikationerna ihänsynmed

samtligahar minsti länettingsrättemalän. De treJönköpings tre
bärkraftförutsättningarmed angivnaoch börordinarie domare varaom

länetTingsrättsorganisationen iorganisationen.framtidadenkvar i
oförändrad.föreslås vara

ordinarie domare,med tvåLjungby tingsrätt,län.Kronobergs
Ljungbysammanläggninglänet.delen Endenligger i västra avav

lämplig organisations-bedömsmed Växjö tingsrätttingsrätt vara en
sydvästra delenfrån dentill Växjöavståndetlösning, även avom

mil.längst 9domkretsLjungby tingsrätts är casom
imed tingsrättVärnamoLjungby tingsrättsammanläggningEn av

föravstånd till tingsrättenkortaremedföra någotskullelänJönköpings
skäldomkrets. AvLjungby tingsrättsdelari vissainvånarna somav

sammanläggning tingsrätterföreslås övertidigare nämnts enav
läggsdärför Ljungby tingsrättinnebärFörslagetlänsgräns. att samman

med Växjö tingsrätt.
Västerviks ochhari länetde tingsrättemaAvKalmar län. tre

finnsordinarie domare. Detendast tvåOskarshamns tingsrätter tre
organisation.tillalternativ ny

denlänet medialla tingsrättemasammanläggningEn tre nyaav
tillgänglighets-nackdelarmedförKalmarlokaliserad itingsrätten ur
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synpunkt med hänsyn till avståndet, minst 15 mil, mellan länetsca
delar och Kalmar.norra

Om enbart Oskarshamns tingsrätt läggs med Kalmarsamman
tingsrätt bedöms reseavståndet till den sammanlagda tingsrätten
godtagbart för invånarna i nuvarande Oskarshamns tingsrätts domkrets.
Västerviks tingsrätt blir då kvar oförändrad.

tredjeDet alternativet innebär sammanläggning Oskarshamnsav
och Västerviks tingsrätter. Härigenom kan tingsrätt inrättas med treen
eller fyra ordinarie domare. dettaI alternativ talar i viss mån de geo-
grafiska förhållandena deni delen länet för välja Västervikattnorra av

kansliort för tingsrätt för och mellersta delensom en gemensam norra
länet.av

dessaAv alternativ förordas sammanläggning Västerviks ochen av
Oskarshamns tingsrätter till tingsrätt med Västervik kansliort.en som

Örebro län. de fyra tingsrätternaAv i länet har följande enbarttre
två ordinarie domare: Hallsbergs tingsrätt, Karlskoga tingsrätt och
Lindesbergs tingsrätt. De geografiska förhållandena inte godager
förutsättningar för något sammanläggningsaltemativ berör endastsom
dessa tingsrätter. Med hänsyn till de begränsadetre avstånden inom

Örebrolänet och till residensstadens tingsrätt, tingsrätt,att centraltär
placerad i länet, förordas sammanläggning de mindre tings-treen av

Örebroi länet medrätterna tingsrätt det lämpligaste alternativet.som
Den tingsrätten beräknas få 12 ordinarie domare.nya

Blekinge fyralän. deAv tingsrätterna läneti har Sölvesborgstre,
tingsrätt, Karlshamns tingsrätt och Ronneby tingsrätt endast en
ordinarie domare. alternativTre till sammanläggning har övervägts.

Om de fyra tingsrätterna i länet läggs till tingsrätt fårsamman en
den sammanlagda tingsrätten målunderlagett motsvararsom sex
ordinarie domare. Kansliorten förutsätts Karlskrona. Trots attvara
Blekinge litet län blir emellertidutgör avståndet till tingsrättenett i
Karlskrona för6-7 mil åtskilliga invånare i länets del.västraca

Ett alternativ lägga Karlshamnsannat är ochatt Ronnebysamman
tingsrätter med tingsrätten i Karlskrona. Sölvesborgs tingsrätt skulle i så
fall läggas med tingsrätten i Kristianstad, ingår i Skåne län.samman som

finnsDet också möjlighet utforma organisation medatt tvåen en
tingsrätter i länet, varvid Sölvesborgs, Karlshamns och Ronneby tings-

läggs till tingsrätt,rätter lämpligen med Karlshamnsamman en som
kansliort. Karlskrona tingsrätt blir i detta fall oförändrad. En organisa-
tion med två tingsrätter i länet har emellertid den nackdelen det äratt
osäkert båda tingsrätterna på sikt kommer ha tillräckligt mål-attom
underlag. En sådan organisation föreslås därför

Det alternativ förordas lägga de fyraär attsom samman
tingsrätterna i länet till tingsrätt med Karlskrona kansliort.en som
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Skåne tolv finnsde tingsrätter i länet har tvålän. Av tings-som
Klippans och Simrishamns endast ordinarietingsrätter,rätter, en

till de geografiska förhållandenadomare. Med hänsyn och angränsande
lämpligast läggabedöms det Simrishamnstingsrätter attvara samman

Ängelholmsmed Ystads tingsrätt och Klippans tingsrätt medtingsrätt
tingsrätt.

Med hänsyn till de förhållandevis små avstånden mellan flera av
länet kan det också läggatingsrätterna i övervägas ävenatt samman

andra tingsrätter storleksgmppen medtingsrätter. Tre i ordinarietre
finns på där avståndet tilldomare tingsrättnärmaste större ärorter

högst mil. gäller Eslövs förhållandeDetta tingsrätt i till Lund,treca
Landskrona förhållande tilltingsrätt i Lund eller Helsingborg och

förhållandeHässleholms tingsrätt i till Kristianstad.
tillgänglighetsskäl bedöms det nödvändigtAv inte på siktatt

behålla Eslöv ochtingsrätterna i i Landslcrona. Eslövs och Landskrona
därförtingsrätter bör läggas med Lunds Lundstingsrätt.samman

fårtingsrätt då i storlek Hälsingborgs tingsrätt.stort sett samma som
Med hänsyn till Hässleholms har tilltingsrätt betydligtatt ytanen

domkrets flertalet andra framstårtingsrätter i länet,större än en
sammanläggning med Kristianstads tingsrätt något mindresom
motiverad.

Antalet tingsrätter i Skåne län föreslås frånminska tolv till åtta
följande förändringar:genom

Simrishamns tingsrätt läggs med Ystads tingsrätt.samman
ÄngelholmsKlippans tingsrätt läggs med tingsrätt.samman

Eslövs och Landskrona läggstingsrätter med Lunds tingsrätt.samman
länet finnsHallands län. I två tingsrätter, Halmstads tingsrätt och

EftersomVarbergs tingsrätt. båda dessa tingsrätter har tillräcklig
bärkraft, med respektive sju ordinarie domare, har någon för-sex
ändring länettingsrättsorganisationen i inte övervägts.av

länetVästra Götalands län. I har följande fyra tingsrätter elleren
Åmåls,två ordinarie domare: Strömstads, Falköpings och Mariestads

tingsrätter.
Åmåls tingsrätt tillhör de minsta landet.tingsrätterna i Tingsrätten

bör sammanläggas med Vänersborgs tingsrätt.
Trollhättans tingsrätt domstol med ordinarie domareär tre ären som

belägen mindre mil fråntvå den betydligt tingsrätten i Väners-än större
borg. Trollhättans hartingsrätt ytmässigt relativt liten domkrets. Deen
geografiska, befolkningsmässiga och domstolsorganisatoriska förhållan-

fördena talar inte det måste finnas tingsrätt Trollhättan.i Troll-att en
hättans tingsrätt bör därför sammanläggas med Vänersborgs tingsrätt.

Strömstads tingsrätt har till vilket medförNorgenära gränsen mot
tingsrätten handlägger del mål kräver inställelseatt en som av personer
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bosatta i kan inte uteslutas sådana inställelserNorge. Det kanatt
försvåras ökade avstånd tilldet tingsrätten uppkommer vidgenom som

sammanläggning Strömstads tingsrätt med tingsrätt.en av en annan
Strömstads tingsrätt bedöms emellertid för förliten på siktattvara
finnas kvar. sammanläggning StrömstadsEn tingsrätt med Udde-av
valla tingsrätt föreslås därför.

sammanläggning FalköpingsEn tingsrätt med Skövde tingsrättav
beräknas medföra den sistnämnda tingsrätten får underlagatt ett

fyramotsvarande ordinarie domare. sammanläggningEn de bådaav
tingsrättema med Skövde kansliort föreslås därför.som

Mariestads tingsrätt, har endast ordinarietvå domare, börsom vara
kvar med hänsyn bl.a. till framtida samverkansmöjlighetema med
förvaltningsdömandet på sammanläggningEn Mariestadsorten. av
tingsrätt och Lidköpings med placeringtingsrätt i Mariestad skulle
naturligtvis stärka roll för Mariestad och förvaltnings-rätts-en som

sådant alternativ har närmare övervägts.centrum, ettmen
Förslaget till domkretsförändringar innebär följande:
Åmåls tingsrätt och Trollhättans läggstingsrätt medsamman-
Vänersborgs tingsrätt.
Strömstads läggstingsrätt med Uddevalla tingsrätt.samman-
Falköpings läggstingsrätt med Skövde tingsrätt.samman-
Antalet det länettingsrätter i minskar förslaget från 14nya genom

till 10.
fyraVärmlands de tingsrätterna länet följandelän. Av i har enbart

två ordinarie domare: Arvika, Sunne och Kristinehamns tingsrätter.
En sammanläggning Sunne och Karlstads tingsrätter skulle förav

de delarna länet medföra reseavstånd till tingsrätten på tillnorra av upp
20 mil. Med hänsyn härtill bör finnasSunne tingsrätt kvar i denca

framtida organisationen.
Arvika tingsrätts domkrets har riktigtinte glesbygdskaraktärsamma

Sunne tingsrätts. Kommunikationerna mellan å sidan Arvika,som ena
Årjäng och Säffle och å andra sidan Karlstad bedöms förhållande-vara

därförvis goda. bedöms möjligt läggaDet Arvika ochatt samman
ÄvenKarlstads Kristinehamnstingsrätter. tingsrätt bör läggas samman

Örebromed Karlstads tingsrätt. Som tidigare för län ärangetts en
sammanläggning Kristinehamns och Karlskoga tingsrätter ettav
alternativ, dock förs fram förslag.intesom som

Förslaget till domkretsindelning innebär Arvika och Kristine-attny
hamns läggs med Karlstadstingsrätter tingsrätt.samman

Gävleborgs det förhållandevislän. Genom korta avståndet mellan
Sandviken och Gävle, 2 mil, bör det möjligt någraatt utanca vara

nackdelar lägga Sandvikens och Gävle tingsrätter.större samman
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Förhållandena i mellersta och delen länet ställer särskildanorra av
tingsrättsorganisationen.krav på

Bollnäs har underlag för två ordinarie domare.tingsrätt numera
tingsställe Söderhamn, tillhörhar i deTingsrätten ett ett mestsom av

landet. geografiska förhållandenaanvända tingsställena i De i länet gör
svårt med hänsyn till kraven på tillgänglighet omlokaliseradet att

verksamhet till någon i länet. Bollnäs tingsrätttingsrättens ortannan
därför finnasbör kvar i domstolsorganisationen

Ljusdals med endast domare, för liten för sikttingsrätt, påär atten
kvar i organisationen. Tingsrätten kan läggas antingenvara samman

ellermed Bollnäs tingsrätt med Hudiksvalls tingsrätt. Med hänsyn till
kommunikationerna kan sammanläggning Ljusdals medtingsrätten av
Bollnäs föredra. domstolsorganisatorisktingsrätt Ur synpunktattvara
finns fördelar meddet sammanläggning Ljusdals medtingsrätten av
Hudiksvalls Härigenom kan Hudiksvalltingsrätt. tingsrätt inrättas ien

eller ordinariemed två domare. Med hänsyn till avstånd ochtre
önskvärtkommunikationer det också behålla tingsrätt deniär att en

delen länet.norra av
förändring domkretsindelningen för Gävleborgs länDen av som

föreslås, innebär Sandvikens tingsrätt läggs med Gävleatt samman
och Ljusdals läggstingsrätt tingsrätt med Hudiksvallsatt samman

tingsrätt.
fyraTvå de tingsrättema i länet, SollefteåVästernorrlands län. av

Örnsköldsviksoch har färre ordinarie domaretingsrätter än tre.
Sollefteå med endast domare,tingsrätt, kan läggas meden samman

Örnsköldsviks vilkettingsrätt, tingsrätt med ordinarietreger en
delen länet. Med hänsyndomare i till kommunikationerna kanavnorra

lämpligheten sådan sammanläggning ifrågasättas. lämpligareEnav en
bedöms därför Sollefteålösning tingsrätt läggas medattvara samman

Härnösands tingsrätt.
Örnsköldsviks tingsrätt med målunderlag för två ordinarieett

domare och relativt domlcrets, bör kvar med hänsyn till destoren vara
problem med tillgängligheten till domstolen skulle uppkommasom om
den delen Västernorrlands län förs till tingsrätt i Härnösandnorra av en
eller Umeå Västerbottens län.i

Förslaget till förändring innebär således Sollefteå tingsrätt läggsatt
med Härnösands tingsrätt.samman

Östersundsfinnslänet två tingsrätter;Jämtlands län. I och Svegs
tingsrätter, den med endast domare. sammanläggningEnsenare en av

ÖstersundsSvegs tingsrätt med tingsrätt föreslås.
de tingsrättema länet,Västerbottens län. Av i Umeå, Lyckseletre

och Skellefteå tingsrätter, har de två sistnämnda endast två ordinarie
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domare. Med hänsyn till de avstånden inom länet bedöms detstora
emellertid inte möjligt samla allt tingsrättsdömande i Umeå.att

Lycksele tingsrätt har mycket domkrets med tingsställen.stor treen
sammanläggningEn Lycksele tingsrätt med Skellefteå tingsrättav

bedöms inte något realistiskt alternativ med hänsyn till devara
geografiska förhållandena. Eftersom Skellefteå tingsrätt inom sinäven
domkrets har föreslåsavstånd därför båda tingsrättema blirstora att
kvar.

Tingsrättsorganisationen Västerbottensi län föreslås vara
oförändrad.

Norrbottens de femlän. tingsrättema i länet harAv Bodens och
Piteå tingsrätter endast två ordinarie domare. Gällivare och Haparanda
tingsrätter har vardera ordinarie domare och bör under allatre
omständigheter kvar i organisationen med hänsyn till dom-vara
kretsamas storlek.

För Piteå och Bodens tingsrätter det närliggandeär mest
förändringsaltemativet sammanläggning med Luleå tingsrätt. Bådeen
Piteå och Bodens hartingsrätter mycket domkretsar sträckerstora som

frånsig Bottenvikskusten till riksgränsen Norge. de bådaImotupp
domkretsama finns sammanlagt tingsställen. Avståndet från Bodentre
och Piteå till Luleå 3,5 respektive mil.5,5 En del invånarnaär större av
i Piteå och Bodens tingsrätters domkretsar koncentrerade tillär
respektive kansliort eller dess närhet. Stora delar Piteå tingsrättsav
domkrets har sannolikt inte kommunikationer med Luleå medsämre än
Piteå. Förutsatt tingsställena finns kvar medför sammanläggningatt en

Bodens och Piteå tingsrätter med tingsrätten i Luleå därförav
begränsade nackdelar tillgänglighetssynpunkt för flertalet berördaur
invånare i dessa domkretsar.

Förslaget till domkretsförändring innebär Piteå och Bodensatt
tingsrätter läggs med Luleå.samman

Sammanfattning organisationsalternativ 2av

Förslaget innebär tingsrättsorganisation med minst 64 tingsrätter.en
de nuvarande 96 läggsAv tingsrättema således 32 tingsrätter samman

med andra tingsrätter.
förslagetI redovisas for några län flera alternativ. Det gäller bl.a.

vissa mindre tingsrätter slås med varandra iattsom, genom samman
stället för med residensstadens tingsrätt, kan ändamålsenligen mer
storlek för de nuvarande. Befolkningsutvecklingenän det dockgör
tveksamt detta långsiktigt den bästa lösningen. Eftersomärom en
sammanläggning med residensstadens tingsrätt dessutom bättreger



Underrättsorganisationen 1251998: 35l

valtshar sådan lösning iför allmänhetenkommunikationer en
ÖrebroÖstergötlands, Blekinge och län.

tillsärskild hänsyn tagitsutformningen förslaget harVid av
glesbefolkade delar landet.och andraNorrland vissaförhållandena i av

föreslåbedömts oundvikligtdet emellertidNorrland harl att en
nämligenendast har domare,avveckling de tingsrättertre ensomav

föreslåsSollefteåoch tingsrätter. DärutöverLjusdals, Svegs en
relativt litethar kansliort påsinnedläggning de tingsrättertre somav
Sandvikens,residensstads nämligenrespektive tingsrätt,avstånd från
skälförslaget har, iBodens och Piteå tingsrätter. I samma somav

också de delarnabehållits iNorrland, mindre tingsrätter norra av
färrelän. medlän och Dalarnas TingsrätterKalmar län, Värmlands än

följande Visby,således behållits påordinarie domare har orter:tre
Örnsköldsvik, Skellefteå ochMariestad, Hudiksvall,Västervik, Sunne,

Lycksele.
frånmedförtLämplighetsöverväganden har också att avsteg

skallmed ordinarie domarealla minstprincipen tingsrätter treatt vara
ochLandskrona, Eslövlän på följandekvar i tvågörs orter:

Trollhättan.
olika delartillgänglighet till ihelt likvärd tingsrättemaNågon av

eller dennuvarande organisationen ifinns varken i denlandet
fall någonstorstadslänen det många inteföreslagna. de iI är äntre mer

domstolarnas storlek imed hänsyn tillmil mellan tingsrättema, men
få förändringar.dessa län, föreslås relativt

räknatdet gäller storlek, iOrganisationsstrukturen tingsrätternasnär
ändras förslaget på följandeordinarie domare,antalet sätt.genom

antal tingsrätterFörändringar enligt organisationsaltemativ
7-9 10-15 De Summa1-2 3-4 5-6 tre

ordinarie ordinarie ordinarieordinarie ordinarie största
domare tingsr.domare domare domare domare

nuvarandeDen
NSDi1557 9969,55152i26a37organisationen f

Förändring:
32Tingsrätter 28 4

upphörsom

föreslagnaDen
o,i7 19 Öorganisationen i
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genomsnittligaDen tingsrättsstorleken räknat i antal ordinarie
fastighetsråddomare exkl. och exkl. de tingsrätterna ökarstörstatre

förslaget från knappt ordinarie domare till drygt fem. Dettregenom
genomsnittliga antalet anställda tingsrätt exkl. de störstatreper
tingsrätterna och exkl. bouppteckningar och inskrivningsmyndigheter
ökar från till17 25.ca ca

9.3 Förändringar inom befintlig
organisation Domstolar i nätverk-

Regionaliseringen inom statliga myndigheter har, såsom redogjorts för
i avsnitt III:6, omvärldsanalys, genomförtsEn på flera områden inom
rättsväsendet. Skälen har bl.a. varit organisationerna beståttatt av
många små myndigheter bedömts kunna svårigheter mötaattsom
kraven ökadpå kvalitet i sin verksamhet. eftersträvathar ocksåMan en
effektivare resursanvändning. De organisationslösningar valts harsom
därför utformats för minska administrationskostnadema och ökaatt
flexibiliteten i myndigheternas verksamhet. Genomgående har varit att
de administrativa samlats i regionmyndighet samtidigtresurserna en

till viss del behållit den lokala verksamheten.som man
bakgrundMot den betydelse tillmäts tillgängligheten ochav som

den lokala förankringen i den dömande verksamheten bör det
undersökas sådan Organisationsform också skulle kunnaom en
utvecklas för domstolsväsendet.

sådant organisationsaltemativ skulleEtt kunna medatt,vara
bibehållande i samtliga tingsrätter, organisatoriskt knytastort settav
dem i såväl administrativa judiciella nätverk.samman som

samtliga län, Stockholms,I i Götalands och Skåne län,Västrautom
tingsrätten residensstadeni administrativt samordna domstols-utses att

verksamheten länet,i bilaga de storstadslänen behållsI detrese
tingsrätterna oförändrade medan övriga tingsrätter dessa länistörsta

samordnas fåtal nätverk. Efteri principbeslut riksdagen kanett ett av
regeringen besluta vilka tingsrätter skall samordnande ochsom vara

dessa och skallövriga tingsrätter belägna.var vara
sådantEtt organisationsaltemativ två möjligheter attger arrangera

nätverket. möjlighetenDen all personal anställs residens-iär attena
stadens tingsrätt, stationeras vid respektive tingsrätt, dvs. endastmen
den samordnande behållstingsrätten självständig myndighet. Densom
andra möjligheten behålla samtliga tingsrätter självständigaär att som
myndigheter med all personal anställd vid respektive domstol.
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endast denOrganisationsmodell med9.3.1

självständigsamordnande tingsrätten som

myndighet

anställs densamtlig personal iinnebärOrganisationsmodellen att
huvudsak all administration,och isamordnande tingsrätten att

får endast denDärmeddenna.budgetfrågor, skötsinklusive av
enhet.administrativ Dennabehovsamordnande tingsrätten ett av en
informations-ochför all IT-samordningskulle ocksåenhet svara

detta kommaskulle påvid denna tingsrätt sättverksamhet. Lagmannen
Vid övrigaoch samordningsansvar.lednings-administrativtha ettatt

lagmansanställningamaemellertidskullenätverketitingsrätter
skulleformelltdomstolar intedessabehållas attäven ansevaraom

myndigheter.självständigasom
ivid samtliga tingsrätterlagmansanställningamabehållaAtt

judiciell mening.skall självständiga idessamarkerarnätverket att vara
vila påsåledesskalljudiciella verksamhetenför den ytterstAnsvaret

samordnings-och på deninterespektive tingsrättvidlagmannen
domkretsarbehålla debörVarje tingsrättlagmannen.ansvarige även

förordning.fortfarande regleras ikanfinns dag.i Dettasom
förekommabehöveravseendejudiciellt ärsamordning iDen som

vidplaceradhalän bördomstolarna i varjeatt servergemensamen
för regi-baskanDärigenomsamordningstingsrätten. gemensamen

kanskapas. Vidareavgjorda målinkommande mål,strering m.m.,av
kankansligöromålmöjliggöranätverkisammankopplingen att m.m.

domstol målen hör. Dettatill vilkendomstolarfrån allaskötas oavsett
kanlänetdomstolarna inomförförutsättningarocksåskapar att

behöverdomararbetskraft domarnamedvarandraförstärka utan att
förhandlingar.för muntligaänsteställesittlämna änannat

Även vidskall kunnasamtliga målgrundtanken avgörasär attom
närvarande,liksom förpraktiken,kommer ilänettingsrätt inomvarje

gällerDettaden tingsrätten.tillkoncentrerasmåltyper störrevissa att
Vidaremiljömål.förekommande fallochfastighetsdomstolsmål it.ex.
vid dehandläggsoftaremålenderedan dag sådet i tyngstaattär

förändrasintenaturligtviskommerdomstolarna. Detta attstörsta
samordning.administrativendast engenom

domstolarvid övrigaför specialisering ävenFör att utrymmege
möjlighethatjänstgöringsställe kunna attskulle domare oavsett

gemensammamål-denmålgrupp. Genomnågonsig inomfördjupa
sådankrävermålkanmålhanteringssystemetochregistreringen som
dom-domstolsvissdet faller inomsakkunskap,särskild även enom

valtlänetden domare inomoch atthandläggaskrets, avgöras somav
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specialisera påsig just den måltypen. Systemet förutsätter vissen
utvidgning tjänstgöringsskyldigheten för domare. ökadEn tjänst-av
göringsskyldighet vid domstol inom länet bör emellertid ändåannan

för motverka de sårbarhetsproblemövervägas de minstaatt som
tingsrättema har.

Genom målsystem och goda IT-kommunikationerett gemensamt
möjliggörs de mindre domstolarnas behov berednings-ävenatt av en
organisation kan tillgodoses. Den sårbarhet i beredningsorganisationen

finns vid dessa domstolar kan avhjälpas beredningenattsom genom av
målen vid behov kan fullgöras vid någon de övriga tingsrättema iav
länet.

9.3.2 Organisationsmodell med samtliga tingsrätter
självständiga myndighetersom

andraDen möjligheten till nätverksorganisation behållaär att samt-en
liga domstolar självständiga myndigheter. All personal anställssom
vid respektive domstol i nätverket. Det vid sådan organisations-som en
struktur skulle kunna samordnas administrativa stödfunktioner ochär
IT-hanteringen med bas för målregistrering och mål-en gemensam
hantering. Vidare skulle tjänstgöringsskyldigheten för all personal
kunna utvidgas till förstärkningsskyldighet vid samtliga domstolar ien
nätverket. Budgetansvaret skulle, eftersom personalen anställd vidär
respektive domstol, åvila varje tingsrätt, därmed är attsom anse som
självständiga myndigheter.

9.4 Möjligheten kombinera begränsadatt en

sammanläggning tingsrättema medav

nätverksorganisationen

Olika faktorer analyserats under utredningsarbetets gång tyder påsom
framtiden ställer sådana krav på domstolsväsendetatt det behövsatt

domstolar.större
Hittills har också beskrivits alternativatvå modeller för tingsrätts-

organisationen, innebär olika långt gående sammanläggningarett som
tingsrätter och innebär förändringar inom befintligett organisa-av som

tion. Båda alternativen bygger på närrnande mellan de allmännaett
domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolama med visionen

i framtiden integrerat domstolsväsende.ettom
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alternativDet dessa organisationsmodeller framstårav som som
realistiskt genomföra innebär sammanläggningmest att tings-en av
till cirka domstolar.64rätter Därmed skulle 26 domstolar endast ha

till fyra ordinarie domare. Dessa domstolar olika synvinklarärupp ur
sårbara organisationer. kommer,De vissa sidofunktionema försom av
från tingsrättsorganisationen, ha endast mellan fyra fjortonatt -
anställda. Utredningsresultatet tyder på så små organisationer inteatt är

sig juridiskt eller administrativt helt bärkraftiga. Det borde därförvare
undersökas det finns möjlighet kombineraattom en en
sammanläggning tingsrätter med den organisationsmodellav som
innebär domstolarna knyts i olika formeratt nätverk.samman av

Om absolut minimum för någorlundaatt ett bärkraftigman anser en
domstol den här minst femär ordinarie domareatt innebär det 26att
domstolar skulle administrativt behöva lmytas till domstol istörreen

län, bilaga tabell Detta kan genomföras på det sättsamma se att
endast funktionervissa fullgörs den tingsrätten,större IT-stödt.ex.av
och vissa andra expertfunktioner. Domstolama skulle i övrigt heltvara
självständiga. En möjlighet låta endast denär att störreannan
tingsrätten myndighet och därmed sköta all administration för devara
mindre domstolarna. Judiciellt skulle de mindre domstolarna behållas

självständiga organisatoriska enheter med lagmansom en som ansvarar
för den dömande verksamheten.

Fördelen med söka motverka de mindre domstolarnasatt sårbarhet
skulle dessa får fullgott administrativt stödatt samtidigtettvara som
de får möjligheter till kompetensutveckling desamma störrem.m. som
domstolarna. Därmed skulle undvika skapa A- B-domstolar.attman resp.

9.5 Analys organisationsförslagenav

De organisationsförslag redovisats måste värderas efter hursom ovan
de uppfyller de krav ställs på domstolsorganisationen, den ävenattsom

framtideni på rättssäkert och effektivt skall kunna fullgöraett sätt sina
uppgifter. Organisationen bör också sådan allmänheten fårattvara en
rimlig samhällsservice, dvs. avstånden får inte alltför långa ochvara
organisationen bör reellt åtkomlig ha någorlundaattvara genom en
lättbegriplig struktur. domkretsreforrnEn får inte enbart konsekvenser
för myndigheter samverkar med domstolarna förävenutansom
samhället dessi helhet.

Nedan behandlas först effekterna de olika organisations-av
modellema för domstolsverksamheten vad gäller kraven kvalitetpå

effektivitet.och Därefter behandlas konsekvenserna för andra myndig-

5 SOUl998:l35
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frågorKostnadseffekterna liksomsamhället.och det övrigaheter om
särskilda avsnitt.reform behandlas igenomförandet av en

organisationsmodellemasolikaDe9.5.1

domstolsverksamhetenförkonsekvenser

domstolsväsendetuppnåsverksamheten iKvalitetskravet i genom en
domstolarnadomstolspersonalen ochhoshög kompetens attgenom
domstolarnarealiteten krävs ocksåtillförs tillräckliga I attresurser.
på kvalitet ieffektivttilldelade på Kravetutnyttjar sätt.ettresurser

särskiljasresursanvändningen kan inteeffektivitet iochrättskipningen
fortsatta framställningendock dentydlighetens skull ihelt. För görs en

och effektivitetskraven.mellan kvalitets-uppdelningen
sammanfattas i bl.a.med kvalitet kansambandkrav harDe som

följande punkter:
kompetenshögEn

dömandet förstaförsta dvs. iskall ligga instans,Tyngdpunkten i
omfattningoch ökadhög kvalitet iskall präglasinstans av

domareutföras ordinarieav
verk-den dömandeskall medge specialisering iOrganisationen

juridiskdomstol sig harinomantingen så varjesamheten, att en
måltyper eller såsamtliga mål ochbärkraft för kunna hanteraatt

helhetspecialiseringsmöjligheten finns i organisationenatt som
skall renodladDomarrollen vara

sammanfattas bl.a.ikan på motsvarandeEffektivitetskravet sätt
följande punkter:

resursejfektivskallDonzstolsorganisationen vara
bärkraft ochha administrativDomstolama måste varaen

besparingseffektertillför kunnatillräckligt att tastora vara av
rationaliseringsåtgärderolika

domstolar olika slagöka mellanPersonalrörligheten bör av
för dettaförutsättninguppgifter olika slag. Enoch/eller är attav

föreslåsdomarutbildningochden samordnade notarie- som av
genomföraskanDomstolskommittén

förförutsättningarskall organisatoriskaDomstolama att ut-ges
medverkar till domar-forma beredningsorganisation attsomen

renodlasrollen
lämnasdomstolsorganisationenutgångspunkt i dessa krav påMed

nackdelar finnsfördelar respektiveredogörelse för denedan somen
föregående.i detorganisationsaltemativmed de presenteratssom
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sammanläggning tingsrätterav

Organisationsalternativ 1

består drygt domstolar flertaletorganisation 40 kommerI en som av av
hadomstolarna storlek överstiger domare 31 43 och7en som av

hälften flerha tio eller domare 18 43.nästan av
kravet på tyngdpunkten i dömandet skall ligga förstaFör iatt
innebär detta de allra flesta domstolarinstans juridisktäratt

bärkraftiga. kommer kunna hanteraDe de mål ochatt merparten av
kan förekomma. Flertalet domstolar kommermåltyper haattsom en

sådan storlek det medger specialisering.viss Dessutom kommeratt en
minska.sårbarheten i organisationen Detta innebär domstolarnaatt att

mindre beroende förstärkningsinsatserblir från icke ordinarieav
domare. Dömandet kommer därmed i ökad omfattning utförasatt att av
ordinarie domare.

Specialiseringsmöjligheten bör medföra domstolarna bliräven att
attraktiva tvistlösare. detta skallFör möjligt måsteattmer som vara

dels medge specialisering,organisationen viss dels ha möjlighet atten
för förkorta handläggningstidema.prioritera dessa mål kräverDettaatt

domstol viss storlek.aven
kvalitetskravet kommer flesta domstolardet gäller de slutligenNär

ha utvecklamöjlighet god beredningsorganisation. Däri-attatt en
får domarna möjlighet utsträckningi sig deägnaatt storgenom

kvalificerade rättskipande uppgifterna. dockDetta inte endastär ett
effektivkvalitetskrav. Genom beredningsorganisation blir dom-en

attraktiva arbetsplatser och tillstolarna tasmer som resurserna vara
bättre.

effektivitetskravetdet därefter gäller grundläggande kravNär är ett
skall resurseffektiv.den domstolsorganisationen Endastatt nya vara en

organisation innebär sammanläggning tingsrättema tillsom en av
omkring domstolar kan tillsammans med övriga förändringar40 i
organisationen beräknas 200 milj kronor årligen, vilketspara var
Domstolskommitténs sparmål.

flexibelAndra effektivitetskrav har med organisation atten mer
Vid domstolar kan personalresurserna utnyttjas bättre medgöra. större

Ökad personalrörlighet. mellan länsrätter ochEn integrationt.ex. en
tingsrätter kan också drivas längre i andra organisationsmodeller.än

domstolar innebär vidare fler domstolar kan bäraStörre att en
administrativ specialkompetens kan avlasta lagmannen administrativasom
uppgifter. Därigenom kan lagmännen sig dömande uppgifter.ägna mer
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IT-samordningen kan de flesta domstolar knyta tilldet gällerNär
område. Sådan kompetens kommerkompetens på dettasig egen

nödvändig tillgång för varje domstol.framtidentroligen i att vara en
centralt hareffektivitetsfördelar för DomstolsverketDet även somger

motsvarandeunderhålla olika Påutveckla och sättsystem.att
består färreresursfördelningen organisationenunderlättas att avgenom

domstolsstorlek.domstolar med jämnareen
domstolsorganisa-ställs på den framtidade kravMånga av som

sammanläggninguppfylls vid långtgående tings-såledestionen aven
organisationsmodellen saknar nackdelar.innebär inteDettarätter. att

med den dom-fördelarna framför allt hänger internaOm samman
nackdelarna flertalet fall sådant har medstolsverksamheten irör som

och det samhället.för andra myndigheter Övriga Dessakonsekvenser
långtgåendenedan. konsekvensfrågor berörs Ennärmare av en

effekterhar beröring med sådanasammanläggning tingsrätter somav
avstånd blirdet längreredan här. Ombör dock beröras p.g.a.

förfinns det ökad risktillbesvärligare sig tingsrättema attatt ta en
uteblir. ökningtill domstolsförhandling Enkallas avpersoner som en

såvälmedför kostnader förförhandlingarinställda utevarop.g.a.
andra berörs.rättsväsendet för ochparter somsom

förhandlingar finns dock redan i dag.Problemet med inställda En
tillden vanligaste orsakengenomförd visarundersökning RRV attav

dagen delgivnings-inställs före denförhandlingar ärutsattaatt
dag beror det ställetinställs isvårigheter. förhandlingenOm samma

den tilltalade.delgivning uteblir, vanligenofta någonatt trots
storstadsområdena,förhandlingar iProblemen med inställda är störst

med långaavstånd till domstolarna. Tingsrättermed relativt små
frekvens inställda förhandlingarhögreavstånd i domkretsen har inte än

och Domstolsverkets årsredovisningdomstolar. RRV 1994:16andra
ökade avstånd påsåledes troligt1997. inteDet är ettatt mer

andelen förhandlingar ställs in.betydande kommer ökasätt att som
nackdel för denavstånden till tingsrättemaLikväl innebär de längre en

dem.allmänhet måste besökasom
blirför långtgående omorganisationGenomförandekostnadema en

Även tyder dessa kostnaderbetydande. beräkningar påvidare attom
de inledningsvisganska begränsat antal år kommerin påtjänas attett

rättsväsendet.belastning förinnebära storen
främsta nackdelarna med omorganisationdeEn en avav

siffror beläggaemellertid det inte går meddomstolsväsendet är attatt
förändring.förenade medde fördelar bedömsvissa ensom varaav

tal kvaliteten inför framtidendet möjligt i VisaSåledes inteär att att
faktorer hängerdomstolar. Vissaskulle öka större sammansomgenom

beroendet ickekunnat såsommed kvaliteten har dock mätas, t.ex. av
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ordinarie domare. specialiseringAtt endast möjlig i dom-är störreen
stolar också uppenbart. Vidare kan utvecklad beredningsorganisa-är en
tion endast med effektivitet genomföras i domstolar. Andrastörre
faktorer något måste ha uppfattningär närmastsom man en om, men

svåra verifiera. gällerDetta i viss mån sårbarhetsproblemenär attsom
och de därmed sammanhängande möjligheterna till kompetens-
utveckling uppfattningen professionellgod miljö kräversamt att etten
visst antal individer. Motsvarande gäller uppfattningen personal-att
rörligheten kan öka i organisation.störreen

problemen med finnaJust mätbara variabler naturligtvisatt är större
långtgående omorganisationen Den organisationsmodellär.mer som

innebär nedläggning femtio tingsrätter medförän storaen av mer
förändringar för såväl personal den allmänhet domstolarnasom som
betjänar. genomföraFör genomgripande organisationsförändringatt en
borde det kanske kunna ställas krav på siffennässigt kunna visaett att

den organisationen blir åtskilligt bättre den gamla.att ännya

Organisationsalternativ 2

Vid begränsad sammanläggning tingsrätter till 64 domstolaren mer av
kommer 24 tingsrätter ha fler sju ordinarie domare och haän 12att att
fler 10 ordinarie domare. Dessa domstolar 36än 64 kommer haattav

fördelar reformen redogjorts för beträffande alternativsamma av som
Ytterligare domstolar14 kommer ha mellan fem-sex ordinarieatt

Ävendomare. sådana domstolar juridiskt bärkraftiga i denär
bemärkelsen de domföra alla förekommandei mål. harär Däremotatt
de inte möjlighet till specialisering i den dömande verksamheten.en

Organisationsmodellen innebär emellertid också 26 domstolaratt
endast kommer ha till fyra ordinarie domare.att upp

En domstol med endast ordinarie domare kommertre om-
inskrivningsmyndighetema och bouppteckningsverksamheten flyttats
till andra myndigheter bestå cirka tio och domstolatt av personer en-

fyramed ordinarie domare cirka l4 sårbarhetsproblemDeav personer.
detta innebär uppenbara. Därmed kommer dessa domstolarär ävensom

framtideni få svårigheter med kompetensutveckling Deatt m.m.
kommer dessutom beroende förstärkningsinsatser från ickeatt vara av
ordinarie domare.

fullgodEn beredningsorganisation kommer troligen endast med
svårighet kunna införas vid de minsta domstolarna. kommerDessaatt
därmed inte kunna renodla domarrollen fullt finns därmedDetatt ut.

risk för de domstolarnaminsta kommerinte betraktasatt atten som
likvärdiga de domstolarna. dettaOm skulle bli falletstörre och de
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arbetsplatserlika attraktivauppfattasdomstolarna intemindre somsom
personalrekryteringen.påverkadettakan även

med så anställdadomstolkanadministrationengällerdetNär somen
specialistkompetens. Dettaadministrativinte bäralO 14 egenenpersoner-

administrativasyssla medutsträckning måsteilagmanneninnebär storatt
densigheller inomenhet kan intelitenuppgifter. såEn rymmapass

domstolIT-stödunderhålla detfölja ochförbehövskompetens att ensom
mycketdomstolarmed mångabudgetarbetetProblemen ibehöver. av

1997:48.RRVockså kvarstå Rapportstorlek skullevarierande
domstolarnahälftensåledeskommer nästan attSammantaget av

fullt admini-sigkommerde intesmåså attatt varevarapassvara
befolkningsutvecklingenbärkraftiga. Genomjuridisktellerstrativt

domstolarsmåunderlaget för dessaförriskdessutomfinns det att
dessaförlösningarorganisatoriska uppvägaOlikaminskar. att

därförnackdelar bör övervägas.
genomförasdocklänsrätter kanochmellan tingsrätterIntegrationen

likväluppkommertotaltbesparing ärresidensstädema. Deni som
organisationsmodelluppkommer idenhälftenendasttroligen somav

genomgripandemindrevidblirGenomförandekostnadema en
förnackdelarnakommerKortsiktigthöga.inte såstrukturomvandling

organisations-ilikadomstolspersonalen inte storaatt somvara
altemativ

organisationbefintliginomFörändringar

Även denförändringar inominnebärorganisationsmodellerför de som
gäller fråganvadövervägandenmåsteorganisationen görasbefintliga

effektivitet.ochpå kvalitetkravuppfyller direktivensdeom

samordnandeendast den tingsrättenOrganisationsmodell med som
myndighetsjälvständig

för kvalitetskravetharorganisationsmodellenfördelargäller deVad
framtidenspecialisering ikravenbildasnätverkdetinnebär attsom

samordnandedenvidhandläggsmålensigtillgodoses. Varekan
finnsnätverketitingsrättemade övrigaeller vid någontingsrätten av

sakkunskapsärskildbesitter närde domareutnyttjamöjligheter att som
behovfinnastorde detmåltypersärskildaförEndastsådan behövs. av

vidhandläggasde börstadgarförfattningsreglering attsomen
fastighets-alltjämtgäller troligenresidensstaden. Dettaitingsrätterna

miljömålen.ochdomstolsmålen
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Genom de administrativa göromålen koncentreras till endast denatt
samordnande såledestingsrätten, drygt 25-tal domstolar, ökarett
möjligheterna för lagmanvarje i residensstaden döma iutom att- -

mål. lagmansanställningarDessa bör kunna framstå särskiltegna som
attraktiva för skickliga domare mindre intresseradeärsom av
administration. Därigenom ökar också dömandet befordrade domareav
vilket generellt torde förstärka kvaliteten i tingsrättemassett
verksamhet.

leder förslagetSammantaget till domstolarna fåratt samma
judiciella självständighet dag.i Genom det nätverk bildassom som

möjlighetenökar till kompetensutveckling och specialisering.
detNär därefter gäller de administrativa fördelarna -

effektivitetsfördelama innebär samordning alla administrativaatten-
huvudregel samlas till domstol inom varje län. Dennaresurser som en

kan därmed bygga administration med hög kompetens ochupp en
kapacitet flertalet de administrativa uppgifter dagöver iatt ta av som
utförs Domstolsverket. Därmed ökar självständigheten bl.a.motav
Domstolsverket samtidigt verkets arbetsuppgifter underlättas såvälsom
vad gäller resursfördelning och dimensionering IT-utveckling ochsom
samordning.

Resursfördelningen mellan domstolarna underlättas detattgenom
endast drygt 25 domstolar skall tillföras medel. Fördelningenär som
mellan domstolarna i varje län beslutas således inte verket utanav
skulle kunna bestämmas ledningsgruppinom samtligat.ex. en av
lagmän inom nätverket kollegiet för domstolarna. fårDärmed varje
tingsrätt inflytande på resursfördelningen samtidigt detett stort som
blir enklare till obalanser mellan domstolarna. Sådanarättaatt
obalanser kan uppkomma redan följdtill normala variationer iav
verksamheten. saknas dag braDet i metoder för komma tillatt rätta
med sådana problem.

problemDet i dag finns med utveckla och underhålla olikaattsom
IT-system vid många enhetersmå inte inom sig bärkraftigaärsom nog

ha IT-samordnare skulle upphöra all IT-kompetens samlasatt en om
vid samordnande domstol.en

Genom den utvidgade tjänstgöringsskyldigheten blir tingsrättema
oberoende det gäller personalförstärknings-överrättema närmer av

insatser vid tillfälliga behov. Samtidigt ökar möjligheten för en mer
flexibel effektivoch resursanvändning.

Sammantaget torde organisationsmodellen administrativt ge en
högre kompetens med kostnadseffektiv administration änen mera en
organisationsmodell där samtliga tingsrätter självständiga myndig-är
heter.
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förslaget till organisationsmodell huvudsak anknyterGenom iatt
till länen det möjligt administrativt samordna domstols-är att
verksamheten i tingsrättema och länsrättema. Förutsättningarna för en

personalrörlighet ökar.större
Slutligen innebär organisationsmodellen kostnaderna avgjortatt per

effektiva administrationen ochmål minskar den dengenom mer genom
Ävenspecialisering. genomförandekostnademaökade möjligheten till i

huvudsak befintligorganisationsmodell i bygger på organisa-somen
blir mycket låga.tion

Organisationsmodellen har emellertid nackdelar. hängerDessa till
del med den inte tidigare någon omfattning.viss iprövatsattsamman

Örebroförsöksverksamheter i och Blekinge län tidigareDe som
kan emellertid komma på de fördelaromnämnts att ge svar om som

beskrivits kan uppnås. kan befara det finnsMan t.ex. attovan annars en
för allt endast blir möjlig vid derisk specialiseringen störretrotsatt

administrativa fördelarnadomstolarna. Om inte de kan genomföras
långtgående samarbete också det gäller målhanteringen kanmed närett

följden bli kvaliteten i stället för höjas, försämras. De småatt att
domstolarna skulle få de kompetensutvecklingsmöjligheterinte de

och mål skall handläggas kommer de alltjämtbehöver svårarenär att
orsaka allvarliga i verksamheten. mindre domstolarnastörningar De
kan då komma välja överföra svårare mål till de störreatt att en av
domstolarna i nätverket och därmed kompetensen ytterligare.utarmas

Vad gäller den judiciella självständigheten bör det också
modellen förutsätter samtlig personal skalluppmärksammas attatt vara

samordnande medanställd i den tingsrätten, stationering vidmen
nätverket. kannågon tingsrättema i Därigenom omstationeringav en

ske enkla administrativaal personal, inklusive domarna,av genom
detta organisationsmodellens fördelarbeslut. Samtidigt ärsom en av

också väsentlig nackdel häri.ligger en
förflyttnings-administrativ beslutsordning vad gäller domaresEn

for genomföras, förenligskyldighet måste, kunna med kapll 5 §att vara
stycket regeringsforrnen, stadgartredje ordinarie domare endastattsom

får förflyttas till jämställd domartjänst det påkallasannan om av
organisatoriska skäl. Grundtanken med bestämmelsen är värnaytterst att

grundlagsfástdomamas självständighet dem skyddatt ettom genom ge
förflyttningar grundar sig på organisatoriska skäl.änannatmot som
förarbetena gamla regeringsformen, bestämmelsen försttill variI

infördes departementschefeni grundlag, uttalade "somatt ett
organisatoriskt enligt stadgandet bör endast det fallskäl attanses

indrages eller förändras falldomartjänst det dåävenutan
för domstol ändrasstationeringsorten prop. 1964: 140, 100.en s.
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kanDet i detta sammanhang knappast innebära någon skillnad om
stationeringsorten för domstolen eller domaren ändras båda fallen-
torde omfattas grundlagsskyddet. Därmed skulle det finnasinteav
något hinder anställa domarpersonalen vid samordnings-mot att även
tingsrätten med stationering vid någon tingsrättema i nätverket.men av

finnsDet dock uppenbar risk för vad kanatt etten som anses vara
organisatoriskt skäl administrativ beslutsordninguttunnas rentom en
införs för stationeringsbeslut rörande domare. Om samordnings-
lagmännen vill utnyttja den inbyggda flexibiliteten i organisationen
kan skyddet förflyttning komma urholkas på intemot att sättett som

med tanken bakom grundlagsbestämmelsen.överensstämmer
det därefterNär gäller kravet på effektivitet måste uppmärksammas

organisation bygger på administrationen samlasatt centraltatten som
medan den operativa verksamheten sköts på lokal nivå finns risk atten
viss administration byggs lokalt med dubbelarbeteäven följd.upp som
Det kan leda till den eftersträvade besparingen uteblir.att

finnsDet viss risk beslutsvägamaäven blir alltför långa ochatten
de administrativa besluten till följdatt avstånden inte får denav- -

följer regelbundet personligt Sammanträffandeacceptans ett påsom av
arbetsplatsen. De geografiska avstånden kan också medföra deatt
lokala tingsrättema känner sig avskurna från möjlighet påverka sinatt
arbetssituation och motsättning mellan de lokala tingsrättema ochen
den samordnande tingsrätten kan uppstå. Därmed kan den önskvärda
tjänstgöringsskyldigheten för personalen förstärka vid andra dom-att
stolar i nätverket bli svår genomföra. Med organisation medatt en
många små domstolar skulle därmed nackdelarna med sårbarhetstoren
vid sjukdom och arbetstoppar och svårigheterna kompetensutvecklaatt
kvarstå. Endast vid de domstolarna skullestörre dessa problem alltjämt

små. Risken finns därför det endast vid dessa domstolaratt ärvara som
specialiseringen kommer ske och domstolarna sinsemellanatt att
därför inte kommer framstå likvärdiga.att som

Sammantaget finns det risk för organisationen kan bliatten
administrativt svårstyrd med ineffektivitet följd.en som

Organisationsmodell med samtliga självständigatingsrätter som
myndigheter

Judiciellt skulle behovet specialisering kunna tillgodoses iävenav
denna modell. Tjänstgöringsskyldigheten skulle således kunna
utformas på motsvarande i den modellsätt där endastsom
residensstadens tingsrätt har myndighetsstatus.
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IT-hantering skulle här kunnaFördelarna med ävengemensamen
fårsyfte så alla domare domstolkvalitetshöjandeutnyttjas i oavsettatt

skulle utvidgadbibliotek Vidaretillgång till ensamma m.m.
effektivunderlätta för införandet bered-tjänstgöringsskyldighet enav

domstolarna.i de minstaningsorganisation även
uppstår tjänst-förenkling administrationenvissEn attgenomav

oberoendeutökas något. Tingsrättema blirgöringsskyldigheten mer av
tillfälliga behov.personalförstärkningsinsatser vidföröverrättema

denna modell samord-förenklas IT-hanteringen iVidare även enom
för IT-verksamhet.får allnande tingsrätt ansvaret

självständigabehålla samtliga tingsrätterGenom att som
emellertid de administrativa svårighetermyndigheter kvarstår som

Ävendomstolsorganisationen. organisations-dag finns iredan i om
de läggs ned, skullemodellen kombineras med minsta tingsrättemaatt

alltför för bära den administrativadomstolar småmånga attvara
vid dessabehövs för avlasta lagmännenspecialkompetens attsom

administrativa uppgifterna skulle dessutomdomstolar. Många deav
nödvändigt, någotfler myndigheter inteutföras inom ärän som

resurseffektivt.
finna modeller förfinns rättvisaproblemDe att resurs-som

skulle det fortsättningenskulle kvarstå. Således ifördelningen även
överföra medel mellan domstolarnasvårt finna möjligheter attattvara

obalanser uppstår.när
tjänstgöringsskyldighetenden utvidgadeSvårighetema attatt

domstolar budgetmyndigheter, uppenbara.fungera samtliga ärärnär
skulle någontroligt flexibiliteten i utnyttjas iinteDet är systemetatt

befintligaomfattning, varför de problem den organisationenstörre nu
har skulle kvarstå.

tjänstgöringsskyldigheten skulleutvidgade iDen även en
domstolarna självständiga myndigheter,organisationsmodell där är

grundtankenstrider bakomriskera utnyttjas på sätt motatt ett som
förflyttningar.skyddet för domare mot

kombinerar begränsad sammanläggningEn organisation som en
med nätverksmodellen

självständiga domstolenOrganisationsmodellen innebär den minstaatt
nätverk,fem Domstolar med färre domare knyts ihar domare. samman

bestå domstolar samtligaDärmed kommer organisationen att somav
bärkraft.har både juridisk och administrativ

beskrivits förhuvudsak kommer de konsekvenserI som ovan
med gälla för desammanläggningsaltemativet 64 tingsrätter att
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självständigadomstolar behålls myndigheter. de dom-Försom som
knyts nätverk kommer beskrivningen destolar isom samman av

effekter förändring befintlig organisation skulle få,inom attsom en
finns därför skäl ytterligare analysera detta alternativ.gälla. inteDet att

olika organisationsmodellemas9.5.2 De
för andrakonsekvenser samverkande

myndigheter och för samhället i övrigt

reformeraväljer domstolsorganisationenOavsett attom man genom en
långtgående eller mindre långtgående sammanläggning tingsrätterav

förmedför det konsekvenser både de myndigheter har attsom
domstolarnasamverka med och för samhället Konsekvenser-i övrigt.

omfattning beror på hur många tingsrätter berörs. Nedannas som
därför de följder kan förutsesbeskrivs vid omorganisationsom en

de sammanäggningsaltemativen.enligt båda nätverksorganisationI en
konsekvenser inträffa.kommer dessa i inte allsstort sett att

Åklagarorganisationen

Åklagarväsendet har och delvisomorganiserats omlokaliserats den l
juli Genom åklagamas verksamhet förutsätter1996. i domstolarnaatt

inställelse detpersonlig naturligtvis lämpligt avstånden mellanär att
åklagamas lokaliseringsorter och tingsrättema så små möjligt.är som
Sambanden mellan âklagarväsendet och delarövriga rättsväsendetav

behandlatshar i den proposition låg till grund för densom nya
åklagarorganisationen prop. l995/96:110. propositionen framhöllsI

såväl framtida minskning antalet tingsrätter pågåendeatt en av som
organisationsförändringar inom polisväsendet ställer krav på en
effektivare och flexibel åklagarorganisation.mer

Åklagarkamrama i åklagarväsendets organisation i hög gradärnya
lokaliserade föreslåstill kansliort för tingsrättortersamma som vara en

åklagarväsendetenligt alternativ För skulle sådan domkrets-en
reform medföra lägre reskostnader och mindre tidsspillan. I organisa-
tionsaltemativ finns det däremot betydande2 antal kansliorter förett

samtidigt hartingsrätt inte någon åklagare fast stationerad påen som
åklagarna därförFör organisationaltemativ 2 lägreorten. ger

Jämförtbesparingar alternativ med dagens organisation bådaän ger
alternativen lägre kostnader.
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och häktenmellanTransporter tingsrätter

och fall polisen,Kriminalvårdens transportorganisation, i vissa svarar
häktningsförhandlingar ochför misstänkta i samband medtransport av

Transportkostnadema oftahuvudförhandlingar med häktade. blir
bevakas flerabetydande den misstänkte under transportenatt avgenom

flera misstänkta måste dessa iblandVid transport avpersoner. av
utredningsskäl i olika fordon. Tings-säkerhets- eller transporteras

för häktningsförhandlingar under helger och veckoslutjourrättemas
fallde då denställer ibland krav på transportorganisationen. Istora

för ligger långt från häktesortenjourentingsrätt som svarar
transportkostnader.ofta betydandeuppkommer

landet,finns häkten på 28 i 4 iDet orter varavnu
lokaliserats tillflesta dessa häkten harStockholmsregionen. De av

Flertaletstäder motsvarande storlek.residensstäderna eller avav
kansliorten.saknar således häkte på ellerlandets 96 tingsrätter näranu

och, mån, alternativ innebärBåde organisationsaltemativ l i viss 2 att
högre grad förläggs till de harverksamhet itingsrättemas ettorter som

transportkostnader förskulle medföra minskadehäkte. Detta
och huvudförhand-samband med häktningsförhandlingarmisstänkta i

med häktade.lingar

och polismyndigheternaSamband mellan tingsrättema

utför uppdrag såsom del-Polismyndighetema vissa åt tingsrättema
särskilt säkerhetskrävandeoch bevakning samband medgivningar i

polisen på den därSådana uppdrag fullgörsrättegângar. ortav upp-
till färreutföras. koncentration tingsrättemadraget skall En orterav

kostnader för sådana uppdrag.därför polisenspåverkar inte nämnvärt
tilltalade ochför hämtning vittnenPolisens kostnader somav

dom-domstolsförhandling ökar naturligtvisfrånuteblivit om enen
eller antaletsådanakretsreforrn medför längre transporter om
kan resekostnadenöka. På motsvarandetransportuppdrag skulle sätt

inställa domstolarna vittne idå polismän skall sig iöka ettsom
blir troligen obetydligkostnadsölcningenbrottmål. sistnämndaDen
telefon.fall kan höraseftersom polisvittnen i många per

för allmänhetenKonsekvenser

avveckling på rad imedför tingsrättenallmänhetenFör orterenen av
dem berörs medförtill tingsrätten.de flesta fall längre Förresväg som

tidsspillan och ökadeolägenheter formpraktiska inaturligtvis detta av
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kostnader. samlad bedömning sådana olägenhetersFör en av
omfattning bådebör uppmärksammas hur mycket ellerresvägen

restiden ökar och hur del allmänhetenstorsnarare av som
domkretsrefonn.överhuvudtaget berörs av en

flertalet de landet, berörs förslagen tillI regioner iav som av
domkretsrefomi, blir avståndet till den kansliort detingsrättens inya
flesta fall högst mil. förhållanden innebär, med normala6 8 Dessa-
kommunikationer, restid till påtingsrätten 1-2 timmar. För atten
underlätta inställelse i måste dessa naturligtvis eftertingsrätterna en
domkretsreform, högre grad beakta allmänhetens vidi restiderännu

för förhandlingar.utsättande tidpunktav
reda hur del allmänheten överhuvudtagetFör att ta stor av som

berörs de längre avstånden har undersökning genomförtsenav av
besöksfrekvensen domstol, bilaga Enligt undersökningen deti är ca

befolkningen överhuvudtaget har besökt16 denprocent av vuxna som
tingsrätt. Flertalet dessa 80 har under sinprocentav personer, caen

livstid genomsnitt besökt tingsrätt högst två gånger. Under åri etten
befolkningenberäknas den besöker3att procent vuxnaca av en

tingsrätt.
delen tingsrättemas verksamhet finns i de ochStörre störreav

mellanstora blir kvar på de nuvarande kansliortema. Påtingsrätter som
allmänheten således domkretsreform.dessa berörs inteorter av en

Eftersom det huvudsak de minsta tingsrätterna läggs såi är ärsom ner
Organisationsalternativ drygt tredjedel tingsrättemasdet 1i en av

fär kansliort och Organisationsalternativverksamhet i 2som ny
femtedel.omkring en

Även således relativt begränsad del allmänhetendet är avom en
domkretsreforrn skall naturligtvis nackdelarnadirekt berörssom av en

del utredningsarbetetför dessa underskattas. viktiginte En avpersoner
allmänheten kan fåhar därför varit försöka klargöra i vilka regioneratt

nackdelar bli med sin tingsrätt där bör avståså att attstora manav av
domkretsförändring.från en

betydelse förT ingsrättens orten

aspekt frågan avveckling de mindre tingsrätternapåEn ärannan om av
symbolvärde för allmänheten de där tingsrättenspåtingsrättens orter

verksamhet upphör.
framförts avvecklingFarhågor har tingsrättenatt ortom en av en

känslan rättstrygghet,minskar det i rättsfrågor ochengagemang av som
medföra. verksamhet pånärheten till tingsrätt Om tingsrättensantas enen
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detta ofta långvarig historisk traditionskulle upphöra, innebär attort en
nedgradering betydelse.kan uppfattasbryts, vilket ortenssom en av

finns kanskebeaktansvärda, detsynpunkterSådana är men
mildra de befarade konsekvenserna. Detförhållanden kan ärsom

för rättsfrågor besökerallmänintressefå ettnumera personer som av
får informationFlertalet bland allmänheten sinrättegångar. om

rolldomstolarna via massmedia. Massmedias ochverksamheten i
gäller bevaka rättegångar allmäntmöjligheter, detnär stortatt av

verksamhetminskar sannolikt inte tingsrättemasintresse, om
rättsfrågomaAllmänhetens itillkoncentreras större orter. engagemang

underlättas på olika Efternaturligtvis stödjas ochmåste sätt. en
utåtriktade för informeradomkretsreforrn blir tingsrättemas insatser att

viktigare.domstolarna naturligtvisarbetet i ännuom

betydelse för tillgången till advokater påTingsrätternas orten

effekt nedläggning tingsrätter kan befarasvidEn är attav somen
de berörda minskar. Eftersomantalet advokater på tingsrättsorterna

viktig del i samlade utbudadvokater ingår orts avsom en en
kvalificerade har eventuella samband mellan ochtjänster tingsrättemas

undersökts.advokatemas lokalisering
Advokatsamfunds matrikel bl.a. följande:framgår SverigesDet av

landets nuvarande kansliorter för harAlla tingsrätt minsten en
advokat verksam påär orten.som

finns fallAdvokater på 60 i många små inteorter, orter,ca som.
har någon tingsrätt.

fåtal relativt harinte någon tingsrätt harEtt orterstora som.
heller ingen advokat på orten.

belysa vilken betydelse tingsrättemas lokalisering kan ha förFör att
ekonomiska underlag har storlek medadvokatemas orter av samma

respektive jämförts det gäller tillgången till advokatertingsrätt närutan
Även bekostats med rättshjälpsanslagetpå ersättningar ochorten. som

utbetalts till advokater på med respektive tingsrätt harorter utansom
jämförts se bilaga 3.

allmänhetBland de utvalda har i de kansliortärorterna orter som
flerför tingsrätt något advokater och högre utbetaltetten

rättshjälpsbelopp de Uppdraginte tingsrättsort.än ärorter som en som
med rättshjälpsanslaget viktigbekostas visserligen intäktskällaär en

flestaför advokaterna, i de exemplen den huvudsakligainteärmen av
intäkten.

Tingsrätternas lokalisering ha visst, begränsat,änettsynes om
rättshjälpsfinansieradesamband med hur uppdrag fördelas mellan
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har näringsliv, antaletTroligenadvokater på olika ortensorter.
förhållanden betydelseoch andraadvokater på närbelägna störreorter

lokaliserad dit ellertingsrättantalet advokater påför än ärort enen om

konsekvenserRegionalpolitiska

medför vissa regionalpolitiskadomstolsreform för tingsrätternaEn
vilka konsekvenserföljande bedömningkonsekvenser. detI görs en av

antal kan få föreller mindre tingsrätternedläggning störreettaven
offentliga olika delar landetoch den servicen isysselsättningent.ex. av

jfr 1992:50.dir.
motsvarandevissa ochavveckling tingsrättenEn orterav

fördelningenpåverkar naturligtvisutbyggnad på andra orter av
Arbetstillfällena blir emellertid iarbetsplatser mellan orterna.

arbetstillfällentotala antalethuvudsak kvar de olika regionerna. Deti
utsträckning omläggningenminskar endast i denvid tingsrätterna som

effektiviseringar arbetet.möjliggörtill färre och tingsrätterstörre av
domstolarna rekryteras vanligenpersonalen iadministrativaDen

respektive tingsrätt medlokala arbetsmarknaden på Enden ort.genom
föranställda inklusive personalhar vanligen 15 20domare2 4 --

bouppteckningsverksamheten. tingsrättoch Eninskrivnings- utgör
den totala arbetsmarknaden pådärför mycket liten del orten.aven

betydelse för arbetsmarknaden.saknar emellertid inteDomstolama
arbets-mindre utbudet administrativapå mångaSärskilt ärorter av

det finns kansliortde kommuner däruppgifter ofta begränsat. Inom en
kommunen finnsvärde på det inomför tingsrätt sätter stort attmanen

domstols-kvalificerad personal det slagarbetstillfällen för av som
juristema utgör.

årsarbetskrafter,arbetstillfällen, räknat 650antalet iDet totala är ca
och exkl. förändringaroch inskrivningsärendenexkl. bouppteckningar

verksamhet enligtStockholmsområdet vid de domstolari vars
Motsvarandeskulle överförs tillorganisationsaltemativet l ort.annan

årsarbetskrafter.siffra för organisationsaltemativ 2 350är ca
ovanstående siffror beroendeStockholmsområdet har utelämnats i

verksamhet denna regiontingsrättemas iomlokaliseringatt aven
domstolsorganisa-flertalet anställda blir kvar isannolikt medför att

Även föreslagnaövrigt sig debyta bostadsort. itionen rörattutan
fallverksamhet i åtskilligaomlokaliseringama tingsrättemas omav

fall behövernormala pendlingsavstånd. sådanaförflyttningar inom I en
medföradomkretsindelningen tingsrättemasomläggning inte attav

bostadsort.personal behöver byta
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effekternaDe regionala de årens rationaliseringar,senasteav
besparingar och nedläggningar inom statlig verksamhet har nyligen
undersökts den s.k. REKO-STAT-utredningen SOU 1997:13. Iav
utredningen redovisas b1.a. hur personalminskningama inom den
statliga sektorn under de tio åren har påverkat olikasenaste ortstyper.
Den relativt minskningen statligt anställdastörsta har skettsett iav
regioner utanför storstäder och regionala kanDet inte undvikascentra.

det de där antalet statligtär anställda relativtatt ortstyper, harsett
minskat också kan komma påverkas vid avvecklingmest, attsom en av
tingsrätter.
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1 O Lånsrätterna

möjligendast ioch tingsrätterlänsrättersammanslagning ärEn av
ytterligare någraeventuellt påresidensstädema ochnuvarandede

Malmö bör dockochStockholm, GöteborgiLänsrättemaorter.
myndigheter.behållas som egna

Utgångspunkter10. 1

frågan huruppgift utredahade iDomstolskommittén ettatt
dedomstolarna ochallmännamellan delångtgående samarbete

utformas. de högstakunde Förförvaltningsdomstolamaallmänna
kommitténfickoch kammarrättemaoch för hovrätternainstansema

uppdraget tillutvidgadesSenaresammanslagningar.föreslå en
innebär sammanläggninglösningarmöjlighet även övervägaatt ensom

1997:50.ochdir. 1995: 102och länsrättertingsrätterav
förskäl finnsför dehar redogjortsavsnitt III:8 närmareettI som

sådantdomstolsorganisationerna. Ettde bådasamarbete mellan
domstolsverksamheten.kvaliteten iolikafrämjar påsamarbete sätt

medorganisationflexibel störredetVidare enmerger en
det dockskall uppnås måstekvalitetseffektemaresurseffektivitet. Om

inledningsvisfall inteorganisationsförändringen itillses vartatt
flestadömande verksamhet. Deämnesområdet för domamaspåverkar

dendöma ibereddasannolikt inte i dag ändomare att annatär egna
effekternaAllteftersommålområde.domstolens gemensamenav

organisationsförändringenskapardomarutbildning uppstårochnotarie-
långtgående samarbetesiktför påförutsättningar ävendock ett mer

domstolsarbetet.det egentligavad gäller
organisationsförändringutgångspunkt såledessjälvklarEn är att en

domstolsorganisationema intemellansamarbetegåendelängreettmot
Därför har ocksådömande verksamheten.denkvaliteten ifår äventyra

domstolarbeslutas, iintegrationför det fallförordats, att sammaen
varandradomstolar, knyts tillsärskildabehållsinstans genommensom

anställs dock iAll personaladministration.ledning ochgemensamen
möjlighetOrganisationsformenmyndighet.och attger ensammaen

vad gällertill underrättsorganisationalternativundersöka olika som
hela landet.enhetlig ibehöverinteintegrering vara
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Ett organisationsaltemativ skulle kunna spridaattvara
länsrättsdömandet till fler för närvarande. förstaEn frågaän blirorter
då förvaltningsdomarehur många varje domstol bör ha för attsom vara
juridiskt bärlcraftig det gäller förvaltningsdömandet.när Från den
administrativa bärkraften kan bortses eftersom domstolarna vid en
sammanslagning får beräknas ha sådan storlek detta krav uppfylls.att

bakgrundMot det mycket vidsträckta ämnesområdet länsrättiav
och kompliciteten i målen bör antalet förvaltningsdomare i varje
domstol så det finns möjlighet till viss specialisering.stort attvara en
Det måste också finnas så antal förvaltningsdomare i varjeett stort
domstol det finns underlag för diskussioner i juridiska spörsmålatt ett
kolleger emellan. Ett visst minsta antal fordras också för att
verksamheten inte skall bli alltför sårbar vid ledigheter olika slag.av
Då länsrätterna i vissa mål får två lagfarna domare bör ettnu vara
absolut minimum vid tillskapandet organisation treav en ny vara
förvaltningsdomare i varje domstol. Härifrån måste dock göras
undantag på de där länsrätterna redan de demografiskaorter nu, p.g.a.
förhållandena, har färre domare så.än

Vad gäller underlaget för beräkna det ungefärliga antalatt
förvaltningsdomare det behövs i varje domkrets länsrätternasom om
sprids till fler i dag, kan utgångspunkten domkretsensänorter vara
befolkningsunderlag. samband medI Västra Götalands län bildadesatt
med länsrätter ändrades nämligen forumbestämmelsema förtre

Ändringamalänsrätterna. innebär inrättar flera länsrätter iatt om man
län kan i fall delen målen förutses spridasstörre på samtligaett vart av

domstolar i länet se lagen14 § allmänna förvaltnings-t.ex. om
domstolar och 36 § socialtjänstlagen 1980:620, 1988:87047 §t.ex.

vård missbrukare i vissa fall, lagen34 § 1991:1128om av om
psykiatrisk tvångsvård, 23 § kupongskattelagen 1979:624, 20 § lagen
1978:880 betalningssäkring för skatter m.f1..om m.m.,

Efter dessa utgångspunkter redogörs nedan för förslag tillett
länsrättsorganisation i samordnat domstolsväsende. börDetett
framhållas alla effekter dela länsrätt på flera harinteatt att orterav en
analyserats. Vidare bör det anmärkas det finns hög andel ickeatt en
ordinarie domare vid länsrätterna. Någon bedömning har inte skett av
vilket behov respektive länsrätt har ordinarie domare. Förslaget,av

utgår från dagens organisation, skall därförsom mer ses- som en
principskiss.
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utformningLänsrättsorganisationens10.2

olikaframför alltdetfinnslänsrättsorganisationen tregällerdetNär
innebärförstastruktur. Den attförändradtillmöjligheter en

tingsrätt.harsamtligatillspridsförvaltningsdömandet orter ensom
länsrättemaspåendast skersamordningeninnebärandraDen att

sådanmöjlighetentredje utöverär attkansliorter. Dennuvarande en
andra tingsrätter.till vissaförvaltningsdömande ävenförasamordning

samtliga tingsrättsorter,tillförvaltningsdömandetspridningEn av
tingsrätter,med 43organisationsalternativet stortettgällerdetnärger

förvaltnings-ordinarieeller tvåendastmed16domstolarantal en
ellerpåliggaskulle komma43,domstolar, 22 attFlertaletdomare. av

uppfyllaintesåledesskulledomstolarMångaminiminivån.under
härtill ochMed hänsyntabellbilagadomare,minstkravet treom

delståla,kunnadomstol börförändringardebakgrundmot som enav
det intebefolkningsunderlag,gäller ärvadmålmängd, delsgällervad

börstorstadsornrådenaorganisation. Isårbarsåskapatänkbart att en
förvaltningsdom-skulle splittrauppmärksammasocksådet att man

vidjustspecialiseringdenförsvåraskullepåstolarna sätt somett som
värdefull.särskiltdomstolardessa är

spridaalternativetmed 64 tingsrätter attärorganisationI en
Vadotänkbart.domstolarsamtligatill änförvaltningsdömandet mer

tingsrättersammanslagningdärföråterstår äröverväga avatt ensom
for länsrättema,kansliortemanuvarandedeendastpåoch länsrätter

Enlänsrättema.spridningytterligarevisseventuellt med aven
detinnebäraskullenuvarande länsrättsorter attpåsammanslagning
vidEndastförändras.länsrätt intevid varjefinnsantal domare som nu

nämligen iunderstigadomareordinarieantalet tre,skullelänsrättertre
Östersund, Befolknings-tabellbilagaochKarlskronaVisby,

Genommåstedettasådanlän accepteras.dessaisituationen är att en
dedeldockmotsvarande kanpåmed tingsrätten ortsamverkan aven

undvikas.domstolaralltför småmedfinnsproblem som
ochGöteborgStockholm,idomstolarnadegällerdet störstaNär

länsrätternaochmellan tingsrättemasammanslagningMalmö enger
kvalitetengällervadsigresursvinstegentlignågonintetroligen vare

effektersådanaförförutsättningEnresurseffektiviteten.eller enav
ifinnsdomstolarnabl.a.sannoliktsammanslagning attär samma

jfr avsnittvarandra,närhetomedelbarlokaler ieller harlokaler av
på dessasvårlöstemellertid orter.tordeLokalfråganIII:8.3.l. vara

ändras iorganisation intedomstolarsdessagrunden bördenRedan på
redanpå dessatingsrättema orterHärtill kommeravseendet. atthärdet

ytterligaretillföra demfördelnågon attså attär stora genom
uppnås.kaninteverksamhet
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Vad därefter gäller frågan sprida länsrättsdömandet tillattom
ytterligare några residensstädemautöver finnsorter det inte något
hinder län har flera länsrätter.att Den lösningett valts i Västrasom
Götalands län visar detta fullt genomförbart.att är fördelEn med haatt
länsrätter på fler för närvarandeän tillgänglighetenorter är tillatt
länsrätterna ökar för allmänheten.

Om vidhåller kravet varje länsrätt skall haatt minstman tre
ordinarie domare det, bortsett från länsrättenär i Stockholm, endast
länsrätterna i Göteborg, Malmö, Vänersborg och Luleå ärsom
tillräckligt för kunna delas. Destora att tänkbaraorter ärsom som nya
kansliorter för länsrätt är:en

Borås. Borås ligger på avstånd drygt tio mil frånett Vänersborg.om
Om Borås tingsrätt tillförs Alingsås, Vårgårda och Herrljunga
kommuner skulle domkretsen få befolkningsunderlag på drygtett
200.000 Målunderlaget skulle därmed räcka förpersoner. tre
förvaltningsdomare. Efter sådan domkretsförändring skulle deten
inom Västra Götalands län finnas underlag för ordinarietretton
förvaltningsdomare i Göteborg, fyra i Vänersborg, i Borås och femtre
iMariestad.

Helsingborg. Avståndet mellan Helsingborg och Malmö drygtär sex
mil. Helsingborgs domkrets har drygt 150 000 invånare. Om man

Ängelholmslägger till domkretsama för och Klippans tingsrätter blir
befolkningsunderlaget 250 000 vilket bör underlag for drygtca trege
förvaltningsdomare. Domkretsen skulle då förslaget förmotsvara
tingsrättema, organisationsaltemativ En möjlighet skulle kunna vara

tillföra domkretsen Landskronaatt ochäven Svalövs kommuner.
Länsrätten i Helsingborg skulle därmed omkring fyra förvaltnings-
domare. Motsvarande justering skulle behöva för tingsrättensgöras
domkrets.

Kristianstad. Länsrätten i Malmö har avdelning placerad inu en
Kristianstad. undersökningEn genomförts Domstolskommitténsom av
tyder på det inte finns någon egentligatt resursvinst med sådanen
organisation. För underlätta samverkanatt med tingsrätten ien
Kristianstad borde ha länsrätt. Om länsrätt inrättasorten iävenen en
Helsingborg skulle Kristianstads domkrets omfatta följande

Östrakommuner: Hässleholm, Osby, Göinge, Bromölla, Kristianstad,
Hörby, Tomelilla och Simrishamn. Om endast Malmö och Kristianstad
inrättas länsrättsorter kan domkretsen följa den gamla läns-som

Beroende på vilketgränsen. alternativ väljs skulle länsrätten isom
Kristianstad få underlag för alternativt fyra förvaltningsdomare.ett tre
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tillförsHelsingborgskulle,Skåne läniFörändringarna enom
alternativetdomare. OmordinarieMalmö sjuiLänsrättenlänsrätt, ge

skulleKristianstad väljsMalmö respektiveiendast länsrättmed en
förvaltningsdomare.få elvaMalmö

handlägerordinarie domare,harLuleå,iLänsrättenGällivare. som sex
anspråk förungefär dag iGällivare.psykiatrimål i Resanofta tar enen

detutredningen harprotokollförare. Underdomare ochordinarie en
tillförvaltningsdomareföramöjlighetendärför diskuterats att enav

omfattaskulleför sådan länsrättDomkretsenGällivare.itingsrätten en
underlag förochJokkmokks kommunerochGällivare, Kiruna ge

Även skullesådan förändringförvaltningsdomare.omkring om enen
lämpligtdetdet ifrågasättaskostnadssänkningar kanmedföra är attom

och förskulle iSårbarhetenmed endast domare.länsrättbilda enen ny
tillsådan ochtill tjänstvid rekryteringenmildraskunnasig enom man

vid erfarenhetsärskilt värdei tingsrättendomaretjänster satte ettsom
domstolsorganisationema.bådafrån

domkretsförändringYtterligare en

länetlänsrätterna i sinabildades behöllGötalands länNär Västra
emellertid möjlig-länsindelningendomkretsar. Dendåvarande gernya

länsrätten iförändringförändringar. sådanvissa Enhet rörövervägaatt
Älvsborgs län domkrets.förutvarandehar detVänersborg somsom

hör till iGötalands län LänsrättendelenNordvästra Västra nuav
geografiskt ochbådeemellertid naturligenLänsdelen hörGöteborg.

börFöljande kommunertill Vänersborg.kommunikationsmässigt
Strömstads,Vänersborg: Tanums,överföras till idärför Länsrätten

Därmedoch Uddevalla kommuner.Munkedals, SotenäsLysekils,
ytterligare befolknings-tillförasVänersborgskulle iLänsrätten ett

förvalt-motsvarande drygtdrygt 100 000 invånare,underlag enom
utsträckning kom-skulle därmed i vissningsdomare. Länsrätten

innebära.Borås skulleavbräck länsrätt iför det som en nypenseras
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tingsrättStockholms11

fulltarbetsuppgifter påsinahanterar ettStockholms tingsrätt
finns skäldetvisathar inteUtredningen atttillfredsställande attsätt.

Tingsrättenorganisationen.eller den inresig denförändra yttrevare
denförutvecklingsarbete inomsittfortsättaställetibör ramen

organisationen.nuvarande

Utredningsuppdraget1.11 m.m.

framhölls102Dir. 1995:direktivursprungligaDomstolskommitténsI
ochtungroddaadministrativtkundedomstolarlandets störstaatt vara

omfördelagälldedetdåsvårighetermedförakunde attdettaatt
framhöllskommittédirektivenarbetsbördan. Iändringar ividpersonal
särskildakunde krävasdomstolarnadeidetockså störstaatt

ochrörlighetflexibilitet,föråtgärderorganisatoriska garanteraatt
överblickbarhet.

rörande deutredningsuppdragföljandedirektiveniKommittén gavs
17.dir.domstolarnastörsta s.

delasskalldessautredasbördomstolarnadefrågaI största omom
förändrad inreellerdomstolarsjälvständigapå flera enomupp problem.eventuellalösaförframkomligorganisation väg attär en

erfarenheterdel debl.a.sammanhangdettabör iUtredningen ta av
dentingsrättStockholmsvidvunnits nyaavsom

där.tillämpasorganisationsmodell som

begränsadesdomstolarnadeUndersökningen största avav
SkäletStockholms tingsrätt.vidförhållandenakommittén till att avse

drygt 450med sinaStockholms tingsrättbl.a.avgränsningentill attvar
tingsrättStockholmsdomstol.särklassilandetsanställda störstaär

förmed giltighetför slutsatserunderlag ävendärför kunnaantogs ge
ochtingsrättGöteborgsHovrätt,såsom Sveadomstolarandra större

anställda.drygt 200samtliga harvilkalän,StockholmsiLänsrätten
StockholmsstuderaundersökningenmedMålsättningen att omvar

specifikakundeproblemorganisatoriskahade antastingsrätt varasom
problemefter skiljaharUtredningendomstolar. strävat attför stora

tordefrämstsådanastorlek fråndomstolensrelaterade tillär somsom



Underrättsorganisationen152 SOU 1998: 135

bero på den miljö domstolen verkar i och alltsåyttre inte påverkassom
hur tingsrättsverksamheten organiserad.ärav
Underlaget för utredningen har utgjorts tingsrättensav

arbetsordning och verksamhetsberättelser, tidigare utredningar och
dokumentation tagits framrapporter inomsamt för ettsom ramen

utvecklingsprojekt for närvarande bedrivs vid Stockholms tings-som
det s.k. STURE-projektet.rätt, Domstolsverket och Stockholms tings-

har bidragit med statistiskträtt material. Vidare har synpunkter från de
anställda inhämtats, dels enkätundersökning, delsgenom en genom
intervjuer med lagmannen och de samordnande chefsrådmännen.
Härtill har yttranden inhämtats från åklagare och advokater med
inblick i verksamheten vid Stockholms tingsrätt.

Merparten det statistiska underlaget enkätundersökningensamtav
redovisas i bilagedelen, bilaga

l 1.2 Tidigare utredningar och pågående
reformarbete

Tidigare utredningar

Stockholms tingsrätt har föremålvarit för flertal utredningar. Frånett
decennier märks bl.a. Domlaetsutredningen for Stockholms länsenare

i betänkandet Förslag till domkretsindelning för Stockholms länsom
Ds Ju 1974:1 föreslog Stockholms kommun skulle delasatt in fyrai
domkretsar. Förslaget ledde deni delen inte till någon åtgärd.

Organisationen vid tingsrätten har också berörts i Domstolsverkets
utredningar under 1980-talet principerna för avdelningsindelningom
och personaldimensionering se DV Rapport 1983:4 ocht.ex. 1988:2.

utredningEn lett fram till relativt omfattande organisations-som
förändringar den organisationsöversynär Statskontoret utförde påsom
regeringens uppdrag och redovisades i Stockholmsrapportensom
Tingsrätt organisationsöversyn 1990:33.en

Statskontoret kom i sin utredning fram till de produktivitets-att
problem då fanns vid Stockholms tingsrätt inte borde lösassom genom

delning tingsrätten. Enligt Statskontoret det inte tingsrättensen av var
storlek i sig problemet organisationenutan attsom var snarare var
felaktig i förhållande till tingsrättens storlek. Statskontoret ansåg att en

domstol kunde erbjuda högstor grad flexibilitet och samtidigten av ge
möjlighet till specialisering den organiserades på Irätt sätt.om

föreslog Statskontoret rad åtgärderrapporten for komma tillatt rättaen
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produktivitetstal. Förslaget har modifieradlåga i någotmed tingsrättens
från den oktoberform genomförts vid Stockholms tingsrätt 1 1991.

Organisationsförändringen innebar brottmålsavdelningamasatt
avdelningantal minskades samtidigt varje gjordes Förstörre. attsom

stärka ledningsfunktionen vid tingsrätten indelades den dömande
förverksamheten två samordningsområden, brottmål och föri ett ett

kollektiva beslutsorganen plenum och kollegiumtvistemål. De
avskaffades deras befogenheter överfördes till lagmannen.och Sam-

beredningsorgan för lagmannen.tidigt inrättades ledningsgruppen som
genomfördes bitvis stark kritik från första handFörändringarna itrots

juristpersonalen vid tingsrätten.
Reforrnen utvärderades Domstolsverket år 1995. Utvärderingenav

vid Stockholms undervisade produktiviteten tingsrätt åren 1992-94att
fall ochökat med i 35 tingsrätten låg väl i nivå medprocent attvart nu

domstolar. utvärderingen gjordes bedömningen 1991 årsövriga I att
organisationsförändring sannolikt i väsentlig grad bidragit till den

utvecklingen DV 1995:4.positiva rapport

Pågående reformarbete

mellanrumTingsrätten har med jämna den organisa-omprövat egna
omfattandeSedan hösten 1996 bedrivs utvecklingsprojekttionen. ett

vid Stockholms tingsrätt det s.k. STURE-projektet vilket alli- -
effektiviserapersonal engagerad. Projektet syftar till arbetet vidär att

Målet skapa tingsrätt förtingsrätten. inomär att en som ramen
oförändrade eller minskade skall kunna fatta fler ocht.o.m. resurser
snabbare avgöranden i dag. skall ske med bibehållen kvalitetDetta iän
arbetet och med bibehållen personalen. nå måletFör attomsorg om

bl.a. undersöka det går ökad utsträckningiatt attomavser man
arbetsuppgifter från domarna till andra personalkategorier.delegera

flödet arbetsuppgifter förorganisationenMan även överser av genom
möjliga utsträckning förhindra utförsi det onödigtstörsta attatt

genomföra omfattandedubbelarbete. också utbildnings-Man attavser
för höja kompetensen hosinsatser personalen och därmedatt

möjliggöra omfördelning arbetsuppgifterna inom organisationen.en av

Tingsrättens organisation11.3 m.m.

Nedan redogörs för vissa basfakta rörande tingsrätten, såsom dess yttre
och Vidare berörs frågorinre organisation. med anknytning till
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hur arbetet fördelas, hur informationen olikaorganisationen, påt.ex.
nivåer hanteras m.m.

Tingsrättens organisation

Stockholms tingsrätt med sina drygt 450 anställda landets särklassiär
omfattardomstol. Domlcretsen Stockholms kommun medstörsta över

verksamhet finns710 000 innevånare. Tingsrättens i två hus, dels
dels kvarteret Klamparen.Rådhuset, tingshuset i Tingsrätten har 12

avdelningar fördeladedömande på två samordningsornråden, förett
tvistemål åtta avd. och för brottmål fyra avd.. harTingsrättenett
vidare ärendeavdelning med enheter, bouppteckningsenheten,treen

sjöfartsregistret.inskrivningsenheten och det s.k. Slutligen finns det en
administrativ enhet.

administrativ chef för administrativaLagmannen tingsrätten. Denär
enheten leds kanslichef. samordningsornråde ledsVarjeav en av en
chefsrådman. varje samordningsornråde finns kansli.För ställetIett
för finnsplenum och kollegium rådgivande ledningsgruppen som

cheferna förbestår de båda samordningsområdena cheferna församtav
ärendeavdelningen och den administrativa enheten.

dömande verksamheten handläggs vid avdelningarna.Den Dessa är
för tvistemål indelade rotlar. brottmålsavdelningamai sju harAv tre
åtta rotlar och sju rotlar. Varje avdelning förestås chefs-en av en
rådman, samtidigt innehar avdelningens rotlar. Chef för densom en av
administrativa personalen vid varje avdelning kansliföreståndare.är en

de flesta fall kansliföreståndarenI också protokollförare chefs-påär
rådmannens rotel.

förRotlama brottmål har samtliga domare, protokollförareen en
eller notarie domstolssekreterare. Enligt frånuppgift tings-samt en

MÅHSkan kansliorganisationen komma minskas någoträtten att när
målhanteringssystemet för domstolar infört på samtliga brottmåls-är
avdelningar. Tvistemålsrotlama i bemannade på liknandeär stort sett

brottmålsrotlama. förekommer beroendeVariationer på vilkasätt som
arbetsuppgifter ligger respektivepå rotel.som

Ledningsfunktionen

Ledningsstrukturen vid skiljertingsrätten sig från den förekommersom
vid landets övriga tingsrätter här den kollegialaövergettattgenom man
beslutsformen.
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befogenheteröverförde detill 1991principiellt skälEtt att somman
till lagmannenkollegiumplenum respektivedomstolar vilar påandrai
ledningsansvarmyndighetschefensordning därville haatt man envar

kunnabeslutsbefogenheter.korresponderande Förmotsvarades attav
till deochvid tingsrättende samladetillvarata attse sam-resurserna

den centralanödvändigtsågs detpå fruktbartverkade attsättett som
uppbyggnadbeslutsbefogenheter ochfick vittgåendeledningen somen

strategiskaSamtidigt debeslutsfattande.snabbtfrämjade ett som
samordningsområdena.de tvåinrättadespå lagmannenbesluten lades

och samrådverksamhetsområde isittför dessa inomChefema utövar
verks-funktioner enligtavdelningarna dechefsrådmännen påmed som

myndighetschef.egenskapåvilar lagmannen iförordningen avannars
ochbesluta personal-chefsrådmännen får också isamordnandeDe

lagmannenden utsträckningärenden iekonomiadministrativa som
Även har lagts på deför lönebudgetenbestämmer. ansvaret sam-

förflytt-frågorliksom de flestachefsrådmännenordnande rörsom
tillsammansavdelningar. Vidarepersonal mellanningar svarar manav

utbildningsfrågor.informations- ochför övergripandemed lagmannen
utanförliggerärendeavdelningen,Chefsrådmannen på sam-som

funktioneravdelning depå sinordningsområdena, utövar som annars
chefsrådmännen.samordnandepå deankommer

medefter samrådchefsrådmännen haravdelningsindeladeDe att
planlägga avdelningenspersonalberördkansliföreståndare och annan

följande,i detberörasvilket kommerhar också,arbete. De att enmer
fördela arbetet inomspela det gällerbetydelsefull roll när attatt

avdelningeninfonnationsutbytet mellantillochavdelningen attatt se
ledningen fungerar.administrativaoch den

informationsutbytetinternaDet

välmöjlighet fattaskall haolika nivåerledningen påFör attatt
arbetsuppgifterochfördelningunderbyggda beslut resurseravom

relevant information. Dettillgång tillkontinuerligt harkrävs att man
det påuppbyggt såvid tingsrätteninfonnationsutbytetinterna attär

underrättadhålla Chefsrådmannenrotelinnehavarenåliggerrotelnivå att
roteln.arbetsläget påom

hållaskyldig sigChefsrådmannenavdelningsindeladeDen är att
blandavdelningenarbetssituationen påunderrättad attannat genomom

ochrotel på avdelningenvarjeåret igenomtvå gångerminst om
huvud-har ocksåChefsrådmannentill lagmannen.resultatetrapportera

samordnandelagmannen, denkontakter medför avdelningensansvaret
den ioch alltsåadministrativa enhetenoch denChefsrådmannen är som
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första hand skall till dessa instanser relevantnås informationattse av
från avdelningen. kan exempelvis informationDet påtagligaavse om
förändringar arbetsläget, måli kräver uppmärksamhet från densom
centrala ledningen, behov personalförstärkning eller möjlighet attav
frigöra personal för arbete på avdelning.egen annan

Chefsrådmannen för ärendeavdelningen för lagmannenattsvarar
och den administrativa enheten hålls underrättad förhållandena påom
ärendeavdelningen.

målFördelningen och ärendenav

Enligt tingsrättsinstruktionen skall8 § grunderna för fördelningen av
arbetsuppgifterna framgå tingsrättens arbetsordning. Enligt 11 §av

instruktion skall vid fördelningen mål och ärenden på rotlarsamma av
bl.a. iakttas arbetsbördan såvitt möjligt blir lika för alla domare.att stor

föreskrifterlämnas också innebär restriktioner det gällerHär närsom
tilldelning mål och ärenden till tingsfiskaler. Vid lottningen måsteav

tingsrättsinstruktionen, innehåller föreskrifter22 §även som om
s.k. tresitsmål, iakttas liksom föreskrifternasammansättning i irättens

lagmannen eller chefsrådman24 § tingsrättsinstruktionen börattom en
delta mål det finns skäl försärskilda det med hänsynnär avgörs,ett om
till beskaffenhet.målets eller ärendets

tillämpaslottningssystem vid Stockholms tingsrätt avvikerDet som
från det används vid andra dettingsrätter på sätt attsom
arbetsordningen detaljreglerar hur lottningen skall skeinte på varje
enskild rotel. har valt reglera hur fördelningenstället skallI attman
ske mellan avdelningarna och uppgiften fördelaöverlåtit arbets-att
uppgifterna respektive rotel till de avdelningsindelade chefsråd-på

föreskrivs chefsrådmanarbetsordningen således på avdel-Imännen. att
fördela avdelningen. fördelningenning skall domargöromålen på Vid

skall denne beakta rotelinnehavare tilldelas varierandevarje såatt
måltyper och tingsfiskal får arbetsbördamöjligt attsom en en som

har. Chefsrådmannenvad rådman skall75motsvarar procent av en
också beakta de tidigare nämnda bestämmelserna i 22 och11, 24 §§
tingsrättsinstruktionen. Chefsrådmannen skall således bl.a. till attse

fördelad mellan rotlama.arbetsbördan blir jämnt Som tidigarenämnts
chefsrådmanskall avdelningsindelad hålla sig underrättaden om

arbetssituationen avdelningen och iakttagelser tillpå sinarapportera
med hänsyn till bestämmelsernalagmannen. Om det behövs jävom

mål tingsrättsinstruktionen eller tilleller handläggningen iom av
chefsrådmannen fördela mål eller ärendenarbetsbelastningen skall om

erforderligamellan rotlama eller besluta andra åtgärder.om
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Åliggandet för chefsrådmännen fördela domargöromålen inomatt
avdelningen gäller både på tvistemåls- och brottmålsavdelningama. På
brottmålssidan emellertid måltilldelningen på respektive avdel-styrs
ning i hög grad hur arbetet fördelas åklagarmyndigheten.på Iav
arbetsordningen föreskrivs därför chefsrådman vid brottmåls-att
avdelning skall samråda med vederbörande chefsåklagare om

förgrunderna fördelningen brottmål avdelningen.inomav
samordnande chefsrådmännen har formelltDe inte någon rollsett

spela vid fördelningen mål och ärenden. fårDe alltså inteatt av
föranstalta omflyttning arbetsuppgifter mellan avdelningarnaom av

respektive samordningsområde förinom på det åstadkommasättetatt
jämnare arbetsbelastning. Deras möjlighet utjämna arbets-atten

belastningen mellan avdelningarna istället omdisponera personal-är att
eller till vakanser med vikarier utifrån. Deersättsatt attresurserna se

samordnande chefsrådmännen har emellertid möjlighet initieraatt
förändringar målfördelningeni vid de diskussioner förs inomt.ex. som
ledningsgruppen. Enligt arbetsordningen det lagmannen fårär som
besluta tillfälliga avvikelser från lottningsreglema syftei åstad-attom
komma jämnare fördelning arbetsbelastningen. Lagmannenen av
beslutar också fördelningen vissa ovanliga mål och ärendetyperom av

finnsinte uppräknade arbetsordningen.i Detsamma gäller detsom om
uppstår osäkerhet tolkningen lottningsbestämmelsema eller dåom av

fördet behövs underlätta handläggningen brådskande mål elleratt av
för skall enhetliguppnå rättstillämpning.att man en

På tvistemålssidan har målfördelningsreglema utformats så att
samtliga åtta avdelningar tilldelas allmänna tvistemål. Familjemålen
handläggs på samtliga avdelningar avdelningarna och9 10. Deutom
här målkategoriema fördelas på avdelningarna efter i arbetsordningen
angivna procenttal. För övriga målgrupper har viss specialisering skett.
Avdelningarna och tilldelas2 6 alla associationsrättsliga mål, avdel-
ning arbetstvister, avdelning3 4 sjö- och transporträttsliga mål, avdel-
ning 6 konkurser, avdelning immaterialrättsliga7 mål och avdelning 8
tryckfrihetsmål, mål angående yttrandefrihet, mål och ärenden enligt
konkurrenslagen mål och ärenden enligt marknadsföringslagen.samt
Avdelning 9 tilldelas samtliga vattenmål och handlägger tillsammans
med avdelning fastighetsdomstolsmållO hyres- och bostadsrätts-samt
mål.

På brottmålssidan sker målfördelningen på avdelning i huvudsak så
avdelningvarje tilldelas mål från vissa i arbetsordningen angivnaatt

åklagarkammare och åklagarrotlar. Fördelningen innebär samtligaatt
fyra brottmålsavdelningar avdelningarna 11-14 handlägger allmänna

Ävenbrottmål. på brottmålssidan sker viss specialisering. Sålunda
handläggs mål brott rikets säkerhet, mål rörande kvalificeradmotom
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kopplerimål avdelning arbets-och på 13narkotikabrottslighet samt
ekonomiskmiljöskyddslagen, målbrottmiljömål, mål mot omom

och tullmål på avdelning 14.brottslighet
mellan olikaärendeverksamheten fördelningen dedet gällerNär är

enhet specialiserad påeftersom varjefrån början givenenheterna är en
handläggs således påBouppteckningsärendenärenden.viss typ av

inslcrivningsmyndig-inskrivningsärenden vidbouppteclcningsenheten,
sjöfartsregisterärenden sjöfartsregistret.påheten och

irkulationsbestämmelserC

de enskildaorganisation krävssäkra flexibilitet inomFör attatt en
ochde vid behov kan rycka inhar så bred kompetensmedarbetarna att

tillförsälcra bred kompetens hosBl.a. förkolleger.hjälpa sina att en
bestämmelser cirkulation i tingsrättensdomarpersonalen finns om

chefsrådmän delas in till tjänstgöringföreskrivsarbetsordning. Här att
brottmålsavdelning för år.för fyra år och påtvistemålsavdelningpå tre

tvistemålsavdelning kan tjänstgöringenför tjänstgöring påställetI
brott-Rådmän tjänstgör två år påtill ärendeavdelningen.förläggas en

tvistemålsavdelningar.fyra på eller tvåmålsavdelning och år en
skall vid indelningen beaktasarbetsordningEnligt tingsrättens att

blir så mångsidig möjligt.vid tingsrättendomamas tjänstgöring som
förflyttas själv ha hörtsdomare börVidare ingen samtsägs utan attatt

Vid indelningen skallönskemål möjligt bör beaktas.domarensatt om
erfarenhet avdel-domare medavdelningamas behoväven avav

regleringenrättsområden beaktas. här inne-respektive Denningamas
avdelningarför tjänstgöringstider påfinns möjlighet längrebär detatt

specialisering.mål kräverhandlägger somsom
arbetsordningenför kanslipersonalen saknas icirkulationRegler om

ovanligt andra jurister byterpraktikendet också ioch änär att
arbetsuppgifter.ochavdelning

resursförbrukningBudgetanslag och

uppgick till drygtårsbudget för kalenderåret 1996 153Tingsrättens
samlade anslagenmotsvarade dekronor vilket 14,1miljoner procent av

resurstilldelningentillbakablick visar varittill landets tingsrätter. En att
medHärefter har i likhet1995. tingsrättenrelativt konstant åren 1989 -

fått budgetanslag minskade. Fråndomstolar sinade flesta landets seav
minskade anslagen med 3till budgetåret 1997budgetåret 1996 ca

bil. tab. l.se 5procent
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för domstolarjämförelse kostnadsposten landetsDen störstautan
uppgicktill personalen. Stockholms tingsrätts dellöner Förutgörs av

lönekostnaden till drygt miljoner lcronor. Tingsrättensår 1996 144
harlönekostnader minskade i reella tal under åren 1989 1994 men-

därefter börjat se bil. tab. 2.stiga 5

Tingsrättens personal

Kalenderåret 1996 hade tingsrätten i genomsnitt 456 anställda. Av
Övrigadomare och notarier.dessa 180 jurister, 127 53varavvar

uppgifter,anställda bestod, förutom personal med administrativaav av
jfrprotokollförare och rotelsekreterare, bil. tab. 3-4.5

fiskalerUnder entledigades 29 notarier ochår 1996 personer -
dessa sades nio arbetsbristorälcnade. Av p.g.a.personer upp

Under tid nyrekryterades Personal-medelsbrist. 13samma personer.
tillomsättningen uppgick tre procent.ca

Övertidsuttaget för uppgick till drygt vilketår 1996 8 000 timmar
jämfört med kalenderåretinnebar ökning med 450 timmar 1995. Aven

årsarbetskrafter svaradeövertidsuttaget 3,5motsvarar casom
förnotariema 54 procent.ca

för kalenderåret visar den totalaStatistik 1996 att av
årsarbetskraften vid landets stod Stockholms tingsrättstingsrätter

det arbete utfördes landets ordi-personal för 17 procent av som avca
det arbete utfördes icke ordinarienarie domare, 16 procent av som av

notariearbetet för det arbetedomare, 15 procent9 procent samtav av
utfördes personalkategorier.övrigasom av

StockholmsStudier personalsammansättningen visar tingsrättattav
andel också högre andel kansli-har högre ordinarie domareen men en

andelpersonal övriga tingsrätter. Däremot notariemasän är av
Stockholms vidpersonalstyrkan markant lägre vid tingsrätt övrigaän

se bil. tab. 5.tingsrätter 5

Lokaler

det rådhus bruk år komSedan tingsrätten vuxit i 1915togsur som man
disponera lokaler flera håll inom staden.under 1970-talet Dettaatt

för domstolen och under slutetvållade betydande bekymmer 1970-av
uppgift studera hurtalet tillsattes utredning med tingsrättensatten

föresloglokalbehov kunde tillgodoses. Utredningen rådhuset skulleatt
brottmålshandläggningen och hus skullebehållas för att ett nytt

genomfördesuppföras för domstolsverksamhet. Förslaget och årövrig
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1987 kunde tingsrätten flytta nybyggtin i tingshus. Under åren 1989ett
till 1992 genomgick rådhuset omfattande restaurering. dagIen rymmer
rådhuset samtliga fyra brottmålsavdelningar medan övriga avdelningar
och enheter lokalerhar sina i den tingshusbyggnaden. Under årnya
1996 säkerhetssal bruk. Salen disponerasi samtligatogs en ny av
domstolar Stockholm administreras Stockholms tingsrätt.men av
Tingsrättens budgeterade lokalkostnad uppgick år 1996 till drygt 59
mkr och räknad anställd de högsta inom det svenskaär per en av
domstolsväsendet.

Tingsrättens arbetsuppgifter11.4

detta för faktorerI avsnitt redogörs olika alla har betydelse försom
arbetsbelastningen vid tingsrätten. redovisasHär statistik över
måltillströmningen och här behandlas också hur målstrukturen utser

målbalansema utvecklats.hursamt

Måltillströmning

Inhämtad statistik antalet inkomnavisar tvistemål och brottmål,att
exklusive ansökningar äktenskapsskillnad ochgemensamma om
notariebrottmål, gick ned med 26 under perioden 1994procentca -
1997.

brottmålsstatistikenNärmare studium vid handen attav ger
brottmålen ökade under åren och de därefter1991-1993 minskat åratt
från särskild balanskommission bl.a.år. En med åklagare harsex
emellertid för komma tillinrättats med vissa balanser. Tillrättaatt
kommissionen har polisärenden överlämnats, flera19 000ca varav
angår brott med känd gärningsman. balanskommissionen blirOm
framgångsrik kan det tillströmningen brottmål till Stock-antas att av

kommer lcraftigt.holms tingsrätt ökatemporärt att
tvistemålens del siffrornavisar relativt jämn tillbakagångFör en

under den undersökta perioden. Som berörs i finns detavsnittnästa
mycket tyder på målens komplexitet ochdock svårighetsgradattsom

ökat påtagligt.
bilaga tabell 6 redovisas statistik mål- ochI 5 över

ärendeutvecklingen vid dentingsrätten 1993-1997 tingsrättensamt av
prognostiserade utvecklingen för år 1998. bilaga, tabellI samma

jämförelsevidare hur målutvecklingen vidgörs sett utaven
Stockholms jämfört med andratingsrätt tingsrätter.



UnderrättsorganisationenSOU 1998: l 35 161

Målstruktur

Stockholms får flera skäl flertingsrätt relativtta settemotav
komplicerade mål och ärenden andra tingsrätter.än

arbetsbelastning påverkas givetvis hög gradTingsrättens i attav
för rättskipningen i storstad därtill landetshar äratt svaraman en som

politiska och ekonomiska förhållandet StockholmDet ärcentrum. att
företagför många torde bidra till fårtingsrättensäte stora t.ex. att

flerhandlägga komplicerade mål med näringslivsanknytning andraän
tingsrätter.

storstadsrelaterat problem påverkar arbetsbelastningenEtt påsom
brottmålssidan den höga kriminaliteten i Stockholm. Statistik frånär
BRÅ visar kriminaliteten Stockholm liggeri 50 överatt procentca
riksgenomsnittet och den dessutom allvarlig karaktär seäratt av mer
bil. tab. 8.5

försVid Domstolsverket statistik variabler harvissaöver som
förbetydelse arbetsbelastningen se bil. tab.5 9-10.

Statistiken rörande tvistemålen andelen målvisar avgjorts iatt som
kollegial sammansättning högre och förhandlingstidema längreär att
vid Stockholms tingsrätt för landets Vadgenomsnittet tingsrätter.än
gäller brottmälen framtagenvisar statistik lika tydligainte på
skillnader mellan förhållandena vid Stockholms tingsrätt och vid
övri tingsrätter.ga

framtagnaDen statistiken bristfällig i så måtto den huvudsakiär att
speglar det arbete lagts ned vid förhandling i målen. synnerhet dåIsom
det gäller tvistemålshanteringen ligger emellertid betydande delen av
domstolens utanför förhandlingen.arbete Statistik saknas emellertid

lång tid domarehur lägger på läsa handlingar målet,in iöver att
studera doktrin och rättsfall eller på domskrivning. nämndaDe nu
arbetsmomenten särskilt tidskrävande omfattandei och juridisktär
komplicerade mål.

Uppgifter saknas också hur lång tid läggs på utfärdaattom som
förelägganden komplettera inlagor eller kallelse- och del-att

finnsgivningsåtgärder. dock anledningDet sådana åtgärderanta att
generellt tid anspråk Stockholmsi vid tingsrätt vidänsett tar mer
andra tingsrätter. Undersökningar visar delgivningssvårig-t.ex. att
heterna Stockholmi på andra håll. Tingsrätten har ocksåär större än
haft problem med få kallade inställa tillsigstora att attpersoner
förhandlingar. Antalet inställda förhandlingar därförhar varit mycket
högt vid Stockholms fråntingsrätt, tingsrättens sida gjorttrots att man

föransträngningar komma tillrätta med problemen sestora att t.ex.
.Riksrevisions-Domstolsverkets årsredovisning 1995/96 86f ochs.

SOU1998:1356
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verkets Domstolsväsendet, Resursfördelningssystem1997:48,rapport
föroch hinder effektivt resursutnyttjande, 30ff.ett s.

Målbalanser

Storleken målbalansema har avsevärd betydelse för arbets-en
belastningen. Inneliggande mål arbete formi korre-genererar av
spondens och kommunikation med berörda Detta gäller iparter.annan
synnerhet på tvistemålssidan. Stora balanser innebär också rotel-att
innehavaren får svårt ha överblick målen vilket ökar risken föröveratt
misstag i handläggningen.

Studier hur målbalansema fördelade inom domstol och hurärav en
de utvecklas informationtiden kan också domstolen haröver ge om
tillräckliga till sitt förfogande och tillgängligaresurser om resurser
används på lämpligt Då det ledningens uppgift tillsätt. ärett att attse
arbetsbelastningen fördelad kan uppgifterjämnt målbalansemasär om
fördelning inom ocksådomstol visst underlag för bedömningen ge en

hur väl ledningen fungerar.av
Inhämtad statistik visar balansema tillbaka under förstaatt pressats

halvåret 1997 och den 30 juni 1997 hade i genomsnitt drygtatt man per
mål/rotel120 i balans såväl brottmåls-på tvistemålssidan.som

Statistiken visar detockså i synnerhet på tvistemålssidan finnsatt
betydande balansskillnader såväl mellan avdelningarna mellansom
enskilda rotlar på avdelning. jämförelseEn med andra domstolaren ger
vid handen fortfarandeStockholms tingsrätt har balanseratt större än

förgenomsnittet landets tingsrätter. Statistikuppgifter redovisas i
bilaga tab. diagram11 12.samt s.

När det gäller målbalansemas åldersstruktur inhämtadvisar statistik
Stockholms tingsrätt har relativt hög andel gamla mål i balans.att en

bör dockDet påpekas situationen sannolikt kommer förbättrasatt att
den balansavverlcning skett och skeravsevärt vid tings-genom som

under år 1997. Statistik belyser dessa förhållandenrätten redo-som
visas i bilaga tab.5 12-13.

1 1.5 Produktivitet och kvalitet

Produktivitet definieras ibland produktionsresultatet för periodsom en
i relation till de för åstadkomma resultatet.använts Försatt attresurser

belysa produktiviteten vid domstol kan studera antalett.ex.en man
avgjorda mål ellerdomare kostnaden avgjort mål. Sådanaper per
produktivitetsmått emellertid inte hänsyn till med vilken kvalitettar
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detin blirockså sådana aspekterutförts.arbetet Först vägsnärsom
verksamhet bedrivs.hur effektivtbedömamöjligt att en

effektivitetsbegreppetförekommerverksamhetoffentligI att
tilli relationpå värdet beslutmåttanvändas sattettett avsom

hurVärdet beslutet bestämsför beslutet.kostnaderna avnämarenavav
produktivitetssiffroroch kvalitet. Lågavärde,tjänstensbedömer nytta
verksamhet bedrivsbetydadetta intemedbehöver synsätt att en

flerperiod handlagtdomstol undervidineffektivt. Har en enman
därmedochpåverkas oftast målavverlcningenvanligtvidlyftiga mål än

emellertid inteinnebärproduktivitetstalen negativt. Det att
avgörandena varitsjunkit. kvaliteten påbehöver ha Omeffektiviteten
Kvalitetsfrågomaökat.effektiviteten hahög kantillräckligt t.o.m.

uppgifter hurVidare behandlasutförligt nedan.behandlas ommer
tiden ochden utvecklatsi dag, hurproduktivitet övertingsrättens utser

jämförelse med andra tingsrätter.står ihur den sig

Produktivitet

Avg/orda mål domareper

många målväl sådetInhämtad statistik visar avgörsatt pernumera
År 1997vid övriga tingsrätter.vid Stockholms tingsrättdomare som

visade då bättreochdomare vid tingsrättenmålavgjordes 257 manper
se bil.för 5produktivitetssiffror genomsnittet övriga tingsrätterän

framDomstolsverket, tagitframhållasbörtab. 14. Det att som
jämförelse med andrarättvisandemöjliggöraförstatistiken, att en

tilltagit hänsyndomarårsarbetskraftemavid beräkningentingsrätter av
Stockholms tingsrättoch då synnerhetide tingsrättemastörstaatt tre

mål övrigafler tidskrävanderelativthandlägga änhar settatt
tenderatdomaremålavverkningenkanDettingsrätter. noteras att per

olikaresultatavtakt med måltillgångenivariera än ettatt sommer
tab. orsaker till dettaTänkbarabil. 15.organisationsförändringar se 5

följande.detförhållande i

målKostnad avgjortper

påmåttavgjorda mål domareuttryckt antalProduktivitet i ettgerper
täcker infå måttjuristpersonalens effektivitet. Förfrämst att ett som

det bättreverkningsgrad lämpar sigdomstolsorganisationenshela att
intestatistikmål. Inhämtadkostnaden avgjort tyvärrstudera tarper
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hänsyn till Stockholms tingsrätt har handlägga fler kompliceradeatt att
mål andra tingsrätter. Värdet jämförelse med andraän tingsrätterav en
bli därför begränsat. Statistiken visar i fall kostnaderna vidvart att
Stockholms tingsrätt budgetåret 1994/95 låg på ungefär nivåsamma

vid övriga tingsrätter. Budgetåret 1996 hade kostnadernasom per
avgjort mål ökat. På brottmålssidan visade endast Göteborgs tingsrätt
högre kostnader Stockholms tingsrätt. Siffrorna för år förän 1997 ser
Stockholms tingsrätts del bättre vad gäller brottmålskostnaden. Påut
tvistemålssidan har Stockholms tingsrätt redovisat högst styckekostnad
både år 1996 och 1997. Differensen till kostnaden vid mindre tingsrätter

dock inte särskilt Statistiken redovisasär i bilaga tabell5 16.stor.

Kvalitet

Uppgifter balansutveckling och produktivitet nämntsom ger som
tidigare värdefull otillräcklig information hur väl domstolmen om en
fungerar. För heltäckande bild verksamheten måsteatt en mer av

också ha information kvaliteten i det arbete vidpresterasman om som
domstolen. Med kvalitet i dömande verksamhet torde främst huravses
väl rättssäkerhetskravet uppfylls. rättssäkerhetsbegreppetI ligger bl.a.

avgörandena skall materiellt riktiga och de skall fattas inomatt attvara
rimlig tid. När studerar kvaliteten i domstolsverksamheten börman

därför undersöka i vilken utsträckning domstols avgöranden ärman en
materiellt riktiga handläggningstiderna rimliga.samt ärom

Frågan i vilken utsträckning domstol uppfyller kravet på atten
avgörandena skall materiellt korrekta låter sig inte besvaras enbartvara
med hjälp statistik. För ändå visst denna kvali-att ettav grepp om
tetsaspekt brukar bl.a. på i vilken utsträckning domar över-man se
klagats och ändrats i högre instans. Domstolsverket har under årsenare
genomfört två undersökningar överklagande-större och ändrings-av
frekvensen vid de allmänna domstolarna DV 1987:8 ochrapport
1995:3. Domstolsverket har också i sin årsredovisningsenaste
redovisat siffror på överklagande- och ändringsfrekvensen under
budgetåren 1992/93-1995/96. Dessa undersökningar har avsett
tingsrättsorganisationen helhet och därför inte underlag försom ger en
bedömning hur förhållandena vid enskilda domstolar.sett utav
Utredningen har därför med Domstolsverkets hjälp framtagit uppgifter
rörande avgöranden från Stockholms tingsrätt. Resultaten av
undersökningarna redovisas i det följande. Vidare redovisas uppgifter

tingsrättens handläggningstider och omloppstider för avgjorda mål.om
Uppgifter ändringsfrekvens och handläggningstider kanom

emellertid på höjdsin indikation kvaliteten i den dömandege en om
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verksamheten. komplettera bildenFör har tingsrättens personalatt
åklagare och advokater med inblick i verksamheten vidsamt

Stockholms tingsrätt fått lämna synpunkter på kvaliteten i domstolens
avgöranden.

Överklagande- och ändringsjåekvens

I DV 1987:8 och 1995:3 konstaterade Domstolsverketrapporterna att
rättssäkerhetsbegreppet allt för mångfacetterat för kvalitet iattvar
bemärkelsen rättssäkerhet skulle enbart med hjälpmätaatt av
statistik. Domstolsverket menade dock det med hjälp statistiskaatt av
jämförelser tiden möjligt belysa det skett någraöver attvar om

förändringarkvalitetsmässiga i-tingsrättemas arbete. En undersökning
ändringsfrekvensen kunde enligt verket uppfattningav ge en om en

viktig rättssäkerhetsaspekt, nämligen förutsebarheten domstolarnasi
lågavgöranden. En ändringsfrekvens skulle således innebära att

förutsebarheten hög. Beträffande överklagandefrekvensen menadevar
verket den knappast kunde dra några slutsatseratt man av om
kvaliteten i dömandet den falli avspeglade allmänhetensatt vartmen
benägenhet godta tingsrätternas avgöranden.att

siffrorDe överklagandefrekvensen finns redovisadeöver isom
Domstolsverkets årsredovisning för budgetåret 1995/96 visar att
överklagandefrekvensen under perioden 1992/93 1995/96 ökat från-
fjorton till drygt Undersökningen Stockholmssexton procent. av
tingsrätts avgöranden visar överklagandefrekvensen låg på 16,1att

Överklagandefrekvensen vid Stockholms tingsrätt ligger alltsåprocent.
i nivå med riksgenomsnittet.

Statistik för samtliga tingsrätter visar ändringsfrekvensen underatt
perioden 1992/93 1995/96 för tvistemålens del låg relativt stabilt på-
omkring brottmålens24 För del låg ändringsfrekvensen påprocent. ca
32 och tendensen nedåtgående.procent var

För Stockholms tingsrätts del visar undersökningen att
ändringsfrekvensen år låg1996 på 23 för tvistemålens och påprocent

Ändringsfrekvensenför28 brottmålens del. låg alltså underprocent
riksgenomsnittet.

Statistiken ändringsfrekvensen således skälinte tillöver annatger
antagande kvaliteten på avgörandena från Stockholmsän tingsrättatt
ligger nivåi med vad vid andra tingsrätter.presterassom
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Handläggningstider

viktig del rättssäkerhetsbegreppettidigare ingårSom nämnts som en av
fördomstolsavgörandena träffas rimlig tid. Domstolsverketinomatt

frånomloppstiden för avgjorda mål, dvs. tidenlöpande statistik över
till domstolen tills det avgjorts.mål inkommitdet ettatt

År månader för brottmål och 3,8omloppstiden 3,41997 var
siffror för samtliga lågför tvistemål. Motsvarande tingsrättermånader

Jämfört medmånader se bil. tab. 16-17.respektive 4,6 5på 2,2
omloppstiderhade Stockholms alltså längreriksgenomsnittet tingsrätt

kortare på tvistemålssidan. Skillnadernapå brottmålssidan varmen
observeras har relativt hög andeldock små. bör tingsrättenDet att en

dessa äldre mål kommer omlopps-gamla mål i balans. När avgörs
pågående arbetatidema öka. resultat de ansträngningamaEtt attatt av

därför bli omloppstidema för avgjorda målbalansema kommer attner
innebär emellertid balansavarbetningenblir längre. På sikttemporärt

förutsättningar för nedgång handläggnings-skapas stabildetatt en av
tiderna.

från åklagarefrånSynpunkter tingsrättens personal ochsamt
advokater

föregående låter kvalitet dömandeframhållits i det sig iSom
med hjälp statistik.verksamhet inte enbart Förmätas attav

inhämtats frånkomplettera bilden har synpunkter tingsrättens egen
från åklagare och advokater med inblickpersonal i tingsrättenssamt

verksamhet.

Personalsynpunkter

föregående nämnda enkäten har personalden i det tingsrättensI
Stockholms uppfyller de krav dentillfrågats de tingsrättattom anser

rättsökande allmänheten har ställa på domstol. de 39Avrätt att en som
uppfyllde dessa krav.besvarat enkäten ansåg 23 tingsrätten inteatt

avseenden uppfylldeOmbedda specificera i vilka tingsrätten inteatt
förkraven menade de 23 handläggningstidema långa.22 att varav

meddelade för många felaktiga avgöranden.ansåg tingsrättenIngen att
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Åklagar- advokatsynpunkteroch

Åklagarmyndigheten förStockholm och advokatkåreni representanter
fått möjlighet lämna synpunkter både på Stockholmshar tingsrättsatt

synpunkteroch funktion. lämnats på Stockholmsorganisation De som
funktion.organisation och Vad gäller Stockholms tingsrättstingsrätts

hantera åligganden har det från både åklagar- ochsinasätt att
advokathåll uttryckts domstolen fungerar väl och har alltså inteatt man
framfört någon kritik kvaliteten i tingsrättens arbete. Förmot att
markera den positiva har på tingsrätten har det frånsyn man

föradvokathåll höjts enstaka tingsrättens domkretsröstert.o.m. att
borde utökas.

Resultatet enkätundersökningen1.6l av m.m.

tidigare har enkätundersökning genomförtsSom blandomnämnts en
personal. redovisning resultatet finnstingsrättens En i bilagaav

Kommenterande frågorunderbilaga på vissa sammanfattas docksvar
detta avsnitt. Vidare följer sammanställningi vissa deen av av svar

lämnats vid intervjuer med ledningen för tingsrätten.som

påPersonalens ledningsstrukturensyn

synnerhet de ordinarie domarna vid har tidigaretingsrätten kritiseratI
organisationsförändringar.1991 års Vid Domstolsverkets utvärdering

reformen konstaterades juristpersonalen såg pånegativtattav
indelningen samordningsområden.tingsrätten i Personalen menadeav
bl.a. metoden öka antalet chefsnivåer förlegad och detatt att attvar

riktigare föravarit och befogenheter från lagmannen direktatt ansvar
till chefsrâdmännen avdelningarna.på Behovet samordning mellanav
avdelningarna ifrågasattes däremot inte. sammanslagningen brott-av

avskaffandetmålsavdelningar plenum och kollegiumsamt mötteav
inte heller någon omfattande kritik.mer

Utredningens enkät flertaletvisar de avdelningsindeladeatt av
chefsrådmännen fortfarande den centrala ledningsfunktionenattanser

utfonnad.inte lämpligt Bland övriga personalgrupper harär
meningarna delade. kritik framförtsvarit Den har i huvudsakmer som
gått på ledningen för lite på avdelningarna och denut att ute attsyns

håller tillräckligt god kontaktinte med den dömande verksamheten.
för återgång tillOpinionen kollektiva ledningsfonner tycksen mer

däremot inte särskilt stark vid tingsrätten. Ettvara par av
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förchefsrådmännen har emellertid uttryck uppfattningen det ärgett att
"enrådighetsverolämpligt domstol leds .att etten som

samordnande chefsrådmänSynen på med tycks ha blivitsystemet
sedan Domstolsverkets utvärdering.positivare enkätsvarenAv att

döma bland de anställdamajoritet att systemetanser numera en
fungerar bra eller fall tillfredsställande. Flertalet avdel-i devart av

fortfarandeningsindelade chefsrådmännen emellertid tillnegativaär
Ävenorganisationsforrnen. mindre deattom en grupp anser

samordnande chefsrådmännen onödig mellannivå mellanutgör en
chefsrådmännen kritiken främstoch lagmannen har inte avsett

fungerarsådant det det på. har bl.a.Detsättsystemet utansom mer
framhållits beslutsvägarna oklara och samordningsfunktionenäratt att

eller fungerar dåligt då det gäller fördelningeninte utnyttjas av resurser
arbetsuppgifteroch mellan avdelningarna.

till ledningsfunktionen utformatsPersonalen lag positiv hurär över
ändå framförts har blandpå avdelningsnivå. kritik gåttDen annatsom

chefsrådmännenpå borde ha beslutanderätt i vissastörreattut
ekonomiska frågor. har också höjts förEnstaka inrättandetröster av en
befattning avdelning.vice chefsrådman på varjesom

Under det utvecklingsarbete bedrivs inom STURE-projektetssom
har det framkommit personalen beslutsstrukturema äratt attram anser

fall diffusa.oklara och ansvarsområdena i vissa äratt

på fungerar vidPersonalens hur informationsutbytetsyn
tingsrätten

har informationsutbytet mellan den centralaEn majoritet attansett
fallledningen och avdelningarna fungerar i tillfredsställandevart

menat fungerar mindre bra mellan avdelningarna.medan detattman
chefsrådmännenhar de samordnande borde vidtaMan ansett att

åtgärder för förbättra kommunikationen mellan avdelningarna.att

på lottningssystemetPersonalens och ledningens syn

vid Stockholms tillämpade lottningssystemet har inteDet tingsrätt
väckt någon känd kritik från personalhåll. förekommer detDäremot
naturligt ofta diskussioner viktningen olika målkate-t.ex.nog om av

också framhållitsgorier. Från tingsrättens ledning har att man nu
betydligt oftare tidigare korrigerar målfördelningsreglema förän att

komma obalanser arbetsbelastningen.därigenom till med irätta
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cirkulationsbestämmelsernaPersonalsynpunkter om

fåttPersonalen har enkäten sin på cirkulationsbestämmelserna.i ge syn
majoritet bland de svarande har reglerna för domar-En menat att

utformade.personalen riktigt domarna dock hälftenAvär närmarevar
till den rådande ordningen. bl.a.negativa Man menade tjänst-att

avdelningar därgöringstidema på handlägger mål special-man av
förlängas.karaktär bör

klarEnligt enkäten majoritet för cirkulation för kansli-ävenvar en
personalen. Många ställt sig till den tanken harpositiva docksom
framhållit fallcirkulationen i så bör frivillig.att vara

påPersonalens synpunkter personalsammansättningen

Under utredningens gång har det framkommit det i synnerhet blandatt
ordinarie domare på tvistemålssidan finns önskemål det anställsattom
fler notarier. Ledningen har också förklarat siktpå önskaratt man en
utveckling juristtätare emellertidorganisation. harManmot menaten

förändringarna personalsammansättningeni måste ske gradvis ochatt
under hänsynstagande till kanslipersonalen.stort

Personalens och ledningens mening arbetsbelastningenom

enkäten döma klar domarna derasAv majoritetatt attmenar en av
arbetsbörda ökat dehar åren. ökade arbetsbelastningenDensenaste

många bero på målen generellt blivit ochsägs störreatt settav mer
Åsiktenkomplicerade på såväl brottmåls- tvistemålssidan. delassom

tingsrättens ledning.av
och de tvåLagmannen samordnande chefsrådmännen har för

brottmålens del pekat på brottsligheten blivit Polis ochgrövre.att
åklagare har under de årens problemorganisatoriska prioriteratsenaste

och allvarligade komplicerade brotten. Nedgången antaleti inkomna
mål har därför inte inneburit motsvarande minskning arbets-en av
bördan. Beträffande tvistemålen har framhållit bl.a. delattman en av

relativt specialmålende såsom konkurrens- och marknadsförings-nya
arbetskrävande.målen synnerligenär

påLedningens synpunkter balanssituationen

och de två samordnande chefsrådmännen harLagmannen lämnat
följande balanssituationensynpunkter på vid tingsrätten.
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vistemålsbalanserT

Generellt har problem på tvistemålssidan.tingsrätten Detstörst ärsett
här under tid de kraftigaste förstärknings-också gjortsenaresom man

sedan februari haft förstärknings-Tingsrätten har 1997 tvåinsatsema.
avdelningarna fått lämnadomare vardera dit måltregrupper om som

färdiga för avgörande. har ytterligare förstärlcningsgmppNuvarit en
dit tvistemålsavdelningama får överlämnadomare inrättats äventreom

för muntlig förberedelse. Förstärkningsinsatsemamål klaraärsom ger
tvistemålssidan. Måletresultat och balanserna går på är attnu ner

tillgenomsnittliga rotelbalansen 100 mål den 30 juni 1998.den perner
arbetsbörda. så länge sedan låghar rimlig För inteDå man en

förmål vilket alldeles förgenomsnittet på 150 160 är stort att man-
kontroll på roteln.skall kunna hålla

det för närvarande problemtvistemålsavdelningamaAv är störst
under period haft delat ledarskap ochmed avdelning som enen

flera bland rådmännen. Särskildavarit belastad med vakanserdessutom
med obalansema. Bl.a. har denför komma tillinsatser görs rättaatt

problem fått överlämna fler mål deavdelning haft övrigastörst änsom
forstärkningsgruppema.till

Brottmålsbalanser

komma till mål rotel denmålsättning 100Tingsrättens att ner per per
för brottmålsrotlama. det relativt bragäller också Där30 juni 1998 ser
beroende antalet inkommande mål gåttför närvarande, mycket på attut

den 30 juni 1997, intemål rotel, genomsnittet123 ärper som varner.
balanserna viddet naturligt stigeralarmerande och är attattman menar

till följdhalvårsskiftet målavverlmingen gårnär semester-ner av
sannolikt bättre vid års-Siffrorna kommeruppehållet. ännuatt utse

brottmâlssidan harsamordnande chefsrådmannen påskiftet. Den
finns skillnader mellan rotlamaför det såuttryckt viss storaattoro

avdelningar.vissainom
brottmålsavdclningama har läget påBeträffande de olika en av

avdelningen hade missgynnatsDenavdelningarna tidigare ingett oro.
lottningssystemet. Sedan reglernatidigare omläggningvid aven

tidigare drabbade avdelningenförbättrades läget på denändrats men
avdelning.leda till bekymmer pååtgärden visade sig en annan

hållerchefsrådmannensynnerhet den samordnandeoch dåLedningen i
problemtendenserden avdelning visaruppsikt på som nunoggrannnu

utvecklingen kräver det.snabbt skall kunna gripa inså att omman
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tillfredsställande.bötesmålssidan situationen mycket Under årPå är
frånbalansema 1500 till 400 mål. Minskningen1997 minskade ca

åklagarmyndighetendels på hög målavverkning, dels på underberor att
prioriterat de allvarligare brottmålen. Antaletomorganisationen

därförinkommande bötesmål har minskat.
tilläggas sedan ledning fick tillfällekan tingsrättensDet att att

balanssituationen harsina synpunkter på tingsrätten internalämna
målbalansema den juni 1998 blivit tillgänglig.statistik 30över per

tvistemålssidan hade rotelStatistiken visar på varje i genomsnittatt
äktenskapsskillnadmål balans, ansökningarna108 i gemensamma om

oräknade. På brottmålssidan låg rotelgenomsnittet på 122,5 mål,
notariebrottmålen oräknade. alltså på god nå detMan är väg att
uppställda målet på tvistemålssidan. det dröja längreDäremot ut attser
tid med målbalansema på brottmålssidan.att ner

överväganden1 1.7

Undersökningen förhållandena vid Stockholms har syftattingsrättav
reda domstolen har organisatoriska problemtill på kanatt ta om som

grund domstolens storlek. Svårighetenha sin i organiseraattantas en
verksamhet så tillgängliga används effektivt ökar medatt resurser
storleken på organisationen. Effektiv resursanvändning förutsätter att
arbetsbördan någorlunda jämnt fördelad inom Medorganisationen.är
ökad organisationsstorlek försvåras möjligheterna för ledningen fåatt

överblick krävs för snabba och adekvata åtgärderden skallattsom
vidtas det obalanser ellerkunna uppstår andra störningar inär

fåverksamheten. god överblick verksamheten måsteFör överatt man
fungerartill de interna kommunikationerna väl. Organisationenattse

flexibel så och arbetsuppgifter kanmåste också attvara resurser
omdisponeras detta krävs för arbetsbelastningen.utjämnaattom
Vidare måste ledningsfunktionen utformad så snabbt ochatt ettvara

beslutsfattande främjas.väl underbyggt
fastställaDet går alltså i vilka hänseenden det ställs andra kravatt

de domstolarnaspå organisation på de mindre domstolarnas.största än
emellertid svårare enskild domstol uppfyllerDet är avgöraatt om en

dessa organisatoriska krav. Dåligt resursutnyttjande kan sig tillge
form växande och fördeladekänna i ojämnt målbalanser lågisamtav

produktivitet och kvalitet i arbetet. Problemyttringar det här slagetav
behöver emellertid bero på felaktiginte organisationen kanäratt utan

bero på bristande finns heller fastställtDet inte någott.ex. resurser.
värde för vad skall räknas god produktivitet inomsom som
domstolssektom. här hänvisad till jämföra hurMan domstolenär att
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förhållande tilli andra domstolar. Med nämnda begräns-presterar nu
kanningar studier målbalanser olika variabler mätersamtav av som

produktivitet och kvalitet i dömande verksamhet allttrots ge en
indikation domstolen har storleksrelaterade problem.om

målbalanserArbetsbelastning och

StockholmsUtredningen visar tingsrätt har arbetsbörda bl.a.att tungen
därför fårrelativt fler omfattande ochatt sett ta emotman
komplicerade mål övriga tingsrätter. berorDetta emellertid inte påän
tingsrättens storlek på omvärldsfaktorer låterinte sigutan som
påverkas hur tingsrättsverksamheten inom Stockholms kommun ärav
organiserad. Arbetsbelastningen påverkas också domstolensav
målbalanser. Dessa inger betänklighet både vad balansemasavser
storlek och åldersstruktur. Utvecklingen under tid har dock gåttsenare
åt håll och det finns skäl med hjälp de insatserrätt anta att man av som

inom tingsrätten kommer få ned balansema tillgörs attnu en mer
hanterlig förutsätternivå. Detta dock sannolikt tingsrätten fåratt
behålla anslagna det gäller målbalansemasNär fördelningnu resurser.

framtagetinom tingsrätten visar här material föreliggerdet måttatt ett
obalans både mellan de olika avdelningarna och inom enskildaav

avdelningar. förklaring till målbalansernaEn kan variera relativtatt
kraftigt mellan olika rotlar inom och avdelning deären samma
individuella variationer finns mellan de olika befattningshavama.som
Sådana faktorer naturligtvis svåra "bygga bort" med hjälpär att av
organisatoriska åtgärder. Obalanserna kan emellertid tyda på att resurs-

arbetsfördelningssystemenoch vid tingsrätten inte fungerar optimalt
vilket i sin skulle kunna indikera tingsrätten har problemtur att p.g.a.

storlek. Utredningen emellertidsin visar ledningen väl insatt iäratt
problematiken och med allt mellanrum vidtar åtgärdertätareatt man
för åstadkomma jämnare arbetsfördelning. Utsiktema föratt atten man

överskådlig kommainom tid skall till med rådande obalanser irätta
fårarbetsbelastningen därför bedömas goda.vara

Produktivitet och kvalitet

frågal produktivitet uttryckt antal avgjordai mål domare liggerom per
Stockholms tingsrätt väl till hänsyn till tingsrätten harnär tas att att
handlägga fler omfattande och komplicerade mål andra tingsrätter.än

statistik framDen tagits produktiviteten kostnadöver mättsom som
avgjort mål visar tingsrätten intill nyligen visat goda resultatattper
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sedan år 1996 fått ökade kostnader. framhållasDet måsteattmen man
den här statistiken inte hänsyn till målens svårighetsgrad vilketatt tar

försvårar jämförelse med övriga tingsrätter. Då avverkningstaktenen
öka finns det skäl kostnaden målavgjort kommerut att anta attser per

tillbaka. förtjänarDet påpekas Stockholms tingsrätt påatt attpressas
brottmålssidan redovisar betydligt lägre kostnader Göteborgs tings-än

och kostnaderna på tvistemålssidan visserligen varit högarätt de tvåatt
åren differensen till de mindre tingsrätterna intesenaste att ärmen

särskilt stor.
När studerar produktivitetsutvecklingen under åren 1989-1996man

fördet övrigt slående hur förändringarna i antaletär avgjorda målnära
följerdomare förändringarna i antalet inkomna mål domare.per per

fenomenethärDet inte något unikt för Stockholmsär tingsrätt utan
allmänt förekommande inom domstolsväsendet. Till del kan deten
säkert förklaras med domstolspersonalen arbetar i något lugnareatt

under perioder från inströmmande mål minskar.när Entempo pressen
förklaring kan domarna, antalet inkomna målnärattannan vara

sjunker, får tid sådana svårare och tidskrävandeavgöra målenatt mer
fått läggas sidan för brådskande förtursmål.som mer

förhållandetDet siffrorna för inkomna respektive avgjorda målatt
ligger så varandra de förändringarnära organisatoriskatrots stora som
skett under perioden det möjligen framstårgör någotatt som mer
tveksamt 1991 års omorganisation haft den direkta påverkan påom
produktiviteten tidigare antagits. Omorganisationen syftade ocksåsom
främst till stärka den centrala ledningsfunktionen och torde iatt vart
fall inte initialt ha påverkat det egentliga rotelarbetet i någon större
utsträckning. Det innebär emellertid inte organisationsförändringenatt
inte haft positiv betydelse för produktiviteten vid tingsrätten. Enen
effektivitetshöjande åtgärd vidtogs i samband med reformensom var

blev restriktiv med ställa förhandlingar.inatt att utsattaman mer
Införandet samordningsfunktion har också inneburit möjlig-attav en
heterna omdisponera inom domstolen förbättrats. Godatt resurser
resurshushållning förutsätter emellertid inte enbart arbets-att
uppgifterna fördeladejämnt naturligtvis också medarbetarnaär utan att
arbetar med uppgifter och på förstärkningrätt Denrätt sätt. av
ledningsfunktionen reformen inneburit har medfört denattsom
centrala ledningen fått tid gripa sig ambitiöst metod-att ettan
utvecklingsarbete. Det utvecklingsarbete bedrivs inomsom nu
STURE-projektet och del tingsrättensengagerat storsom en av
personal kommer förhoppningsvis leda till finner ochatt att man nya

effektivare arbetsformer kan bidra tillän positiv produktivitets-som en
utveckling.
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flestaden dömande verksamheten pekar degäller kvaliteten iVad
vid upprätthållervariablema på tingsrättenundersökta att enman

endast det gällerpå arbetet.hög nivå Detkvalitativt närär
till.ligger något Trotshandläggningstidema tingsrätten sämre attsom

målhandlägga fler tidskrävande genomsnitts-hartingsrätten änatt
avvikelser frånemellertid fråga relativt smådettingsrätten är om

vidtasproduktivitetshöjande åtgärderriksgenomsnittet. De som nu
förkortas.medföra handläggningstidemasannolikt ocksåkommer att

för antagandesåledes inte stödUtredningen än attannatger
medväl jämförelsen övriga tingsrätterStockholms står sig itingsrätt

den dömandeproduktiviteten och kvaliteten ivad gällerbåde
anförts effektivitets-återknyta till vadverksamheten. För att omsom

framtagna materialet därmed också tingsrättendetbegreppet visar att
effektiv övriga tingsrätter.mindreinte änär

framkommit effektivitetvad tingsrättenskanSammantaget omsom
har sådanaindikera tingsrättenmålbalanser inteoch sägas att

kunna bemästrastorleksrelaterade problem inte ut attsom man ser
organisation.dagensinom

organisatoriska kravSärskilda

indikerarbehandlade faktorer inte tingsrättenförhållandetDet attatt nu
förproblem någon garanti dagensstorleksrelaterade intehar utgör att

tingsrättsdömandetorganisera inomdet bästaordning sättetär att
sådan slutsats börkunna draStockholms kommun. För att en man se

organisatoriska kravde särskildapå hur tingsrätten möternärmare som
vilka organisatoriskadomstolar. bör alltså studeraställs på Manstora

flexibilitetför överblickbarhet, ochvidtagitsåtgärder att garanterasom
ledningsstruktur.fungerandevälen

tillämpade ordningen, där strategiska beslutvid tingsrättenDen
de flesta besluten på lägre nivåer,centralt där operativafattas tasmen
för beslutsfattarna tillgång till relevantförutsättningarskapar att ge

därmed god överblick den verksamhetochinformation över som
alltså möjlighet till välbeslutet. sådant börSystemetberörs som geav

och arbetsuppgifter.fördelningenunderbyggda beslut resurserom av
tillfälliga arbetstopparskall kunna hanteraavdelningarnaFör att

enskilda rotlar med hjälp avdelningensvakansereller av egna
avdelningarna för små. Avdelningsstorlekenkrävs inte ärattresurser

minska sårbarheten och förbättraockså ökats ihar strävan atten
nuvarande storleken till åtta rotlar avdel-flexibiliteten. på sjuDen per

medelstorinnebär varje avdelning likaning, är storatt som ensom
delegerat beslutsfattandebör goda förutsättningar förtingsrätt, ettge
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det tillämpas vid Tingsrätten förpå tingsrätten.sätt övervägersom
närvarande STURE-projektets ytterligareinom överattram se om

finnsbeslutsfunktioner kan delegeras till avdelningarna. skälDet att se
skulle sannolikt tillpå dessa strävanden. förpositivt Det vara gagn

delegeradesverksamheten visst budgetansvar till de avdelnings-ettom
chefsrådmännen. förutsätter dock utbildningsinsatserindelade Det att

befattningshavarna avdelningarna skall haför på möjlighetgörs att ute
högsta ledningenaxla sådant åligger den tillDet att attatt ett ansvar. se

lämplig omfattning.sådan delegering sker i
självständiga avdelningar får emellertidEn utveckling intemot mer

flexibiliteten helhetleda till inom organisationen påverkasatt som
domstolar frånnegativt. Arbetsbelastningen på landets varierar år till år
andra faktorer.beroende på samhällsutvecklingen och Domstolaryttre

själva påverka arbetsbörda måste organiserade såkan inte sin utan vara
verksamheten kan till de krav samhället ochatt somanpassas

förmedborgarna vid tid ställer. innebär Stockholms tingsrättsvarje Det
finnas beredskap samordna verksamheten ocksådel det måste attatt en

avdelningsgränsema.över
med samordnande chefsrådmän har flyttatGenom systemet man

samordningsfunktioner tidigare låg på lagmannenvissa närmaresom
förverksamheten. har härmed skapats snabbare ochFörutsättningar

adekvata resursfördelningsbeslut involverar fler änmer som en
föravdelning. tid den här, tingsrättsorganisa-Det givetvis innantar

organisationsmodellen finner de ideala arbetsformema.tionen, nya
kritik. tycks det dock rådaSystemet har också väckt intern Numera

formrelativt enighet bland det behövs någonpersonalenstor attom av
Fortfarande kvarstår docksamordningsfunktion vid tingsrätten. kritik

och det också föremål förhur samordningssystemet fungerar ärmot nu
inom STURE-projektet.översynen

samordnande chefsrådmän framstårInförandet medsystemetav
förutsättningargrunden riktig åtgärd. har skapatsi Härigenomsom en

brottmåls-för bättre samordning tingsrättens påresurseren av
respektive tvistemålssidan. har inrättandet samordnings-Dessutom av
funktionen inneburit betydande avlastning for den centralaen
ledningen fått tid för övergripande lednings- planerings- ochsom mer

Även kollegiala beslutsformensamordningsfrågor. slopandet denav
klar effektivitetsvinst.torde för del ha inneburittingsrättens en

stärker de åtgärder tingsrätten vidtagit förSammantaget attsom
flexibilitet, överblickbarhet för ledningenrörlighet ochgarantera

intrycket Stockholms fungerar väl och domstolentingsrättatt att
förutsättningar bli effektivare framtiden.dessutom har goda iänatt
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och nackdelar med delning tingsrättenFör- en av

förhållandet väl fungerandetingsrätten talar i sig medDet äratt nu
för förstyrka bevarande nuvarande ordning tingsrättsdömandet iett av

huvudstaden. den debatt skilda håll förts StockholmsI som om
för och bordetingsrätt har det tingsrätten den delasäratt stor attsagts

flera för-mindre domstolar. Frågan vilka och nackdelari som enupp
medföra ocksåsådan åtgärd kan har under utredningen.övervägtsantas

konstateras delning skullekan till början medföraDet att atten en
särskildabehovet vidta organisatoriska åtgärder för skapaatt att

överblick och flexibilitet skulle minska. medSystemet samordnande
chefsrådmän skulle exempelvis kunna slopas. Möjligen skulle man

få stånd starkare samhörighetskänslaockså kunna till blanden
personalen verksamheten organiserades mindre domstolar.iom

det bildas eller domstolarSker delning så två skulleatt treen nya
emellertid och dessa domstolar efter svenskaen av envar
förhållanden betydande storlek. domstolarna skulle behövaDe nya en

för fungera.omfattande administration kunna sannolikt deDet äratt att
administrationskostnadema förtotala tingsrättsorganisationen inom

Stockholms kommun skulle öka. eliminera risken förFör storleks-att
relaterade problem skulle verksamheten förmodligen behöva delas upp

betydligt fler enheter.i
lösning med flera domstolar inom kommun skulleEn samma

Ävenkomplicerade olösliga forumproblem.medföra änom
svårlöst och kostsam både vad gäller anskaffninglokalfrågan skulle bli

lokaler och avveckling nuvarande lokaler i Rådhuset ochavav nya
del dessa olägenheter skulle kanskekvarteret Klamparen. kunnaEn av

fall mildras. deundvikas eller i Om tingsrättema bedrevvart nya
verksamheten från Stockholms tingsrätts nuvarande lokaler skulle
lokalfrågan kunna lösas kostnader. tingsrättemaDestörreutan nya

fungera nätverk medskulle dessutom kunna i vissaett gemensamma
funktioner. Domstolama skulle kunna samverka beträffandet.ex.
lokalhållningsfrågor, telefonväxel, Vaktmästeri, distributionscentral,
bibliotek ADB-stöd. aktuariekontor skulle kunnaoch Ett gemensamt ta

och till dehand alla inkommande handlingar korn till rättattseom
forumproblematikendomstol. kunde reduceras, åtminstoneHärigenom

för rättssökande allmänheten.den
sådan tingsrättsdömandetKlart emellertid organisation iär att en av

här skisserade skulle betydligt mindre flexibelStockholm densom vara
skulle finnas mellan domstolarnaden nuvarande. påDetän ettmurar

dagenshelt det mellan avdelningar. viss mån skulleIsätt än ärannat
råda bot på detta problem införa utökadkunna även attgenomman en
för domare arbeta i domstol. sådan ordningskyldighet Enatt annan
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kunde för också omfatta domstolarövrigt i kranskornmunema. För att
åstadkomma sådan samordning skulle det emellertid krävas atten man
inrättade formnågon samarbetsorgan för de involverade dom-av
stolarna. Sannolikt skulle sådant samarbete friktionsfrittinte löpa iett
synnerhet resursknapphet.i tider Gör på beskrivet sätt ärav man nu

också tillbakai någon mening på med den skillnadenruta ett attman
möjligheterna till samverkan har försämrats.

konsekvensernaNär delning tingsrättenövervägerman av en av
också fästa avseende vidmåste vad tingsrättens iavnämareman anser

Åklagarmyndighetenfrågan. Såväl Stockholm företrädarei försom
Advokatsamfundet, fåtthär avnämarkretsen, har ställtrepresenterasom

entydigt till tankarnasig negativa på delning. Advokatkårensen
ståndpunkt tycks främst grundad förhållandetpå det att man anser
Stockholms tingsrätt synnerligen väl fungerande och attvara man
därför inte något skäl förändra den bestående ordningen. Frånattser
åklagarhåll har framhållit Stockholms kommun frånattman
brottslighetssynpunkt sammanhängande område. Deutgör ett som
begår brott i utsträckning rörliga hela kommunen.inom Brottär stor

begåtts inom olika delar kommunen kan resurskrävandeutansom av
omflyttningar eller andra samordningsåtgärder samlas till gemensam
handläggning vid tingsrätten. uppdelning StockholmsEn tingsrätt iav

fleratvå eller mindre skulle därför fråntingsrätter åklagarmyndig-
hetens perspektiv innebära betydande försämring förutsätt-en av

för effektiv verksamhet.ningarna en
bakgrund vad framkommitMot under utredningen detärav som

svårt delning tingsrätten skulle lösa fler problem denänatt attse en av
skapar.

har debatten StockholmsDet i tingsrätt också förekommitom
förslag minska föratingsrätten del målkategorier däratt attgenom en
Stockholms tingsrätt i dag exklusivt forum till någon tingsrätt.är annan
Vid samtal förts med ledning har framkommittingsrättens det attsom

för domstoldet Stockholms tingsrätts storlek ibland kanäven aven
kompetensförsörjningensvårt med det gäller vissa special-närvara

målsgrupper. har bl.a. pekat på patentrnålen därMan iman nu
samarbete med hovrätt det går få fiskalerSvea iöverväger att attom
högre grad intressera sig för de här målen för på så säkraän sättattnu

framtidaden kompetensförsörjningen. framstårDet den bak-mot
grunden äventyrligt flytta den här mål till mindreatt typensom av en
domstol där svårigheterna med kontinuerligt upprätthålla behövligatt
kompetens torde bli än större.

Stockholmsutvärdering tingsrätt inte fullständigEn av vore om
också såg vilka fördelar det liggerinte på i domstol ärattman som en

och skulle riskera förloradealltså vid delning.attstor som en
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fördel har anställdamed domstol många inomEn är attatt manen
kraft och kompetens för utvecklasamla administrativden kan att nya

effektivare arbetsmetoder så för närvarande skeroch inomsom
STURE-projektet.

förmåganstorleksrelaterad fördel bygga ochEn är attannan upp
vidmakthålla yrkeskunnande hos personalen.mått Detett stort av
förhållandet befattningshavaredomarna liksom Övriga vidatt

yrkesutövning beror sannoliktskickliga i sintingsrätten omvittnatär
medpå de kommer i kontakt sådan mängddelvis de attatt engenom

erfarnamed tiden blir och rutinerademål varierande slagav mer mer
mindre Statsmakten har också valt låtapersonal vid tingsrätter.än att

förStockholms fungera exklusivt forum radtingsrätt som en
synnerhet det gäller byggakomplicerade målkategorier. I när att upp

bibehålla specialistkompetens nödvändig för klaraoch den är attsom
målkategorier behövs sannolikt domstolarhandläggningen dessa avav

Stockholms storlek där kan tillåta domare med intressetingsrätts man
fallenhet för område specialisera sig på detta underoch visstett att

längre perioder.
Utveckling målkomplexitet och mindregår ökad tingsrättermot en

dag tillfredsställande kan framtidenklarar verksamheten iisom
få judiciella bärkraften. Skulle debefaras problem med den mål-

hand exklusivt vid Stockholmskategorier i dag tingsrätttassom om
fördelas bland flera kan det ytterligaretingsrätter tingsrätterantas att

få med den judiciella bärkraften. bevarandeskulle problem Ett av
för särskiltStockholms forum vissa krävande mål-tingsrätt som

därför förutsättningarna för bevara mindrekategorier innebär att att
tingsrätter ökar.

Sammanfattande slutsatser

samlade från undersökningen således StockholmsintrycketDet är att
dag hanterar många gånger krävande arbets-tingsrätt redan i sina

uppgifter fullt tillfredsställande och det med hänsyn tillpå sätt attett
ambitiösa utvecklingsarbete bedrivs vid domstolen finnsdet skälsom

domstolen kommer bättreeffektiviteten vid bli iänatt attanta
framtiden. Utredningen har inte visat delning ellertingsrättenatt en av

specialmålskategorier från domstolen skulle tillborttagandeett av vara
för rättsväsendet eller för denskada rättssökandeännyttamer

allmänheten. Utredningen har inte heller visat det finns skälatt att
Organisationsformförändra tingsrättens inre organisation. Denav som

förutsättningar förtillämpas sedan år goda ytterligare1991 ger
utveckling olägenheterden inre organisationen. De mindreav som
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konstateras under utredningen framstår tingsrätten bästkunnat som
lösa på hand, något också färd med inomskickad iäratt egen som man

bör därför till föremål förSTURE-projektet. Tingsrätten inte görasnu
organisationsförändringar tid för konsolidering ochytterligare utan ges

för existerandevidareutveckling inom organisation.ramen
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HOVRÄTTER OCHv
KAMMARRÄTTER

avsnittet organisation med kammarrätterI på samtligapresenteras en
hovrättsorter. sådanI organisation bör hovrättema ochen
kammarrättema ha domkretsar och, i Stockholm,utomsamma
samordnas administrativt myndigheti på varje ort.en

och kammarrätternas12 Hovrättemas

domkretsar

Utgångspunkter12. 1

grunden ställsI krav på organisationen i mellaninstans påsamma som
domstolsorganisationen helhet, nämligen den rättskipandeattsom
verksamheten skall hög kvalitet och bedrivas resurseffektivt.vara av

de krav redogjorts för har dockVissa tidigare inte riktigtav som
tyngd det gäller hovrättemas och kammarrättemasnärsamma

gäller kraven juridiskorganisation. Det på och administrativt.ex. en
bärkraft. innebär emellertidDet inte organisationen inte skulleatt

effektiv det gäller dessakunna aspekter.närvara mer
möjlighet effektivitetenöka sammanföra hovrätter ochEn äratt att

på till myndighet. förutsätterkammarrätter varje Detöverrättsort atten
och kammarrätter lokaliseras till förhovrätter Skälenorter.samma en

har framförts skall pekassådan integration i avsnitt III:8.2. Här endast
aspekter har särskild betydelse för mellaninstansema.vissa som en

skapar förutsättningar för ökad personalrörlighet.En integration en
Inledningsvis skulle kunna tänka domare frånsig den sidanattman ena
vid behov förstärker mål deni vissa på andra sidan. sådantAtt ett
behov finns det förhållandetvisar pensionerade domare anlitasatt av
mellaninstansema relativt hög omfattning, bilagai Enen se
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skulle något domstolar inte så sårbara vidintegration större ärsomge
förändringar i arbetsbördan. Därmed kan den juridiskatillfälliga

bemärkelsen mål och andra fluktuationerbärkraften öka den ii att stora
hanteras lättare tillfälligaarbetsbördan skulle kunna utan

utifrån.förstärkningsinsatser
för denskäl samordning domar-Ett ärannat en gemensamma
Domstolskommittén har föreslagit. under-utbildningen Dennasom

sammanslagen organisation mellaninstans.lättas väsentligt igenom en
Domstolskommittén förut-gäller detta den planeringminstInte som

skall ske dels vid fiskaler, dels varje domar-antagningensätter av av
Tjänstgöringsförhållandena för de skulleutbildning.aspirants yngre

förbättras för hovrätts- och kammarrätts-också mellaninstanserom
fannsdömande på Vid vissa hovrättsortema krävsorter.samma av
de domarna flyttar for kunna genomföra sin utbild-att attannars yngre

försvåra rekryteringen duktigadetta kan jurister självklart.ning. Att ärav
bör framhållas administrationskostnademaVidare det skulleatt

kunna sänkas väsentligt samordning. En del mellaninstansergenom en
administrativ kompetens behovethar inte medmotsvararsomen

till domstolsstorleken.hänsyn
fördel förvaltningsdömandetSlutligen det i mellaninstansär en om

blir tillgängligt för allmänheten spridning kammar-genommer en av
rättsverksamheten till fler för närvarande. ökade kravetDet påänorter
muntlighet i förvaltningsprocessen medför långa såväl för parterresor
och andra har uppträda inför domstolen för domar-attsom som
personalen. Det inte bara kostnaderna för dessa skulleär resor som

Ävenfler förminskas med kammarrättema. domstolsarbetetorter
effektiviserasskulle personalen inte skulle behöva iom resa samma

utsträckning dag.isom
Utgångspunkten för de överväganden sker det följandei harsom av

skäldessa varit skapa sammanhållen organisation för hovrätternaatt en
och kammarrättema, med lokalisering dessa domstolar till samt-en av
liga hovrättsorter. Vidare har målsättningen långtvarit så möjligt föraatt

hovrätter och kammarrätter på till myndighet.ortsamman samma en
förFörutsättningarna sammanslagning hovrätt och kammar-en av

emellertidvarierar landet. fråga bör ställasEnrätt över är t.ex.som om
det resurseffektivt slå Svea hovrätt och Kammarrätten iär att samman
Stockholm till myndighet. Båda domstolarna och för sigär storaen var
bärkraftiga. lösning tidigare förordats forDen integrationen, påattsom

behålla domstolarna självständigavissa myndigheter, skulleorter som
kunna ligga till hands i Stockholm. alternativ skulleEttnära annars
kunna söka minska den dessa domstolar, Sveastörstaattvara av
hovrätt hovrätt Mellansverige.inrätta i Eftersomatt t.ex.genom en ny
möjligheten minska hovrättSvea inrätta mellan-att attgenom en ny
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instans påverkar vilken lösning bäst både vad gäller integra-ärsom
tionsfrågan Stockholmi och storleken hovrättersövriga domkretsar,av
behandlas denna fråga före domkretsförslagen för del. Iöverrättemas
samband med domkretsförslagen behandlas möjligheten minskaatt
organisationerna i Stockholm föra vissa delar domldetsenattgenom av
till andra överrätter.

Vad gäller storleken på hovrättema och kammarrättema är
utgångspunkten det antal avdelningar respektive hadeöverrättsom
under 1998. bortses således från det förslagDet finns över-attsom

själva skall få besluta sin avdelningsindelning prop.rättema om
1998/99:1, volym 76.s.

hovrätt12.2 i MellansverigeEn ny

hovrätt har femton avdelningar.Svea nuvarande domkretsenDen
omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västman-

län.lands och Dalarnas
Domstolskommitténs avsikt ursprungligen delattvar som en av

utredningen de domstolarna undersöka effektiviteten vidstörstaav
hovrätt. kommitténsSvea När uppdrag begränsades hade detta ännu
genomförts. tillgänglig framgårinte Av statistik emellertid att

för närvarandehovrätten 631 mål avdelning och bilagaår,avgör per
Riksgenomsnittet 674 mål hovrättsavdelning. Talen visar faktiskär per
målavverkning hänsyn till sig målstruktur eller andra faktorerutan vare

avverkningstakten.kan inverka påsom
Mot bakgrund avverkningstalen och det faktum det finnsattav av

fog för förmoda målstrukturen i Svea hovrätt iär änatt att tyngre
hovrätter jfr vadövriga målstrukturen i Stockholmssägssom om

tingsrätt, avsnitt IV:l1. finns det inte något tyder på attsom
effektiviteten brister. enda skäl finns förDet domkrets-som en
förändring skulle minska hovrätten därför integrationär attsom en
med Stockholm skulle mycketKammarrätten i medöverrättstorge en

avdelningar. sådan domstol kan fungera22 En säkerligen bra med rätt
finnsorganisation. dock inte någon anledning vidDet omorgani-att en

skapa domstolar onödigt domkretsförändringsation Enär stora.som
för skeSvea hovrätt kan tillskapa hovrätt för vissa länattgenom en ny

mellersta Sverige.i
förUtgångspunkten sådan bör länvissa medöverrätt atten vara

geografiskahänsyn till deras läge och kommunikationsmöjlighetema
finnaslikväl måste kvar under Svea hovrätt. gäller självklartDetta

Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Gotlands län. Resursbehovet
för dessa län drygt hovrättsavdelningar.13 visarDettamotsvarar att en
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grundas på naturlig fördelning länenhovrättdelning Svea som en avav
Stockholm marginellt skulledomkrets knuten till intei änannaten

hovrätten.minska
fördelning ändå önskvärd måste bliOm överrätt, attanses enen ny

föra frånbärkraftig, tillföras fler län de två möjliga Sveaän är attsom
Dalarnas län.nämligen Västmanlands ochhovrätt, Den överrättennya

Västmanlands och Dalarnas län,bildas förutomskulle kunna avav
Örebro fåVärmlands och län. sådan hovrätt skulleGävleborgs, En ett

fyra avdelningar, bilagaunderlag för drygt se
nackdelar med sådan lösning.finns emellertid fleraDet även en

Göteborg skulleSundsvall i och JönköpingSåväl hovrättema i som
Sundsvallshovrätten skulle efter domkretsföränd-komma minskas.att

för endast drygt avdelning. sådanfå underlag Enringen överrättett en
Gävleborgs län börbli för liten. innebär inte ingå iskulle Det att en ny

för denna till avdelningar.Därmed krymper underlagethovrätt. tre
skulle således innebärahovrätt Mellansverige inte någoniEn ny

samtidigtminskning hovrätt, sådanavgörande Svea som en omorga-av
förförödande för Nedre Norrland ochskulle Hovrättennisation vara

konsekvenser för hovrättema i Göteborg ochha negativaäven
för Sundsvallshovrätten skall undvikas skulleeffektenJönköping. Om

alltför liten. nämligen sakbli Detden äröverrätten att accepteraennya
avståndennödvändiga i vissa delar landet därsmå domstolar äratt av

bör dock alltför små domstolarVid omorganisation inteär stora. en
nackdelarna medinnebär inrättatillskapas. Detta att attsammantaget

förmarginella sådan skulle fådenövervägeröverrätt nytta enen ny
integrationsfrågan.därmed förhovrätts storlek ochSvea

och kammarrättemas12.3 Hovrättemas

sammanläggningviddomkretsar en

for hovrättema ochförslag på domkretsardet följande lämnasI ett
hovrätter ochdär samtliga kammar-i organisationkammarrättema en

Stockholm,för domstolarna i slåsmed undantagrätter, samman.
fors till samtliga hovrättsorter. På varjeKammarrättsverksamheten ort

domstolar för vilkabestår två särskildamyndigheterbildas som av
bibehålls. Domkretsama för de båda domstolarna bördomstolsnamnen

desamma.vara
framtida resursbehovetfrån det iDomkretsforslagen utgår stortatt

framhållits tidigare idagens organisation. Somdetsamma iärsett som
hur domstolarnas arbetsbelastningdet svårt bedömaavsnitt III:6 är att

uppfattning harde åren.förändras under Sammakommer närmasteatt
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framförts i budgetpropositionen för år 1999 prop. 1998/99:1, bil 3 s.
73. Det därför rimligt utgå från någraär mest att störreatt
förändringar inte kommer inträffa på något avgörandeatt sättsom
påverkar målunderlaget för hovrättema och kammarrättema. dom-En
kretsreform med syftarintegrering dessutom till domstolarnaatten
lättare skall kunna bära sådana förändringar.

ställningFör till domkretsamas utformning fordrasatt ta en
fördelning verksamhetsunderlaget de olikapå länen. Därigenom kanav

få uppfattningi någon mån hur resursbehovet påverkasman en om om
län läggs till eller bort från domkrets. Någon statistikett tas en som

direkt fördelningdenna finns inte. Underlaget får beräknasanger
utifrån antalet mål kommer in till hovrätt eller kammarrätt frånsom
domstolar eller andra myndigheter de olikai länen. kanDetta leda till

viss missvisning det i län kan finnas antal målatt ett ett storten genom
slag antingen eller mindre arbetskrävande målenär iett änav som mer

genomsnitt. Tillgänglig statistik möjliggör för hovrättemas del att
endast tvistemål och brottmål inte övriga mål fördelas.kan Förmen en
rimlighetsjämförelse har uppgifterna i bilaga fördelats6 också utifrån
befolkningsunderlagets storlek. Efter dessa påpekanden behandlas

föröverrättema ort ort.

Stockholm

hovrätt förSvea har närvarande avdelningar15 och Kammarrätten i
Stockholm sju avdelningar. sammanslagningEn skulle alltså vid ett
oförändrat resursbehov domstol på avdelningar.22 Miljö-Närge en
överdomstolen har inrättats ökar organisationen ytterligare. Tidigare
har konstaterats det bör undvikas skapa så domstol vidatt att storen en

Vidare framgår föregåendeomorganisation. avsnitt delningattav en av
Svea hovrätt löser storleksproblemetinte vid integration. börDeten
därför undersökas lösning kan i någon mån krympaattom en vara en
sammanslagen domstol överföra eller flera län till någonatt ettgenom

länDe kan komma i fråga Dalarnas ochöverrättsort. ärannan som
Södermanlands län.

Dalarnas län. Dalarnas län tillhör Stockholm i hovrättsorganisationen
ÄvenSundsvall kammarrättsorganisationen.i kommunikatio-men om

mellan Dalarna och Stockholm något bättre mellan Dalarnaär ännema
och Sundsvall, det sig naturligt föra hovrättsmålen från Dalarnater att
till förHovrätten Nedre Norrland. Därigenom den relativt lillastöttas
domstolen i Sundsvall. flyttningEn Dalarnas län skulle innebära attav
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avdelning och motsvarande ökningmedhovrätt minskasSvea atten
Sundsvallshovrätten.sker av

flytta Södermanlands län tillmöjlighetSödermanlands län. En är att
för sådan lösning.organisatoriska skäl talarStarkaJönköping. en

Överrätten minskas med hovrätts-Stockholm skulle därmedi en
Med till dekammarrättsavdelning. hänsynoch halvavdelning en

medföra för allmänheten meddetta skullenackdelar avsevärt sämre
lösning.föreslås likväl inte sådankommunikationer, en

Stockholm skulle således,och ihovrätt KammarrättenSvea om
fordraförs till Sundsvall, avdelningarhovrättsmålen från Dalarna 21

för för kammar-miljömålen, hovrättsmålen och sju14exklusive
Även förs från hovrätts domkretsDalarnas län Svearättsmålen. om

bli mycket förordassammanslagen domstol Detskulle alltså stor.en
Stockholm förblir särskildabåda mellaninstansema idärför deatt

föra Dalarnas län till mellaninstansFördelarna medmyndigheter. att en
genomföras.detta likväl börSundsvall såi är attstora

Göteborg

Göteborg förför och i harSverige KammarrättenHovrätten Västra
vardera.närvarande avdelningarsex

Götalandsdomkrets Hallands, delarhar VästraHovrätten avsom
Älvsborgs och Värmlandsoch Bohus län län.tidigare Göteborgs samt
län. hovrättsorganisationen hörhar dessutom Skåne IKammarrätten

Skåne och Blekinge.sistnämnda län till Hovrätten över

län. Efter den länsindelningen i VästsverigeGötalandsVästra nya
grundläggande principen hovrättemas respektiveändrades den att

skulle bryta länsgränsema.domkretsar inte Numerakammarrättemas
Götalands län Göta hovrätts ochdel iingår således Västraen av

f.d. Skaraborgs län.domkretsar, nämligeni JönköpingKammarrättens
f.d. Skaraborgs län tillöverföra Hovrättenbör dockDet övervägas att

Göteborg. sådanoch till i Enför Sverige KammarrättenVästra
kammarrätten drygt halv avdel-skulle hovrätten ochöverföring enge

län, i kammarrätts-vardera. Med hänsyn till Skånening att som
halv avdelning, detåtminstone två och iorganisationen motsvarar en

överfört till mellaninstans Malmö, det lämpligtföljande föreslås i ären
sådan resursförstärkning.med en
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En sammanslagen mellaninstans Göteborgi skulle, med dessa
förändringar, underlag för drygt tio avdelningar, drygtett varav sex
avdelningar för hovrättsmålen och knappt fyra för kammarrättsmålen.

Malmö

Hovrätten Skåne och Blekinge har dag femi avdelningar.över
Domlcretsen omfattar Skåne och Blekinge län. Det naturligtär att en
mellaninstans Malmö fåri domkrets. Detta innebär kammar-attsamma
rättsmålen från Blekinge bör föras från Kammarrätten i Jönköping till

nyinrättad kammarrätt i Malmö.en
Med utgångspunkt i nuvarande dimensionering skulle hovrätts-

avdelningarmålen fordra fem och kammarrättsmålen två till tre
avdelningar 2,5. Totalt skulle domstolen således få åttanärmare
avdelningar.

Jönköping

Göta hovrätt har fem och Kammarrätten i Jönköping fyra avdelningar.
Östergötlands,Hovrätten har domkrets Jönköpings, Krono-som
Örebrof.d.bergs, Kalmar, Skaraborgs och län. Kammarrätten har dess-

Blekinge län. hovrättsorganisationenI hör sistnämnda län tillutom
Hovrätten Skåne och Blekinge.över

Ovan har föreslagits f.d. Skaraborgs län skall föras från Götaatt
hovrätt och Blekinge län från Kammarrätten i Jönköping.

Den i Jönköping skulle därefter fåöverrätten underlag förettnya
knappt åtta avdelningar, dvs. fyra och halv avdelning för hovrätts-en
målen och avdelningar för kammarrättsmålen.tre

Blekinge län. Ovan har föreslagits Blekinge län skall föras tillatt
i Malmö. Kammarrätten i Jönköpingöverrätten skulle dänned utsättas

för avsevärd krympning, med f.d. Skaraborgs länsammantaget atten
flyttas, avdelning. möjlighetEn minska påfrestningarnaatt är atten
föra Blekinge län till Jönköping. Såväl hovrätten kammarrättensom
skulle därmed förstärkas. För Malmöi skulle det bliöverrätten en
motsvarande försvagning, förmodligen med begränsade olägenheter.

finnsDet alltså organisatoriska skäl för låta Blekinge tillhöraatt
ÅJönköping i stället för Malmö. andra sidan medför tillhörighet tillen

Malmö domstolarna i Jönköping och Malmö blir lika Vidareatt stora.
kommunikationerna från Blekinge bättre tillär Malmö tillän

Jönköping. Något förslag till förändring vad gäller Blekinge föreslås
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frågan kan komma idock framhållashär. bördärför inte Det ettatt
förändras.Sverigelänsindelningen i södralägeannat om

Sundsvall

avdelningar.närvarande tvåNorrland har förför NedreHovrätten
Jämtlands län.Västernorrlands ochGävleborgs,omfattarDomkretsen
VästerbottensDalarnas,domkrets dessutomhar siniKammarrätten

Dalarnas län till SveahörhovrättsorganisationenNorrbottens län. Ioch
Övreförlän hör till Hovrättenoch NorrbottensVästerbottenshovrätt.

Norrland.
skall föras till iDalarnas länföreslagitsTidigare har Överrättenatt

med avdelningSundsvall ökar därmedResursbehovet iSundsvall. en
förvaltningsdömande vidmöjliggörahovrättsmålen. För över-för att

Västerbottens ochkammarrättsmål frånsamtidigtUmeå börirätten
kammarrättsmålvad gällerdit. Resursbehovetlän förasNorrbottens

halv avdelning.med ochdärmed minskaskulle nästan enen
fordrahovrättsmålenskullesådan omorganisationEfter treen

Överrättenavdelningar. ikammarrättsmålen tvåochavdelningar
fem avdelningar.därmedSundsvall skulle

Umeå

Övre avdelningar. Domkretsenhar tvåför Norrland ärHovrätten
och Norrbottens län.Västerbottens

föregående ocksådetbör iframtidaEn nämntsöverrätt som
innebärförvaltningsmål från region. Dettahandlägga attsamma

hovrättsmålenföravdelningar, tvåfyraskulle närmareöverrätten
för kammarrättsmålen.tvåoch knappt
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GENOMFÖRANDEFRÅGORv1

Genomförandet domstolsreforrn måste följa vissa principer. Denav en
viktigaste rättssäkerhetenär inte får bliatt lidande under genom-
förandeskedet. Vidare måste personalen ställas i för-omsorgen om
grunden. Det genomförandefasengör böratt så kort möjligtvara som
och stöd måste erbjudas bådeatt personal får arbetsuppgiftersom nya
och sådan personal till följd omorganisationen blir övertalig.som av
En genomförandeorganisation måste byggas både centralt ochupp
lokalt. Tiden för genomförandet kan beräknas fyra år från det ettvara

rincipbeslut tagits riksdagen.av

Domstolskommittén hade enligt sina direktiv lämna förslag tillatt en
genomförandeordning och genomförandetakt för förslagen till för-en
ändrad domstolsorganisation. direktivenI ålades kommittén också att
analysera vilka genomförandekostnader reform skulle kunnasom en
medföra.

detI följande lämnas inledningsvis redogörelse för de principeren
bör vägledande för genomförandearbete.som ett Däreftervara

redovisas hur med tillämpning dessa principer kan tillman vägaav
för lösa del de personal-att och lokalfrågor kanen av antassom
uppkomma under genomförande. nästföljandeIett avsnitt behandlas
frågan vilken genomförandeorganisation kan behövas.om Där-som
efter diskuteras i vilken kronologisk ordning olika imoment ettsom
genomförandearbete bör komma och hur lång tid de kan i anspråk.ta
Genomförandekostnadema redovisas i avsnitt VII Samlad analys av
kostnader och besparingar.
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förprinciperVägledande13

genomförandet enav

domstolsreform

genomföras såmåstedomstolsväsendet attomorganisationEn av
underinnebär ävenlidande. Det attblirinterättssäkerheten

rättssäkerpåräknakunnaallmänhetenmåstegenomförandeperioden en
ellerhäktnings-prövningförfristerLagstadgadeprövning. av

ärendenmål ochandra prövasochiakttasmåstekvarstadsyrkanden
ofrånkomligtsannoliktemellertid atttid. Detrimlig är eninom en

vidanhängiggjordamålharmedföromorganisation enparteratt som
kantill väntaflyttasskallden ortförvid tidendomstol att annan

godtasdock intekanprövad. Detsakfå sinpåeljestlängrenågot attän
väntetidendärmedochmålbalansema,medförgenomförandet attatt

påkravomfattning. Detta attföralltiallmänheten, storför växer
kaninnebärvägledandemåste atttidenhelarättssäkerheten manvara

ekonomiskafrångenomförandelösningar t.ex.frånavståfå som
fördelaktigare.skullesynpunkter vara

redan idetkrävsgenomförandearbetet attsjälvagällerdetNär
såvälorganisationändamålsenligbyggsinledningsskedet enupp

domstolarvid delokaltDomstolsverket,vid somcentralt, somt.ex.
tordeåtgärdenviktigasteenskiltomorganisationen. Den varaberörs av

lokalplanetpådetidigt iredan utser sompersoneratt processenman
sedanochdomstolsenhetemadeuppbyggandetleda somskall nyaav

kommerDetmyndigheterna.deförcheferfungeraskall nyasom
reformdomstolschefernavila på attdeltillnämligen enattstor

Ävenpositivtpersonalen sätt.berördaför den engenomförs omett
tillmöjlighetpositivinnebärakananställdamångaförreform en

andrafördenkommer attutvecklingoch avförändring vara
domstols-genomförandeEttkaraktär.negativhuvudsakligen av en

arbetsgivarsidanfrånberedvillighetpräglasdärförmåstereform enav
delarformerskildastöd ibehovdettillmötesgåolikapå somsätt avatt

omställningsperiod.underhakanpersonalen enav
som På såmöjlig. sättså kortvidareGenomförandefasen bör vara

minskarRiskenpersonalen.förosäkerhetstillståndutdragetundviks ett
Erfaren-flytta.skallvid enhetereffektivitetsjunkandeförockså som

sektorn visaroffentligaden attinomnedläggningarfrån tidigareheter
värde-kanskeverksamhetenför mestdenandelobetydliginte aven

myndig-nedläggningshotadedenlämnatenderarpersonalenfulla att
fårGivetvisgenomförts.nedläggningenfaktiskadeninnanheten
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intresset snabbt genomförande helaett tiden detav vägas mot
överordnade intresset verksamheten inte fåratt såstörasav att
rättssäkerheten fara.i Ur ekonomisksätts synvinkel det givetvisär
också intresse och kostnadseffektivaatt domstolar fungerarav nya mer
så möjligt så eftersträvadesnart rationaliseringseffekteratt kansom
realiseras. För så skall kunna ske krävs relativtatt betydande utbild-att
ningsinsatser för personal fårgörs arbetsuppgifter.som nya

En viktig princip vid omorganisation verksamhetenär vidatten en
domstol bör bedrivas i sammanhållna lokaler. Denna princip grundas,
liksom den berörda, på intressetsenast reform skall ledaatt tillen
bildandet effektiva enheter inom domstolsväsendet. För nå dettaav att
mål krävs försöker undvika lösningaratt innebärman attsom
verksamheten vid domstol förlagd till skildaär lokaler. De internaen
kommunikationsproblem uppdelning verksamheten på flerasom en av
lokaler ofta medför leder till effektivitetsförluster.

En given utgångspunkt vid all offentlig verksamhet anslagnaär att
medel används så effektivt möjligt. Ett genomförande måstesom
därför ske på så kostnadseffektivtett möjligt.sätt Detta innebärsom
emellertid inte vid varje tillfälleatt skall välja den kortsiktigtman
billigaste lösningen. Som tordenämnts det olönsamtovan attvara

på sådan personalutbildning nödvändig för fåär arbetetspara attsom
vid domstolarna fungera effektivt.att

Slutligen måste genomförande ske med hänsynstagandeett till den
rättssökande allmänheten, åklagare, advokater och andra externa
intressenter. Särskilda åtgärder kan behövas för tillgodoseatt
domstolens Det kanavnämare. sigröra allmänhetent.ex. attom ge
information den förestående omorganisationen. En organisationom
med färre domstolar och därmed i vissa fall längre resavstånd för
åklagare och advokater medför ökat behov ändamålsenligaav
uppehållsrum vid domstolarna.





SOU 1998:135 193

Personalfrågor14

domstolsväsendetEn omorganisation innebär förändringar förstoraav
personalen. kommerFör del dessa förändringar upplevasatten som
positiva det ingen tvekan de för andra kommer innebäraär att attmen
svåra påfrestningar. frågeställningarMånga de domstols-av som en
reform kan upphov till likartade för de olika personalkategoriernaärge
vid domstolarna. arbetsrättsligt hänseendenI går dock klar skilje-en
linje mellan de ordinarie domarna med deras grundlagsskyddade
anställningstrygghet sidanå och övriga personalkategorier å denena
andra. där deI avsnitt 16.1, arbetsrättsliga frågorna diskuteras, behand-
las därför de olika personalkategorierna för Däreftersig. behandlasvar
dels frågan vilka stödåtgärder kan behövliga för personalom som vara

arbets- eller boendeförhållanden ändras till följd reform,vars av en
frågandels nämndemännens ställning.om

bör påpekas arbetsrättsliga frågor,Det däribland frågan ickeatt om
ordinarie domares anställningsskydd, behandlas i Domstols-även

betänkandekommitténs SOU 1998:88.

Frågor14.1 anställningsskyddom

Ordinarie domare

domstolsorganisation med färreEn domstolar och stärkt berednings-
medförorganisation antal ordinarie domare kommer bliatt ett att

övertaliga. synnerhet kommer sådanI omorganisation drabbaatten
dem dag innehari anställning domstolschef. Försom en som
domstolarnas självständighet och därmed för rättssäkerheten detär
emellertid grundläggande betydelse domare inte godtyckligtattav en
kan skiljas från anställning.sin Bestämmelser anställningstrygghetom
för domare har också sedan lång tid funnits i svensk Derätt.
grundläggande bestämmelserna anställningsskydd för ordinarieom
domare återfinns dag kap.i i ll § regeringsforrnen. Arbetsrättslig5
reglering berör denna personalkategori lagen 1982:80ärsom om
anställningsskydd, lagen 1994:260 offentlig anställning och lagenom
1994:261 fullmaktsanställning.om

7 SOU1998:135
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Enligt kap. förstall § stycket5 regeringsforrnen kan ordinarieen
domare skiljas från tjänsten endast han antingen brott ellerom genom

eller åsidosättande tjänsteåliggande har visatgrovt sigupprepat av
uppenbarligen olämplig inneha tjänsten eller han har uppnåttatt om
gällande pensionsålder eller enligt lag skyldig avgå medär attannars
pension. I tredje stycket lagrurn föreskrivs det påkal-ärattsamma om
lat organisatoriska skäl får ordinarie domare förflyttas tillav en annan
jämställd domartjänst. Ett organisatoriskt skäl enligt förarbetenaanses
till bestämmelsen föreligga då domartjänst dras in eller förändrasen
eller då stationeringsorten för domstol ändras prop. 1964:140en
s.l00. krävsDet inte indragningen eller förändringen just denatt rör
anställning innehavare det kommer i fråga förflytta. Anled-attvars
ningen det särskilt vid kollegiala domstolarär kan svårt be-att attvara
döma organisatorisk förändring träffar den eller andra be-om en ena
fattningen. Däremot bör villkor för förflyttning gälla denattsom en
domstol där befattningen inrättad berörsär organisationsföränd-av
ringen. Om så fallet föreligger förflyttningsskyldighetär så detsnart
från allmänna synpunkter framstår angeläget organisationsför-attsom
ändringen kan genomföras avvaktan på befattning vid dom-utan att en
stolen blir ledig.

kravetI på förflyttning endast kan ske till jämställd domartjänstatt
ligger enligt förarbetena det skall fråga förflyttning tillatt vara om en

ordinarie domartjänst med eller huvudsakligenannan samma samma
löneställning och domaruppgiftema skall väsentligen likartade.att vara

förarbetenaI vidare hinder föreliggerinte förflyttningsägs frånatt mot
hovrätt till tingsrätt, medan däremot förflyttning från allmän domstol
till förvaltningsdomstol och inte tillåten prop. 1964:140omvänt är s.
100.

l samband med försäkringsrättema införlivades i de allmännaatt
förvaltningsdomstolama uttalade departementschefen följande rörande
tolkning föreskriften i kap.ll prop.5 § 1990/91:80, 58f.av s.

Enligt lagrummets förarbeten det villkor domaruppgiftemaär ett att
väsentligen likartade i de bådaär tjänsterna. Förflyttning från

allmän domstol till förvaltningsdomstol och enligtomvänt är
förarbetena inte tillåten vederbörandes vilja. Däremotmot anses
inte hinder förflyttnin frånmöta till underrätt.mot överrätten
Försäkringsrätterna förvaltnings omstolar.är Arten domar-av
uppgifter väsentligen likartade i försäkringsrätternaär och de

lmänna förvaltnin sdomstolarna. De innebär de flesta falla 1 en
överprövning örvaltningsmyndi hets beslut. Som isägsav
promemorian torde det därför inte rå någon tvekan det iatta om

finnsprinci förflyttningsskyldighet för de ordinarie domarnaen
från örsäkringsrättema till de allmänna förvaltningsdomstolarna,

omorganisation så kräver.om en



Genomförande/ägor 1951998:SOU 135

skall uppfyllasenligt förarbetenaandra villkoretDet är attsom
förflyttning till domartjänst medskall frågadet envara om en

löneställning.eller i huvudsak sammasamma
regeringsformen innebär såledeska §Regeln i 11 5 att. får flytta ordinarieden föreståendevidregeringen enen re onn som

till tjänst vad äller lön ochdomare i försäkringsrätt somen
likartad med den avdadomaruppgifter väsentli inne tjänsten.är en

förtur till domörsälcnngsrättsråden bör ärför de änsterF som
kammarrättema med edninglänsrättema ochinrättas i avan

refonnen.
till odose de krav på dennödvändigtOm det visar sig att nya

regeringsformen kan saken lösasdomartjänsten stä genomer,som
på erforderlig nivå.personliga tjänster inrättasatt

Överväganden

regeringsformen framgår klartförarbetena till kap. §11 5Av att
hardomare under- och mellaninstansema inteordinarie i som en

fall flytta motsvarandechefsbefattning skyldiga i vissa tillär att en
domstol.befattning vid en annan

Även chefsbefattningar flyttningsskyldiga demeddomare är om
tordepå motsvarande eller högre nivå. Däremoterbjuds anställning

med likartad löneställning och likartadedomartjänsterinte två
förenadjämställda endast den tjänstendomaruppgifter ärenavara om

domstol. Redan själva ordalydelsenChefskapmed över aven
uppenbartför den tolkningen och detbestämmelsen talar är att

uppfattas försämringförlusten chefskapet allmänheti som en avav
lönen sänks.anställningsförhållandena inte Detta synsättäven om var

från statsmaktemas sida betonadedet vanliga intesäkert även när man
dag.ledarskapsfrågan det isätt görman

förklara begreppet "jämställd domartjänstsvårtocksåDet är att
befogenheter följer med chefsdomar-på deinte somom man ser

betydande skillnaderfinns nämligen inga andrabefattningama. Det
har med chefskapetordinarie domartjänster demellan olika än attsom

domareockså uttryckas så alla ordinarieSaken kan ärattgöra.
förhållandet begreppet jämställdsjälva dömandet. Detjämställda i att

kan därför endastförarbetena knutits till lönesättningendomartjänst i
chefstjänster regelmässigt högre arvoderadeförklaring i varitha sin att

lagstiftaren denna bestämning endastandra ochtjänsterän att genom
förenadeskiljelinje mellan tjänster medvelat dra är etten som

chefsansvar och de inte det.ärsom
tillsammanhanget intresse någotkan också iDet att sevara av

har bestämmelse reglerarvarför huvudöver taget en somman
till bestämmelsen domarenförflyttning domare. Bakgrunden är attav

risker försjälvständigt statsmakternaskall kunna utanmot egenagera
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fredliga förhållandendel. Under och det demokratiskanär systemet
fungerar har bestämmelsen knappast någon praktisk betydelse. Den
kan däremot ha det under förhållandenandra och det inte svårtär att
tänka sig situationer då det kan mycket betydelsestor attvara av
domarna självständigt statsmakterna. detta perspek-Igentemotagerar

förefaller det främmande lagstiftarentiv inte skulle ha låtit skyddetatt
chefskapet för domstolen.ävenavse

Med hänsyn fundamentalatill den betydelse för rättssäkerheten som
domstolarnas självständighet måste tillmätas måste med begreppet
jämställd domartjänst således förstås inte endast den dömandeatt
verksamheten och lönesättningen skall väsentligen likartade utanvara

befogenhetemade administrativa skall ha huvudsakiävenatt samma
innehåll. Visserligen leder denna restriktiva tolkningmer av
föreskriften i regeringsformen till problemvissa vid genomförandet av

reform domstolsväsendet. dock principiellt viktigtDet är atten av man
urholkar grundlagsregel praktiskainte skäl. Intresset värnaatten av av
domstolarnas självständighet företrädemåste framför intressetom ges

underlätta organisatoriska förändringar domstolsväsendet.att av
främst berörsDen denna problematik underrätts-ärgrupp som av

lagmännen. omstrukturering domstolsväsendetEn leder till att ettav
antal lagmän inte kan få befattningar jämställda med demärsom som
de redan har. befattningshavare kan väljaDessa kvar utanföratt stanna
den organisationen med bibehållen lön fram till pensionsdagen. Inya
vad mån de väljer det omöjligt kan dockDetgöra äratt att veta. antas

de flesta dem inte har till sin ålderspensioneringnäraatt av som
kommer uppleva det orimligt uppbära lön utföraatt att utan attsom
något arbete anledningen till deras tjänst upphört beslutnär äratt ett

fattats fredstid demokratiski i ordning.som
organisationsförändringFör skall kunna genomföras påatt etten

smidigt det viktigt genomförandet präglassätt är att stortav
hänsynstagande till personalens intressen. Domstolschefema deär som
skall leda genomförandearbete på lokalplanet och spelar såledesett en
central roll i omstruktureringsprocess. ligger därförDet ien
arbetsgivarens långt möjligt försökaintresse så nå godtagbaraatt
uppgörelser med berörda lagmän träffa pensions-t.ex. attgenom
överenskommelser med dem vill fortsättainte verksammaattsom vara

domstolsväsendet.inom
Vad slutligen frågan förflyttninggäller domare mellanom en av

domstolsslagen följandetillåtlig bör anmärkas. Förarbetsuttalandetär
det kaninte krävas sådan förflyttning har gjorts i tid dåatt en en

domstolsorganisationema skilde sig väsentligt från varandra. Därefter
förhållandenahar ändrats i sådan omfattning uttalandena kanskeatt
kan tillmätas lika betydelse.inte Oavsett vilken tolkning görstor man
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det, framgåttavseenderegel i dettaregeringsforrnens är somav
från detförflytta domareskäl rimligtsakliga intetidigare, att en enaav

vederbörandes vilja.till det andradomstolsslaget mot

skapastill myndigheterdomstolssammanslagningarLeder att nya

ledningsfrågan lösesföregående viktframhållits i detDet attär avsom
möjligt. dettaomställningsprocess Itidigt skedesåi ett somav en

sammanslagningviktigt klargörasammanhang detär att avom en
myndigheter eller Vidmedför det tillskapasdomstolar att nya

vidgningbehandlats på olika Denreformer har frågantidigare sätt. av
verksamhetsfält inkorpo-förvaltningsdomstolamasallmännade som

verksamhet innebar ansågs intererandet försäkringsrätternasav
länsrätterna ibildades domstolar. Närmedföra detatt nya

vid bildandet SkåneMalmöhus län slogsKristianstads- och samman av
myndighet skapats. Vid tidigarejanuari 1997 ansågslän den 1 att en ny

mindrehar låtit tingsrättsammanslagningar tingsrätter enav man
vid denSå har skett år 1996bestående tingsrätt.i större t.ex.upp en

medSjuhäradsbygdens tingsrättgenomförda sammanläggningen av
Borås tingsrätt.

Överväganden

medföra detdomstolar kansammanslagningFrågan attansesavom en
beslutdomstol eller torde i varjebildas avgöras genomen ny

likartade domstolar slåsflera storleksmässigt relativtenskilt fall. Då
denenhet kan det framstå naturligttill att attsom anseensamman

myndighet.sammanslagningen Idomstol bildats är en nysom genom
tillförs verksamhetbegränsad omfattningfall domstol endast ide nyen

till hands domstolen består.liggatorde det däremot närmare att attanse
myndighet tillskapats torde fråganinnebärbeslutetOm att omen ny

myndigheten få lösas regeringenskall leda näratt ettgenomvem som
föreligger utlyser dessadomstolsorganisationriksdagsbeslut om ny

befattningar.

Övrig personal

ordinarie domamasalltså saknar depersonalkategorier,För övriga som
anställningsskyddsfrågor-anställningstrygghet, reglerasgrundlagsfästa

anställningsskydd LAS i Avtaletl982:80främst i lagen samtomna
Regleringenhos TurA-S. inne-turordning för arbetstagare statenom
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bär i korthet personalinskränkningar blir aktuella skall personalatt om
med kortast anställningstid först, dvs. principen förstsägas inupp om
sist skall gälla. Arbetsgivaren måste ha möjligheterna tillut uttömt
omplacering innan fåruppsägning ske.

En sammanläggning domstolsverksamhet där domstol övertarav en
verksamhet från aktualiserar frågan tillämpningen be-en annan om av
stämmelsen i 6 b § LAS. Här regleras nämligen vad skall gälla vidsom
övergång verksamhet från arbetsgivare till Bestämmel-av en en annan.

fick sin lydelse den 1 januari 1995 då EG-direktivet 77/187/EEGsen
tillnärmning medlemsstaternas lagstiftning skydd för arbets-om av om

rättigheter vid överlåtelse företag, verksamheter eller delartagares av
verksamheter införlivades i svensk paragrafen,I tillrätt.av som

skillnad från EG-direktivet uttryckligen gäller arbetstagare iäven
offentlig tjänst, föreskrivs då verksamhet helt eller delvis övergåratt en
från arbetsgivare till skall de rättigheter skyldigheterochen en annan

följer anställningsavtal eller anställningsförhållanden övergå påsom av
den arbetsgivaren arbetstagaren inte detta.sigmotsätternya om

Regleringen i 6 b § LAS innebär, den blir tillämplig vidom en
domstolssammanslagning, bl.a. personal från nedlagda domstolaratt
skall erbjudas anställning vid den domstol övertagit verksamhetensom
och den personalen vid fastställandeövertagna turordningskret-att av

för uppsägning skall få tillgodoräkna sig anställningstid vid densar
nedlagda domstolen.

bFör 6 § LAS skall bli tillämplig krävs det skall frågaatt att vara
övergång verksamhet från arbetsgivare tillom samt attav en en annan

det skall föreligga identitet mellan verksamheterna före och efter
övergången. Då den dömande verksamheten inte förändras av en
sammanslagning skulle identitetskriteriet med säkerhet uppfylltvara
vid domstolssammanslagning.en

detDäremot inte lika givet kravet verksamhetenär skall haatt att
övergått från arbetsgivare till uppfylls. finnsDet nämligenen en annan

för olika tolkningar det gäller fråganutrymme när iom vem som
statliga anställningsförhållanden arbetsgivareär iatt anse som paragra-
fens mening.

Enligt den tolkningen skulle i alla dess former endaststatenena
rättssubjekt och i så fall skulle överflyttning verksamhetettvara en av

från domstol till inte innebära överförande frånetten en annan en
arbetsgivare till Enligt den andra tolkningen skulle varjeen annan.
domstol arbetsgivare bi 6 paragrafens mening och övergångs-ses som
kriteriet skulle därmed uppfyllt.vara

Förarbetena till lagrummet inte någon entydig vägledning hurger
den här tolkningsfrågan skall lösas. Här emellertid skydds-sägs att
reglerna skall omfatta alla offentligt anställda omfattas anställ-som av
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strävandena denligga i linje medningsskyddslagen. Detta sägs att
möjligt,arbetsrättsliga regler vilka, så långtoffentliga sektorn skall ha

prop. 1994/95:l02för arbetsmarknaden i övrigtdesammaär s.som
49.

statsförvaltningen och har i Dsför EUArbetsgruppen rapporten
bestämmelsen.följande tolkning18 gjort1995: av

rättssubjekt dvs. juridiskalla former endastStaten iär ett erson.en
flyttasinnebära verksamhet ånskulle kunnaDet näratt enen

densamma, dvs.så arbetsgivarenrhr/ilyndighettill är staten.en annan
myndigheterna till såställasdetta kan strävan göraattstatensot

harmöjligt. Arbetsgivaransvaretarbetsgivaresälvständiga som
saknar motsvarighet i någotelegerats sätt annatett som

har någonAnställningsavtal myndighet inteeuropeiskt and. i en
d arbetsbrist vidpsägning påverkan i U enavannan.en

til anställning vid någonmedför öreträdesrättmyndighet inte annan
myndighet.

och intemyndigheten arbetsgivarepraktiken detl ärär som
frånbyte huvudmannaskapkan kravetDärigenomstaten. enom av

uppfyllt verksamhetannan sannolikthuvudman till näransesen
knappasttill kanflyttas från myndighet Däremot enen annan.en

från central till regional nivåomorganisation, flyttningintern t.ex.
beröras direktivet 36.myndighetinom aven

statligabehandlat frågan detArbetsdomstolen AD har om
meddelad dom 66/96.den 1996 Iarbetsgivarbegreppet i 5 juni nren

statligaföljande tolkning detsammanfattningsvismålet gjorde AD av
offentlig anställning1994:260i lagenarbetsgivarbegreppet om

LOA.

således konstaterasSammanfattningsvis kan äratt staten
Beslutande-anställninför den innehar statligarbetsgivare som . arbets-ankommer på iolika frågorrätten staten egens p avsom1

befattningshavare.och Statenskilda myndigheterivare ligger på
handlabestämma behörigarbetsgivare är attt.ex. vem somsomn

eller besluta ianställningsförhållandeiå vägnar ettstatens en
kanhar själv bestämma. Däremotdär arbetsgivarenåga rätt att

lika lite någonegenska arbetsgivarei sinstaten annansomav - det rättsskyddinskränkningar ibeslutaarbetsgivare ensi igt om- arbetstagare.lagstiftningenarbetsrättsligaden ger ensom

behöver intearbetsgivarbegreppet i LOAtolkning gjortADDen av
arbetsgivarbegreppetvägledande för tolkningennödvändigtvis avvara

hardomstolarnatill de enskildaMed hänsyn6 b § LAS.i att numera
arbetsgivarfimlctionema och ihuvuddelenföranförtrotts ansvaret av

tolkningsjälvständiga arbetsgivare AD:sfungerarpraktiken ärsom
tänktskydd 6 b § LAShelt självklar.inte Det ävenär att gesom

verksamhetsövergångberörsallmän tjänstarbetstagare i som av en
dag vanligaverkningslöst i det ibli heltmed tolkningskulle AD:s
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fallet verksamhet övergår från statlig myndighet till Deatt en en annan.
refererade förarbetsuttalandena till 6 b § LAS attovan om

skyddsregeln omfattaskall alla offentligt anställda omfattassom av
syftetLAS kan tyda på bestämmelsenvarit skulleatt att äga

tillämpning vid övergång verksamhet mellan olika statligaäven av
myndigheter. tolkning kommitDen till uttryck i Arbetsgruppensom
för statsförvaltningen och EU citerade kan alltså ha godarapportovan
skäl för sig.

Även enskild domstolvarje betraktas arbetsgivare detärom som
emellertid inte säkert 6 b § blir tillämpligLAS genomförandeatt ettom

reform sker i den ordning här kommer förordas.attav en som
Som berörs utförligt nedan det praktiskt medärmer en

genomförandeordning där sammanslagning domkretsar föregåren av
samlokalisering verksamheten. så fall kommerI underen av en

övergångsperiod domstolar skall avvecklas fungera lokalaattsom som
enheter vid den domstolen. Domkretssammanslagningen ledernya
visserligen till verksamheten vid lokalenheterna förs till denöveratt

domstolen också arbetsgivaransvaret för lokalenheter-övertarnya som
personal. det här skedetI kommer emellertid verksamhetenintenas

påverkas så uppsägning på grund arbetsbrist behöver tillgripas.att av
Först den faktiska flyttningen verksamheten genomförs uppstårnär av
rationaliseringsvinster kan medföra behov sägaattsom av upp

Eftersompersonal. verksamhetsövergång detta skedei inteen
innefattar byte huvudmannaskap kan internett utanav ses som en
omorganisation skulle detta innebära b6 § LAS inte blir tillämplig.

Då verksamhet bedrivs vid flera enheter på skilda skall det,orteren
enligt de turordningsregler följer det tidigare nämnda avtaletsom av
mellan fastställas turordning för varje enhet. Närparterna, en
verksamheten flyttar till den kansliorten uppstår arbetsbrist vidnya en
den nedlagda enheten.

innebär vidDet personal nedlagda domstolar torde löpa riskatt större
bli uppsagda kollegersina redan arbetar denänatt som nya

framhållaskansliorten. Det bör dock denna konsekvens kan undvikasatt
arbetsmarknadens träffar kollektivavtal exempelvisparter ettom av

innebörd den domstolen redan från det domkretsreform träder iatt nya en
kraft turordningshänseende räknasi driftsenhet.som en

verksamheten flyttar till domstolNär uppstår naturligtvisen ny
samtidigt ökat arbetskraftsbehov på den kansliorten. Somett nya

föreskrifterinnehåller LAS omplaceringsskyldighet. Inämnts ovan om
§ 2 LAS föreskrivs7 uppsägning inte sakligt grundadärst att en om

det skäligt kräva arbetsgivaren bereder arbetstagarenär att att annat
arbete hos Arbetsgivarensig. således skyldig innan uppsägningär att
verkställs försöka omplacera personalen.



Genomförandefrågor 20113SOU 1998: 5

finns1973:129 121 vissaförarbeten till lagen prop.1973 årsI s.
omplaceringsskyldig-hur långt arbetsgivarensgenerella uttalanden om

framgår dåsträcker uttalandenagrund lag sig. Avhet på att ettav
driftsenheter omfattar omplaceringsskyldighetenfleraföretag har

fråga offentligockså detmotivensamtliga dessa. I ärsägs näratt om
omplaceringsskyldigheten anställningsmyn-gäller inomverksamhet

verksamhetsområde.di ghetens
omplaceringsskyldighet haroffentlig arbetsgivaresFrågan om en

avgöranden 1410chtvå vägledande AD 1984 ADAD iprövats nrav -
fråga omplaceringdessa avgöranden1996 66 I avvar omnr - .
kriminalvården.landsting respektive inomanställda inom ett

omplaceringsskyldighetenhur långtNågra säkra slutsatser om
dessadomstolssidan går emellertid inte drasträcker sig att av

torde emellertid kunna slutaforarbetsuttalandenaavgöranden. Av man
arbetsgivare omfattar domstolensdomstoltill varjesig att ses som enom

domstolsarbete denendast inomomplaceringsskyldighet egna
statliga arbetsgivarbegreppet i stället såTolkas detdomkretsen. att staten

arbetsgivare skulledomstolen betraktaoch den enskildainte är att som
omplaceringsskyldigheten kunna vittgående.däremot mervara

Domstolskommittén inte hade iskall avslutningsvisDet sägas att
frågan tolkningen arbetsgivarbegreppet iuppgift lösa sigatt vare om av

omplaceringsskyldighetens utsträckning.eller frågan6 b § LAS om
fästa uppmärksamhet det finns olikaskäl här påfinns dockDet attatt

frågor. bör också understrykas viktendessa Deti attsynsätt av en
konsekvenser för personalen så långtreform genomförs så negativaatt

personalStatsmakten bör därför visa berördkan undvikas.möjligt
utövandet arbetsgivaransvar.vid sittgenerositet av

Övriga personalfrågor14.2

skall arbeta kvar inomStöd till personall4.2.1 som
domstolsväsendet

Utbildning

fårinnebära påmånga kommer omorganisationFör att att tamanen
arbetsuppgifter. domstolarna såochsig För snartatt somnya ovana

effektivt tillskall fungera krävsmöjligt avsättsatt extra resurser
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personalutbildning. Eftersom rationaliseringseffektema av en omorga-
nisation kommer märkas särskilt tydligt detpå administrativaatt
området kan personal i dag har personal- eller ekonomiadmi-som
nistrativa uppgifter behöva omskolning så de i organisationatt en ny
skall kunna fungera rotelsekreterare. I viss utsträckningt.ex.som
kommer omorganisation medföra nyrekryteringsbehov. Detatt etten
gäller falli juristberedare kommer ingå i beredningsorgani-vart attom
sationen på den allmänna domstolssidan se detta iämnemer om
kommitténs betänkande SOU 1998:88. Denna liksom andragrupp
personalkategorier får ändrade arbetsuppgifter i förändradsom en
beredningsorganisation kommer under genomförandefasen behövaatt

utbildning. På dataområdet kan också behov uppståextra extraav
utbildningsinsatser i fall domstolar slås arbetatvart om som samman
med olika datorsystem.

Flytthjälp

underlättaFör för dem måste byta bostadsort till följdatt som av en
omorganisation finns olika former flyttningsbidrag. Arbetstagareav

flyttamåste eller drabbas ökade kostnader för till ochsom som av resor
från arbetet har under övergångstid bl. till viss ersättning förrätten a.
dubbel bosättning, flyttransport och flyttledighet. Kostnaderna för
dessa stödforrner belastar arbetsgivaren.

Åtgärderl4.2.2 för övertalig personal

Personal till följd arbetsbrist ellersägs personligasom upp av som av
skäl väljer sig i stället för följa medsäga verksamhetatt attupp en som
flyttar kan i behov olika fonner stöd. stödforrnerDe ivara av av som
första hand kan bli aktuella vid domstolsreforrn olika åtgärder förären

berörda skall få arbeten. För äldre kanatt olika formerpersoner nya av
pensionslösningar bli aktuella.

Det statliga trygghetsavtalet anställd ochsägsger en som upp som
fyllt 60 år uppsägningstiden slutnär till pensionsersättning.är rätt I
sådana fall Statens löne- och pensionsverk SPV för kostnaden.svarar

hänsyn till gällandeAv turordningsregler torde domstolsreforrnen
normalt inte leda till anställda i den åldersgruppen blirsett att upp-
sagda. Arbetsgivaren har då möjlighet erbjuda arbetstagareatt som
fyllt år60 pensionering arbetstagaren avgår frivilligt och avgångenom
innebär någon kan få fortsatteller anställning. sådanaatt Iannan ny
fall måste dock arbetsgivaren betala kostnaderna för pensions-
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fram till ålderspensioneringen. sådan lösningför tiden Enersättningen
för domstolsväsendet. emellertid önskvärtbli dyrbar Detkan alltså är

arbetsgivarhåll beredvillighet erbjuda denfrån visar stor attatt man
och då med villkordenna lösningäldre personalen gör attsom en

för den enskildeframstår realistiskt alternativpensionslösning ettsom
del degår det undvikaarbetstagaren. Härigenom storatt en av

medföra.omstrukturering kanpåfrestningar som en
läggs nedawecklingsarbetet vid domstolarunderlättaFör att som

Länsarbetsnämnden och denolika organisationer.kan stöd lämnas av
kopplas på tidigt stadium såarbetsförmedlingen bör inlokala ettt.ex.

omfattningen den förestående förändringenfå beskedde kanatt avom
information verksamhet.berörd personal sinoch samtidigt omge

nätverk bl.a.tillgång till professionelltFöretagshälsovården har ett av
psykosocial och specialistläkarearbetsmiljörelaterad sjukvård, expertis

uppsagdkvalificerat stöd till avvecklingsorganisationerkan omsom ge
rehabilitering eller har hamnat i akut lcris-behovpersonal iär enav

också lämnas TrygghetsstiftelsenVärdefullt stöd kansituation. somav
möjligt hindra statligt anställda bliruppgift så långthar till attatt

personal finna arbete.bistå uppsagdarbetslösa och ett nyttattatt

ställningNämndemännensl4.2.3

vid ändring1996:1149 nämndemäns tjänstgöring iförordningenI om
regleras hur nämndemännens ställningdomkretsarindelning av

domstolsreform. förordningen föreskrivspåverkas vid I att omen
ändras, skall nämndeman vald tilldomlqetsarindelningen i ansesen

eller hondomstol domkrets hannämndeman den inomi ärvars
vid domstolar upphörNämndemän tjänstgörfolkbokförd. som som
valda till nämndemän i densammanläggning skall alltsåefter ansesen

domstolen.nya
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Lokalfrågor15 m.m.

förkostnadernasamladede18 %Lokalkostnadema utgör ca av
pågenomförandekostnadema skalldomstolsväsendet. För stannaatt en

såsåflyttning planerasviktnivå detrimlig attstörstaär att manenav
lokalergrundhyreskostnader pådubblaundvikermöjligt attlångt av

tidigtdärför såmåstekontraktstidens utgång. Manförelämnas som
ochhyreskontrakt iakttasföruppsägningstidertillmöjligt attattse

nybygg-tider. Dåförlängs på for långahyreskontrakt inteutlöpande
lokalerupphandlingplanering ocherfordras måstenation nyaav

skyndsamt.inledas
avveckling respektivemedför också behovdomstolsreformEn av

materiella Detrad andralång ärupphandling storavresurser.enav
planerasdatautrustningändamålsenligförvärvsynnerhetvikt iatt av

förarbetena tillarkiv framgårdomstolarnasgällerdetNär avnoga.
torde fåupphörvid domstolararkiv1990:782arkivlagen att som

56.bil.1989/90:72,domstolen prop.denöverföras till s.nya
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Genomförandeorganisation6l

friktionsfrittgenomföras såskall kunnadomstolsreformFör att somen
genomförandeorganisa-ändamålsenligdet inrättasmöjligt krävs att en

dels lokalt vid dedess helhet,domstolsväsendet iförcentraltdelstion,
förbehövscentrala organisationendomstolarna. Den taberörda att

organisationernade lokalaförövergripande frågorhand samt att geom
för lösa deförutsättningarberörs måstedomstolarstöd. attDe gessom

dis-lokalplanet. detta avsnittmedför på Isammanslagningproblem en
uppbyggd.genomförandeorganisation kanhurkuteras varaen

genomförandeorganisationencentralaDen

dom-omlokaliseringdomkretsförändringar ochGenomförandet avav
ledningsfunktion. Denställer krav påverksamhetstolars gemensamen

finns i alltgenomförandetbehövas vidkommakankompetens attsom
särskildbyggadomstolsväsendet. Attredan inomväsentligt upp en

ochbåde tids-befaras blikangenomförandeorganisationcentral en
medföra väsentligaskulle någrakostnadskrävande operation intesom

därför anförtrosDomstolsverket börgenomförandearbetet.förfördelar
förändringar, såsomtidigareför vidverketuppgiftersådana svaratsom

ingå avtallokalinredningsfrågorskötaanskaffa lokaler, samt attattatt
och andrapersonalförmånerpersonalorganisationema,med t.ex. om

framförallt iför rådgivningocksåVerket böravtalsvillkor. ar-svara
frågor.betsrättsliga

förDomstolsverketuppgift förocksåbör attDet sam-svaravara en
lämpligdomstolarnahantering vidlikartadfrågor där ärordning i aven

gälla anpassningskäl. kanandra Detekonomiska eller t.ex. avav
får förutsättasarkivfrågor.och Detmålhanteringssystemenirutinerna

förändringsarbetetundergenomförandeorganisationencentraladenatt
organisationer.berörda fackligasamråder med

genomförandeorganisationenDen lokala

delokalutformningen,bl.a.lokalt kanbör hanterasfrågorDe avsesom
tillpersonalfrågor anslutningikansliorganisation,domstolarnasnya

ickeöverföringdatorstöd,anordnandetorganisation,denna av av-av
information tilldomstolarnedlagdafrån demål och arkivgjorda samt



Genomförandefrågor208 SOU 1998:135

allmänheten inför övergången till organisation. Eftersom dom-en ny
stolar blir kvar får för personal från nedlagda enhetertasom ansvar
kommer dessa domstolar vidta såväl uppbyggnads- avveck-att som
lingsåtgärder samtidigt den normala domstolsverksamheten måstesom
fortgå allvarliga störningar. Detta ställer krav på den lokalautan stora
planeringen. Förutsättningarna för genomförande varierar ocksåett
högst väsentligt mellan olika domstolar. går därförDet inte att ange
någon enhetlig modell för hur lokal genomförandeorganisation skallen

ut.se
principI det myndighetsledningensär genomföra denattansvar

omstrukturering statsmakterna beslutat. Ledningen vid domstolarsom
läggs kan ha hänsyn till andra intressen sådanaatt ta änsom ner som

främjar uppbyggandet domstol. För undvika intressekon-attav en ny
flikter det vikt ledningen för domstolsenheterär tillsätts iatt ettav nya
så tidigt skede möjligt. Erfarenheter från tidigare strukturföränd-som
ringar inom den offentliga sektorn visar det kan svårtatt attvara sam-
tidigt leda utvecklings- och avvecklingsarbete. Det därför önskvärtär

avvecklingen leds den nedlagda domstolens tidigare chefatt av som
besitter värdefull kännedom de lokala förhållandena. Denom nya
domstolens chef dockmåste ha det övergripande förävenansvaret av-
vecklingsarbetet.

De står ledningeni för genomförandearbetet kommerpersoner som
förmodligen under period inte hinna med andra uppgifter. Vidatten en
del domstolar kan det därför uppstå behov personell förstärkning förav

de dömande uppgifterna skall kunna klarasatt av.
Det måste understrykas domstolsreform svårligen kanatt en genom-

föras personalens lojala medverkan. förRepresentanter deutan olika
personalkategoriema måste därför involveras i omstruktureringsar-ett
bete redan under planeringsfasen.

frånStöd andra samhällsorgan

Den centrala och lokala genomförandeorganisationen kan behöva stöd
från andra samhällsorgan, såsom länsarbetsnämndema, Statens löne-
och pensionsverk, Företagshälsovården och Trygghetsstiftelsen

kanHärutöver stöd bl.a. lämnas Arbetsgivarverket,omnämnts. av
Arkivverket, Statens Fömyelsefond och Riksrevisionsverket.
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detta avsnitt behandlas Vilka grundläggandel politiska beslut börsom
fattas ordningoch i vilken olika genomförandeåtgärder bör komma.

också bedömning hur lång tidHär genomförande bör fågörs etten av
framhållits det föregående förutsättningarnaSom i varierar förta. en

reform högst väsentligt mellan olika domstolar. kan därför baraHär
huvuddragen genomförandeplani en anges.

De grundläggande politiska besluten

Med hänsyn till förutsättningarna för domstolsreform så varie-äratt en
först fattarande bör riksdagen principbeslut domkretsindel-ett om ny

ning för hela landet. anslutning till principbeslutet börI direktiv utfär-
das till domstolarna och till Domstolsverket reformen skall börjaatt
förberedas. Domstolar skall nybildas måste ledningsfrågan löstsom

tidigt skede. länge finnsi Så det endast principbeslutett ett om ny
domkretsindelning kan chefer för framtidanågra dessa domstolar inte

Chefsbefattningama kan dock redan i anslutning till principbe-utses.
slutet utlysas förbehållmed för domkretsrefonnen kommer tillatt
stånd. bedöms lämpade förDe de kommandemestpersoner som
chefsbefatmingama bör förordnas leda planeringsarbetet vid deatt nya
domstolarna. Direktivet börja förbereda reformen skall alltså gällaatt

dem. viktigt redanDet i detta skede till deäven är att attman ser an-
ställda domstolsväsendetinom klar och entydig informationges om
refonnen.

får sedan fattaRegeringen detaljerat beslut domkretsin-ett mer om
delning omfattar hela landet. Beslutet bör fattas så möj-snartsom som
ligt efter riksdagens principbeslut helstoch träda i kraft inom frånårett

ikraftträdandetdetta. Vid skall de domstolscheferna tillsatta.nya vara
sammanflyttningEn behöver däremot inte ha skett vid denna tidpunkt,

fortsättaverksamheten kan drivas från de gamla dom-utan att
stolslokalema ytterligare tid. Sedan får verksamheten flyttaen samman

det lämpligt med hänsyn till de lokala förhållandena. vilkenInär är
takt detta skall ske får bli fråga förstai hand lokalt.avgörsen som

dockRegeringen bör i sitt beslut den längsta tid sådanaange som
lokala enheter fåskall kvar.temporära vara
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Planering

Efter principbeslut bör de genomförandeansvariga på lokalplanet in-ett
hjälp Domstolsverket fram lokalarikta arbetet på medatt taav genom-

förandeplaner för myndigheten. sådan plan börden En innehållaegna
vilka personella och materiella fram-beräkningar denav resurser som

kommer behöva och vilka konsekvenser refor-tida verksamheten att
kan medföra vid domstolar skall avvecklas. Plane-väntasmen som

bör syfta till alla avvecklings- och uppbyggnadsåtgärderringen äratt
genomförda flyttningen skall ske. särskild vikt det vid deAvnär är att

framdomstolar berörs sammanläggning tassom av en en gemensam
för domkretsrefonnen. fallarbetsordning till tidpunkten I de den nya
fungeradomstolen under tid skall med lokala enheter måste ävenen

arbetsfördelningen mellan de olika enheterna fastläggas sådani en
bör under denna period fortlöpande hållasarbetsordning. Regeringen

underrättad hur planeringsarbetet fortskrider.om

genomförandearbetetDet praktiska

Efter den inledande analys- och planeringsfasen bör det praktiska ge-
skyndsamtnomförandearbetet påbörjas så möjligt.som

personalfrågoma det klarläggas vilkaVad gäller måste villt.ex. som
fall personal behöverarbeta kvar i organisationen. I de byta bostadsort

yrket det kanske förekommaför kunna bli kvar i kan så mångaattatt
väljer sluta det uppstår nyrelcryteringsbehov. kan dåDetatt att ett vara

fårlämpligt domstolarna samarbetar så personal lämnaatt att
anställning vid flera domstolar.intresseanmälan angående När perso-

klarlagts bör utbildningsinsatser och stödverksamhetnalsituationen
bör med Trygghetsstiftelsen och andra stöd-inledas. Kontakter tas

för de på sitt håll skall kunna planera vilka åtgärderorganisationer att
bör vidtas.som

det gäller de materiella det i inledningsskedetNär ärresurserna
framförallt lokalhållningen kräver åtgärder. undvika dubblaFör attsom
hyreskostnader det viktigt tillse hyreskontrakt på lokalerär att att som

lämnas så kontraktstiden löper i så kort tidskall sägs att utupp som
efter de lokalerna inflyttningsklara. Lokalfråganmöjligt det äratt nya

tid lösa, särskilt nybyggnation ske.torde längst måste Deattta om
åtgärder vidtas under denna fas genomfö-andra måstesom av

får tidsmässigt lokalfråganrandearbetet till kannär antasanpassas vara
löst.

det komplicerade och tidskrävande arbetet med lösaUtöver att per-
och lokalfrågor ligger det genomförandeorganisationemassonal-
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hantera frågormängd mindre dignitet. Vid domstolarattansvar en av
skall avvecklas måste löpande serviceavtal, leasingkontraktt.ex.som

förpliktelseroch andra så de avslutade flyttningöver äratt närses en
skall ske. Exempel på andra åtgärder kan inventarieratt avyttravara

skall flyttningeninte med vid eller klara arkivfrågor.tas att utsom
Samtidigt måste de domstolarna förses med inventarier ochnya annan
utrustning behövs verksamheten.isom

informationTydlig den förestående förändringen lämnasmåsteom
såväl till allmänheten till advokater, åklagare och andra särskiltsom
berörda grupper.

Flyttningen förberedasmåste också så störningar inoggrant att
verksamheten kan undvikas. Lämpligen bör, flera domstolarom sam-
lokaliseras till kansliort, flyttningen ske domstol för domstol så atten
verksamheten vid den enhet flyttar kan detemporärt övertassom av
andra enheterna.

Efter genomförd flyttning får uppföljande åtgärder vidtas för att
personalen skall finna sig till Domstolsverket bör ha höjd bered-rätta.

domstolarnaförskap kunna bistå med hjälp främsti personal-att extra
administrativa frågor.

tidsåtgångFörväntad

Då förutsättningarna så varierande det inte meningsfullt de-är iär att
talj hur lång tid genomförande bör På där någraett ta. orterange mer
tidskrävande åtgärder inte behöver vidtas för lösa lokalhållningenatt
bör reformdock kunna genomföras fråninom år regeringsbe-ett etten
slut domkretsindelning. fall där förutsättningarnaI för lösaattom ny
lokalfrågan mindre kan det genomföran-är accepteras attgynnsamma

förlängsdetiden med ytterligare två år. Kan förutse samlo-attman en
kalisering kommer längre tid så bör inte medänatt ta väntaman ge-
nomförandet får då lösning där domstolsverk-utan accepteraman en
samheten under längre övergångstid förlagd till skilda lokaler.ären
Som riktlinje bör gälla domlcretsreforrn skall genomförd iatt en vara
hela landet fyrainom år från inledande principbeslut. Genomföran-ett
det beredningsorganisation kan däremot i vissa fall anståav en ny
ytterligare någon tid i avvaktan på eventuell övertalighet blandatt
ordinarie domare skall minska.



.azgaágmeåáráarâav



2131998:135

kostnader ochSamlad analysVII av

besparingar

sammanläggningsaltemativ innebär endast tingsrätter43Det attsom
med förändringar organisationenbehålls tillsammans övriga isparar

alternativ också det påmilj. kr i årskostnad. Detta200 ärnärmare som
lönsamt.längre sikt är mest

direktiv utforma grundenDomstolskommittén hade enligt sina iatt en
medföradomstolsorganisation på lång sikt skulle kunnasom enny

utgifterna för domstolsväsendet helhet casänkning de årliga somav
med miljoner kronor.miljarder kronor minst 2002,5

kostnadsanalysdirektiven framhölls så uttömmandeI att en som
skulleskulle redovisas. Förslagens kostnadskonsekvensermöjligt

skebåde lång och kort sikt. bedömning skulle ocksåanalyseras på En
andraeffekter sektorer främst rättsväsendet.förslagens på inom Iav

de ekonomiska analyser framtogs inomdet följande redovisas som
förEftersom det organisationsaltemativ tings-Domstolskommittén.

kombination begränsadinnebärrätterna av en mer samman-som en
endast förelågmed nätverksorganisationläggning tingsrätter en somav

kommitténs uppdrag begränsades, hardiskussionspromemoria dåen
skett för detta altemativ.ekonomiska beräkningar intenågra

Domstolskommittén samverkat medUnder utredningsarbetet har
för frågor.dennaStatskontoret, är statens expertorgan typ avsom

avslutadesamverkan fortsatt efter det kommitténharDenna även att
dehar ärendet yttrandearbete. Statskontoret isitt avgett ett om

beräkningsmetodema, bilagaanvända 10.
för dom-redovisas de ekonomiska analyser skettInledningsvis som

Därefteroch för andra delar den rättsliga sektorn.stolsväsendet av re-
liksomberäkning genomförandekostnadema. har,dovisas Dessaen av

också beräknats för de två sammanläggningsaltema-kostnadskalkylen,
finns redovisat kostnaderna förUnder respektive alternativtiven. ett

genomförande organisationsförändring i mellaninstans. De orga-av en
huvudsak oförändrad underrätts-nisationsaltemativ innebär isom en

mellan domstolarna har be-med ökad samverkanorganisation men en
medföra obetydliga genomförandekostnader någondömts så sär-att

har för dessa alternativ.skild kostnadskalkyl inte upprättats
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Ekonomiska analyser18 av en

förändrad domstolsorganisation

Under utredningsarbetet följandehar slag ekonomiska analyserav
genomförts.

sambandI med kartläggning förhållandenvissa i den nuvarandeav-
organisationen har jämförelse gjorts handläggningskostnadenen av
för brottmål och tvistemål i tingsrätter olika storlek se avsnitt 1 iav
bilaga 3
I anslutning till de olika organisationsaltemativen har beräknats-
vilka besparingar domstolarnasinom anslag kan uppnås sesom

ibilagaavsnitt l-5 9
En analys hur domkretsrefonn kan påverka kostnaderna förav enw
andra verksamheter inom den rättsliga sektorn redovisas. Se avsnitt
6 bilagai 9

anslutningl till undersökning genomförandefrågorna redo-en av-
visas kostnaderna för genomförande domkretsreforrn ochett av en

ökad samverkan mellan de båda domstolsorganisationema seen
avsnitt 8-13 bilagai 9
Slutligen har beräkning hur besparingar och genomförande-en av-
kostnader utfaller i tiden genomförts. Denna analys sammanfattas i
nedanstående avsnitt 20.

beräkningEn de ekonomiska konsekvenserna föreslagnaav av
förändringar i domstolarnas beredningsorganisation har redovisats i
Domstolskommitténs betänkande SOU 1998:88. Motsvarande beräk-

redovisasningar också i det följande så beräkningarna haratt anpassats
till de olika organisationsaltemativen.

18.1 Besparingar inom domstolsväsendet

följandel tabell sammanfattas de besparingar, räknat mkr,i som
beskrivs bilagainärmare
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Besparingar vid olika organisationsalternativ

Sammanläggning tingsrätter Nätverksorga-av
1Organisations- Organisations- nisation

alternativ alternativ1 2 A B

Tingsrätter

ledningFörändrad och 31,1 16,1 12,2
administration

Beredningsorganisationen 18,0 13 8,2 8,2

förPersonal mål- och 28,0 15,0 1,7 1,7
ärendehandläggning

Länsrätter

Förändrad ledning och 9,2 9,2 9,2 9,2
administration

Hovrätter och
kammarrätter

Förändrad ledning och 5,4 5,4 5,4 5,4
administration

Gemensamma
Förändringar

Lokalförändringar 50,0 25,0

Reseersättningar till 12,7 6,3
anställda

Domstolsverket 10,0 5,0 4,0 2,0

En integrerad organisation 30,0 18,0 12,0 12,0

Summa besparingar, mkr: 194,4 113,4 52,7 38,5

Endast den samordnandeA tingsrätten i nätverkvarje självständigär
myndighet
B Samtliga tingsrätter i nätverket självständig myndighetär

Enligt beräkningama det endast långtgåendeär genom en samman-
läggning tingsrätter sammanlagd besparing omkringpå 200av som en
mkr kan uppnås. Ytterligare besparingar kan troligen realiseras genom
förändringar ingick i kommitténs direktiv harinte utretts,som men som
bl. frågan organisationen vid de båda domstolarna i högsta instans.a. om

Enligt sammanställningen möjliggör förslagen till förändrad
organisation och arbetssätt besparingar både det gäller dom-när
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stolamas administration och den del direktstörre av resurserna som
föravdelas mål och ärenden. Besparingen i den administrativa

verksamheten relativtär störst.sett
Sammanställningen visar också besparingarna inomär störstatt

tingsrättssektom. naturligtvis följd detDetta inomär äratten av
de föreslagna förändringarnatingsrättsorganisationen är mestsom

omfattande. domkretsreform får också återverkningarEn på kostnader
finansieras centralt verksamhetsområdet,inom bl.a. lokal-som

kostnader, och Domstolsverkets kostnader.resor
enskilda besparingsposten, mkr, beräknasDen 50största

uppkomma minskade lokalkostnader. förklarasDetta attgenom av en
omlokalisering möjliggör omfattandetingsrätter omstruktureringav en

lokalbeståndet på de berörs. omlokaliseringEnorterav som av
möjliggör lokalbesparingar både förtingsrätter den verksamhet som

Ävenflyttas och för de tingsrätter verksamhet.tar emotsom
lokalanslag, motsvarande lokaler på del håll utnyttjas dåligt,som nu en
frigörs verksamhet.vid omlokalisering Besparingama inrymmeren av

lokalkostnader de frigörslokalytor vidäven motsvararsom som en
överföring arbetet med inskrivningsärenden bouppteckningarochav
till andra organ.

nuvarande lokalerEn successiv anpassning tingsrätternas till ettav
minskat lokalbehov kan naturligtvis ske inom föräven ramen

nuvarande lokalisering. sådantingsrätternas En anpassning bedöms
emellertid så mycket långsiktig möjligheterna tillattmervara en
motsvarande besparing inte har beaktats i de redovisadenu
beräkningarna.

besparingsmöjligheter kan betydande harVissa intevara men
ekonomiskt värde. exempel på detta effekternakunnat åsättas Ett ärett

ökade möjligheter till specialisering kan uppnås ide somav en
fler domstolar dagensorganisation med i organisation. Vissastörre än

kostnader har heller kunnat beräknas.mindre tillkommande inte
behandlade beräkning besparingsmöjligheter ställsDå motovan av

kostnad mål olika storlek kan detberäkningen i tingsrätterav per av
framstå märkligt sammanläggning domstolaratt man genom en avsom

betydande kostnadssänkningar. Kostnaden mål skiljerkan uppnå per
mycket olika storlek. Bådasig inte särskilt i tingsrätter av

korrekta. återspeglar olikaberäkningarna emellertid tekniskt De baraär
Beräkningen tidsperiodförhållanden. kostnad mål gäller påav per en

Under den tidsperioden har olika förhållanden påverkatangivna år.tre
förhållandedenna kostnadsberäkning. sådant dejust Ett 40är att ca av

till skillnad från andra tingsrätter, har införttingsrättema, IT-större ett
målhanteringssystem samtidigt med IT-utveckling.baserat annan

kräver initialtEndast införandet målhanteringssystemet avsevärdaav
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form Besparingskalkyleni minskad målavverkning. har interesurser av
beakta sådana faktorer. endast framtidsinriktad.kunnat Den Dettaär

innebär den bara beaktar de vinster finns medi organisationatt som en
färre och domstolar, minskade kostnader för administrationstörre t.ex.

effekternaoch ökade möjligheter till olika rationali-taatt vara av
seringsåtgärder.

Ekonomiska konsekvenser för18.2 andra
delar den rättsliga sektornav

den följande sammanställningen redovisas effekternaI av en
domkretsrefonn för andra delar den rättsliga sektorn. Pluspostemaav

besparingarna och ökade kostnader.visar minuspostema

besparingseffekterKostnads- och för andra delar rättsväsendetav
Sammanläggning tingsrätterav

Organisations Organisations
alternativ alternativ1 2

mkrReseersättningar och tidsspillan 4,5 mkr2+ +
för åklagare

och tidsspillan mkrReseersättningar 17,5 8,5 mkr- -
för advokater bekostas medsom
rättshj älpen

Transportkostnader för häktade 7,4 mkr mkr3,7+ +

polisvittnenPolishämtningar och mkr4 2,5 mkr- -

kostnadseffekter: mkrSumma 9,6 mkr5,3- -

medförSammantaget således domkretsreform, genomförsen som
enligt något sammanläggningsförslagen, kostnadsökning.vissav en
Det naturligtvis problem de inom den rättsliga sektornär ett att organ

sinsemellan har betydande samband verksamhet,i sin inte ärsom
lokaliserade ellerpå åtminstone i närheten varandra.ortersamma av

emellertid i hög grad lokaliserade med hänsyn till derasDessa ärorgan
förutsättningar. medför kostnader för mellan deDetta attegna resor

olika verksamheterna troligen kan undvikas.inte Problemet kan inte
förändradavhjälpas enbart med lokalisering tingsrättema. Enen av

sammanläggning medför emellertid kortaretingsrätter avstånd tillav
för åklagarmyndigheter och häkten.tingsrätten många
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Genomförandekostnaderl 9

följande tabell kalkyll redovisas vilka kostnaderöver etten genom-
förande domstolsreforrn skulle kunna medföra.av en

Genomförandekostnader mkr

Kostnadsslag Sammanläggning tingsrätterav
Organisations- Organisations-
alternativ 1 alternativ 2

chefslönerExtra 76,8 56,2

Pensioner 53,5 26,8

Lokalkostnader 56,3 33,8

Utbildning 2 1,5

Flyttningsersättning 14,5 7,3

flyttningAvskrivning/ 80 40,0av
inventarier

Genomförandeorganisationen 32,9 25,3

Totalt 316,0 190,9

Beräkningarna genomförandekostnader för såväl domlcretsför-avser
ändringar vid tingsrättema vid integration de båda domstols-som en av
organisationerna. Den organisationsmodell innebär nätverks-som en
organisation tingsrätter bedöms medföra så obetydligaav genom-
förandekostnader någon särskilt kostnadskalkyl inte haratt upprättats
för detta alternativ.

framhållasDet bör vissa kostnadsposter svåra beräkna.att är att
Detta gäller särskilt personalkostnadema där beräkningen ofta bygger

relativt osäkra antaganden hur människor kan förväntas iom agera
olika valsituationer. Kalkylen har begränsats till kostnader som
belastar domstolsväsendets ramanslag.
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uppgift stödmedbelastar andra organisationerKostnader att gesom
med kalkylen.organisationsförändringar, har inte tagits i Intevid större

någon budgettill kostnader inte ihar hänsyn tagitsheller som syns
domstolsväsen-belasta organisationen.ändå kan Försägassommen

verksamhetenkostnader uppkommadel kan sådanadets att engenom
effektivt normalt.flyttning arbetar mindreföre och undertid änen
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Besparingamas och20 kostnadernas
utfall tidenöver

Besparingama och genomförandekostnadema utfaller praktikeni med
olika belopp under flerårsperiod. Eftersom organisationsaltemativenen
har olika utfall tiden har nuvärdesanalys genomförts föröver atten un-

jämförelse.derlätta Analysen innebär det ekonomiska utfallet föratten
de framtida åren omräknas till nuvärde med hjälp diskonte-ett av en

bilagaringsränta på 4,5 underbilaga dennaGenom metodprocent,
får besparingar och kostnader utfaller långt fram i tiden lägreettsom
värde belopp utfaller inom exempelvis det året.än närmasteom samma

Nuvärdet för alternativ blir dettavarje på enda belopp, vilketsätt ett
underlättar jämförelsen.

Analysen utvisa bl.a. följande:
Både sammanläggning enligt alternativ och blir1 2 lönsammaen-

de totala besparingarna överstiger de totala kostnadernaattgenom
efter år.sju
Det långtgående sammanläggningsaltemativet, organisations-mest-
alternativ det lönsamma alternativet efter drygt åtta år.är mest
Båda alternativen med nätverksorganisation lönsammareär änen-
sammanläggningsaltemativ sikt2 på till 10-12 år.en upp
Eftersom nätverksorganisationerna inte räknas medföra några-
nämnvärda genomförandekostnader blir båda underaltemativen
lönsamma praktiskt omedelbart. Lönsamheten blir dock aldrigtaget
särskilt stor.
Om hänsyn endast till kostnadsaspektema skulle det såledestas vara

bättre förändra radikalt tillorganisationen 43 tingsrätter eller göraatt
administrativa enheter nätverksorg. enbart minska antaletstörre än att

tingsrätter något 64 tingsrätter. På längre sikt blir10-12 årän
emellertid sammanläggning till lönsamtingsrätter änen mer en
nätverksorganisation.
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Regeringsbeslut 1998-03-26, 98/667Ju

Uppdrag till generaldirektör Bertil Hübinette

Ärendet

1995 års domstolskommitté har enligt sina ursprungliga direktiv
dir. 1995: 102 uppgifti föreslå domstolsorganisation. Genomatt en ny
tilläggsdirektiv dir. 1998:22 har regeringen dagi beslutat kom-att
mitténs uppdrag inte längre skall omfatta domstolarnas antal och place-

domstolsväsendetsring organisation. Uppdraget haryttre av rege-
ringen begränsats till frågor domstolarnas berednings-att avse om
organisation notarie- och domarutbildningen.samt

Det angeläget det grundmaterialär tagits fram avseendeatt som
bl.a. den organisationen används i det fortsatta arbetet dom-yttre om
stolsväsendets organisation. Domstolskommitténs ordförande general-
direktören Bertil Hübinette skall därför sammanställa och till rege-
ringen redovisa det grundmaterial framtagits de delari intesom som
längre omfattas kommitténs uppdrag. Grundmaterialet skall redovi-av

den oktoberl 1998.senastsas

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar Domstolskommitténs ordförande general-
direktören Bertil Hübinette med biträde kommitténs sekretariatatt av

den oktoberl 1998 sammanställa och redovisa det grundmate-senast
rial tagits fram de delari inte längre omfattas kommitténssom som av
uppdrag.

Justitiedepartementet
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Verksamhetsstatistik och resursfördelning
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FÖRVERKSAMHETSSTATISTIK

TINGSRÄTTERNA

brottmål fastighetsdomstolsmåltvistemål, ochInkomnaTabell l:
åren 1990 1997.under -

19931990 1991 1992Inkomna mål

85 064 84 797 103 980Tvistemål totalt 70 223

Tvistemål exkl 63 776 63 201 81 89550 682

ansgem

78 015 79 326 78 676Brottmål totalt 72 969

767 68 64 953exkl 64 032 67 171Brottmål
notariemål

163 079 164 123 182 656tvistemål 143 192Summa
brottmåloch

502 2 604229 1 590 1Fastighets- 7
domstolsmâl

äktenskapsskillnad.ansökanMed gem ans avses gemensam om

1996 1997mål 1994 1995Inkomna

73.905totalt 91.367 83.097 79.629Tvistemål

58.220 52.37968.457 61 18Tvistemål exkl

ansgem

58.51269.839 59.589Brottmål totalt 75.196

50.28859.455 51.307exkl 64.953Brottmål
notariemål

152.936 139.218 132.417tvistemål 166.563Summa
brottmåloch

1.722 1.6732.541 2.506Fastighets-
domstolsmål
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Ärenden under perioden 1994 19972: vid tingsrätternaTabell -

Ärenden 1994 1995 1996 1997

1.404.393 1.570.737 1.305.517inskrivnings- 1.634.885Inkomna
ärenden

41.639Inkomna domstols- 26.717 29.599 49.944
ärenden

19.564konkurs- 24.993 20.129 17.477Inkomna
ansökningar

12.655 12.156Tillkomna konkurser 15.704 11.044

Upphörda konkurser 19.536 18.335 15.985 14.859

109.706Bouppteckningar 124.947 119.219 119.774m. m.
slutligt handlagda

29.355 14.980Förmynder- och - -
godmansskap

överfönnyndarorganisationen väsentliga delar1995-07-01 har övertagitFr 0 m
första instans.beslutsfattandet somav

förhållanden betydelse för arbetsbelastningen iTabell 3: Vissa av
åren 1997.under 1994tingsrätterna -

Tvistemål utom gem ans som
blivit tvistiga 1994 1995 1996 1997

mål efter 38 39 40Andel avgjorts 36som
förhandling %

mål med 2,3 2,6 2,5 2,9Andel avgjortssom
kollegial sammansättning %

mål tolk anlitats 1,4 1,7 1,8Andel där % 1,7

731 806 865Antal mål med 6 tim 673änmer
förhandlingstid

Antal mål med 12 tim 161 174 214 227änmer
förhandlingstid

Genomsnitt förh.tid i mål 1,52 1,67 1,78 1,89som
tim/målefter förhandlingavgjorts

förh.tid för samtliga mål 0,63 0,70 0,75Genomsnittl 0,55
tim/mål
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Brottmål notariemål 1994 1995 1996 1997utom

Andel mål där tolk anlitats % 7,2 6,0 5,4 5,4

Andel mål med fler 12,0 12,4än 12,3 12,4en
tilltalad %

Andel mål med 13,6 14,7
%häktningsförhandling

Antal mål med 6 tim 906 1.058 1.048 1.119änmer
förhandlingstid

Antal mål med 12 tim 383 420 417än 417mer
förhandlingstid

Antal tilltalade mål 1,20 1,19 1,16 1,15per

Genomsnittl förh.tid i mål 1,30 1,47 1,54 1,63som
efter förhandlingavgjorts

tim/mål

Genomsnittl förh.tid för 1,18 1,32 1,37 1,45
samtliga mål tim/mål

Mål frånTabell 4: överklagade tingsrätt till hovrätt

1994 1995 1996 1997

Tingsrätt: avgjorda tvistemål 151.018 135.041 123.239 113.581
exkl ans, brottmål ochgem
fastighetsdomstolsmål

Hovrätt: inkomna tvistemål, 21.263 21.434 20.003 18.222
brottmål och övriga mål som
fullföljts från tingsrätt

Överklagandefrekvens i % 14,1 15,9 16,2 16,0
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FÖRVERKSAMHETSSTATISTIK

HOVRÄTTERNA

tvistemål, brottmålTabell 5: Inkomna måloch övriga under 1994
1997-

Inkomna mål 1994 1995 1996 1997

Tvistemål 5.209 4.642 4.223 3.621

Brottmål 9.078 9.027 8.127 7.640

Övriga mål 11.922 13.177 13.306 12.311

Summa 26.209 26.846 25.656 23.572

målInkomna, årenhovrätt under 1994 1997per -

Inkomna mål 1994 1995 1996 1997

Svea 10.601 10.865 10.454 9.468

Göta 3.842 3.962 3.805 3.620

Skåne och Blekinge 4.147 4.251 4.038 3.755

Västra Sverige 4.968 5.031 4.686 4.231

Nedre Norrland 1.561 1.616 1.460 1.450

Övre Norrland 1.090 1.121 1.213 1.048

Summa 26.209 26.846 25.656 23.572

exklusive vattenmål
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HÖGSTAFÖRVERKSAMHETSSTATISTIK

DOMSTOLEN

målavgjorda balanserade under 1994Tabell 6: Inkomna, och -
1997

1995 1996 19971994

Inkomna mål 5.903 5.738 5.823 5.164

totaltAvgjorda mål 5.932 5.686 5.820 5.252
Därav:

vilka 650mål i 765 692 659-
prövningstillstånd inte krävs

vilka 163 149 206mål i 174-
meddelatsprövningstillstånd

Balanserade mål vid utgången 1.598 1.647 1.646 1.559
åretav
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FÖR HYRES-VERKSAMHETSSTATISTIK

ARRENDENÄMNDERNAOCH

till hyres- och arrendenämndernaTabell 7: Inkomna ärenden
åren 1997.1994under -

1994 1995 1996 1997

35.608 26.02338.828 44.299Inkomna
hyresnämndsärenden

8.099 2.860ärenden enligt 7.995 13.095därav-
hyresförhandlingslagen

2.126 1.505 1.277arrendenämnds- 2.999Inkomna
ärenden

tidigare årshelt jämförbara med uppgifterför och 1997 inteUppgifterna 1996 är
målhanteringssystemet.serieärendenpå förändrad redovisning iberoende aven
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FÖRVERKSAMHETS STATISTIK

LÄNSRÄTTERNA

mål8: årenTabell Inkomna i länsrätterna under 1994 1997-

Inkomna mål 1994 1995 1996 1997

Skattemål 17.220 17.303 18.550 19.338

Fastighetstaxeringsmål 2.519 2.031 3.563 7.483

Körkortsmål 35.410 6.412 6.631 5.690

Mål enligt socialtjänstlagen 38.351 38.332 36.941 34.259

ochLVU- LVM-mål 3.958 3.696 3.430 3.318

Psykiatrimål 11.415 11.867 11.640 11.636

Socialförsäkringsmål 20.253 17.094 16.660 15.725

Övriga mål 4.000 11.367 14.775 15.478

Summa 133.126 108.102 112.190 112.927

Från och med den oktober beslutar1 1994 länsstyrelserna första instanssom om
körkortsingripande. Besluten kan överklagas till länsrätt. oktoberDen 1 1994, den

april och den1 1995 1 maj 1996 ändrades instansordningen för rad måltyper såen
frånde flyttades kammarrätt till länsrätt första don1stolsinstans.att som

förhållandenTabell 9: Vissa betydelse för arbetsbelastningen iav
årenlänsrätterna 1995 1997.-

Avgjorda mål 1995 1996 1997

prövade i sak % 113.703 92 103.386 91 103.269 92

avgjorda efter muntlig 12.041 10 12.604 11 13.017 12
förhandling %

efteravgjorda förhandling uppgift uppgift 4.922 4
utanför kansliorten % saknas saknas

nämnd E-mål % 27.952 23 20.930 18 22.285 20utan
notariemål % 6.205 4.8475 4 3.921 3

förhandlingstidtotal tim 6.770 6.667 6.975

genomsnittlig 0,56 0,53 0,54
förhandlingstid i mål som

efter förhandlingavgjorts
tim/mål
/ ordförande vid avgörandetRättens
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frånMål10: överklagade länsrätt till kammarrättTabell

1994 1995 1996 1997

Länsrätnavgjordamål 147.829 123.613 113.302 112.539

mål 25.766 24.692 24.263 24.250inkomnaKammarrätt: som
frånfullföljts länsrätt

Överklagandefrekvens 20,0% 17,4 21,4 21,5
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FÖRVERKSAMHETSSTATISTIK

KAMMARRÄTTERNA

mål årenTabell 11: Inkomna i kammarrätterna under 1994 1997-

Inkomna mål 1994 1995 1996 1997

Skattemål 4.967 5.915 6.316 6.206

Fastighetstaxeringsmål 561 285 2 86 723

Körkortsmål 7.053 1.954 1.409 1.140

Mål enligt socialtjänstlagen 4.265 4.658 4.822 4.583

och LVM-målLVU- 1.060 990 912 868

Psykiatrimål 941 945 963 978

Socialförsälcringsmål 7.106 7.950 5.865 5.451

Övriga mål 11.072 7.404 7.006 6.251

Summa 37.025 30.101 27.579 26.200

mål årenTabell 12: Inkomna i kammarrätterna 1994under 1997-

Inkomna mål 1994 1995 1996 1997

Stockholm 12.423 10.981 9.671 9.295

Göteborg 9.417 9.334 8.729 8.037

Sundsvall 7.885 4.009 4.121 3.682

Jönköping 7.300 5.777 5.058 5.186

Summa 37.025 30.101 27.579 26.200
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FÖRVERKSAMHETSSTATISTIK

REGERINGSRÄTTEN

mål ibalanseradeavgjorda ochTabell 13: Inkomna,
åren 1997.1994underRegeringsrätten -

199719961994 1995

7.6617.9737.088 7.748målInkomna

9.016 7.3717.050 6.057Avgjorda
Därav:

631 588prövningstillståndvilkamål i-
krävsinte

167183prövningstillstånd 162 197mål vilkai-
meddelatshar

7.0447.821 6.7914.815vid utgångenBalanserade av
året

denna tid-Försäkringsöverdomstolen upphörde 1995-07-01. Fr.o.m.
sambandIsocialförsäkringsmål till Regeringsrätten.punkt överklagas

överflyttades balan-upphörde 1 354Försälqingsöverdomstolenmed att
mål till Regeringsrätten.serade

åren 1995mål undertill RegeringsrättenInkomnaTabell 14: -
1997

1996 19971995målInkomna

1.4461.3861.609Skattemål

63 73Fastighetstaxeringsmål 260

8356 25441Körkortsmål

1.109 1.1451.144socialtjänstlagenMål enligt

159153131och LVM-målLVU-

13 8 114111Psykiatrimål

2.370 1.9341.255Socialförsäkringsmål

Övriga 2.398 2.5322.797mål

7.973 7.6617.748Summa
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RESURSFÖRDELNINGEN INOM

DOMSTOLSVÄSENDET M.M.

Tabell 15: Domstolsväsendets samlade kostnader 1997.

Kostnader mkr Procentuell andel

Tingsrätter Tr 1 422 56

Hovrätter HovR 313 12

domstolenHögsta HD 66 3

Länsrättema LR 387 15

Kammarrättema KR 212 8

Regeringsrätten RegR 58 2

Hyresnämndema HN 48 2

ÅrsarbetskrafterTabell 16: år 1997

Tr HovR HD HN LR KR RegR

Ord. domare 465 142 17 25 134 104 15

Icke ord. domare 167 76 1 78 75- m
Föredragande 70 32 190 50 38- -
Notarier 520 158- - - - -
Övrig personal 1705 216 41 67 271 114 45
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år 1997Resursfdrdelning vid tingsrätternaTabell 17:

andel Antal årsarbetskrafterProcentuellärendeslagMål- och

av resurserna

107633,7Brottmål

34,3 1097Tvistemål

1,3 41Fastighetsdomstolsmål

1,0 32Vattenmål

7,2 230Konkurser

100domstolsärenden 3,1Allmänna

346lnskrivningsärenden 10,8

264Bouppteckningar 8,3m.m.

1873Summa

år 1997olika storlek18: Antal tingsrätterTabell av

andel Sammanlagt antalAntal tingsrätter GruppensAntal domare av
totala anställdatingsrättemas i gruppen

i %resurser

9,0 34423

20,7 72334

12,7 43312

22,4 73019

8,9 307

Stockholms 14,1 45590 trca

1605,130 Malmö trca

Göteborgs 7,2 23535ca
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Tabell 19: Resursfördelning årvid länsrätterna 1997

Procentuell del Antal årsarbets-av
personalresursema krafter

Fastighetstaxeringsmål 3,2 23

Skattemål 18,0 134

Körkortsmål 3,4 25

Socialförsäkringsmål 17,3 126

Psykiatrimål 7,8 57

Mål enligt socialtjänstlagen 21,5 157

ochLVU- LVM-mål 7,6 55

Övriga mål 12,4 90

Administration 8,7 63

Summa 730

20;Tabell resursfirdelning i vid hovrätterna, exkl. lokal-procent
årkostnader, 1997

Hovrätt Andel av
resurserna

Svea 38

Göta 14,2

Skånske och Blekinge 15,5

Västra Sverige 18,2

Nedre Norrland 7,9

Övre Norrland 6,1
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domstolarnaiförhållandenvissaKartläggning av

förslag tillutformamedDomstolskommitténs arbeteförUnderlaget att
flera olika Eninhämtas påharför sätt.tingsrätternaorganisationnyen
underlag. dennadel detta Iorganisationdagensanalys utgör avenav

följandebehandlarmaterial ämnen.bilaga presenteras som

avsnittolika storlek,tingsrätterJämförelse mellan av-
lokalkostnader, avsnittTingsrättemas-

advokaterstationeringbetydelse för orten,Tingsrättemas av-av-
snitt

domstolar, avsnittmellansamverkanadministrativExisterande-
enhet, avsnittmed lokaldomstolsorganisationEn-

olikatingsrättermellanJämförelse1 av

storlek

organisationsreformutgångspunkter förkommittédirektivensEn enav
ef-domstolsstorlek ochmellansambandfråganvid tingsrätterna är om

inriktats på jäm-därför bl.a.harNulägeskartläggningen attfektivitet.
jämförelsen har bl.a.medAvsiktenstorlek.olikaföra tingsrätter av

ef-betydelse förnågondomstolsstorleken i sig harvarit utrönaatt om
fektiviteten.

storlek redovisasolikamellan tingsrätterjämförelserdeVid somav
heltids-efter antaletdelats iföljande har tingsrätternadeti grupperupp

enligt följande: tings-icke ordinarieochordinariedomareanställda
domare, 10-15domare, 7-9domare, 5-6med domare, 3-41-2rätter

ochGöteborgsStockholms,tingsrätterna,dedomare störstatresamt
förDomarförstärkningarsärskildMalmö tingsrätter, grupp.ensom

har inteheltidsanställningama,delar året,undertjänstgöring utöverav
tingsrätterna.indelningenvidbeaktats av
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Underlaget för jämförelse mellan tingsrätter

faktamaterialDet redovisas i det följande bygger högi grad påsom
uppgifter hämtade från Domstolsverkets statistik, i sin grundastursom
på rapportering från domstolarna. Kvaliteten dessa uppgifter all-är

hög.mänt sett
I det följande har också uppgifter huranvänts tingsrätterna harom

fördelat sin personal på olika arbetsuppgifter. Dessa uppgifter bygger
på skattningar domstolarna och har lägre precision övrigänav sta-en
tistik, uppgifterna bedöms ändå godtagbara för ändamålet.men vara
För undvika tillfälliga förhållandenatt underatt enstaka år skallett
påverka bedömningama, har statistik för två eller år dåtre använts
detta varit praktiskt möjligt.

Jämförelse handläggningskostnaden målav per

Metod för kostnadsberäkningen

Ett mått deti följande har används vid jämförelser mellan tings-som
handläggningskostnadenrätter är beräknad mål. Beräkningen byg-per

på följande slag uppgifter:treger av

Tingsrättemas totala förvaltningskostnader under respektive år- en-
ligt bokförda belopp.
Uppgifter hur tingsrätterna har fördelat sin personal på olikaom-
arbetsområden.
Antalet avgjorda brottmål och tvistemål.-

Uppgifterna hur mycket personal avdelats för brottmål ochom som
tvistemål har för beräknaanvänts hur del tingsrättemasatt stor to-av
tala förvaltningskostnad åtgår för brottmål respektive tvistemål.som
Dessa båda kostnadsbelopp för samtliga brottmål och tvistemål har
dividerats med antalet avgjorda brottmål respektive tvistemål.

Det samlade resultatet beräkningarna framgår nedanståendeav av
tabeller. brottmålI och tvistemål ingår notariemål respektive gemen-

ansökningar äktenskapsskillnad.samma om
Kostnaden för tingsrättemas olika slag ärenden ingår heller iav

beräkningarna. Den använda beräkningsmetoden framgår i detaljmera
det exempel för år 1997 redovisas i underbilagagenom som
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Tabell Kostnad målavgjort exkl. lokalkostnad i tingsrätterper
olika storlek under perioden 1994/95 1997av -

Kostnad/ mål Tingsr. De tre
med 1-2 3-4 5-6År 7-9 10-15 största
domare domare domare domare domare tings-

rätterna

l994/95 Brottmål kr 4 868 4 483 4 786 4 717 4 251 5 149

Tvistemål kr 5 382 4 984 4 750 4 872 4 756 4 422

1995/96 Brottmål kr 7 076 6 630 6 477 6 438 5 905 8 791

Tvistemål kr 6 538 6 492 6 271 6 357 6 612 6 345

1997 Brottmål kr 7 777 5617 6017 7 028 6 567 8 596

Tvistemål lcr 7 487 7 501 7 305 7 074 7 911 7 825

ovanstående tabell framgårAv kostnaden mål, exkl lokal-att per
kostnader, skiljer sig relativt lite mellan tingsrätter olika storlek.av
Den tendens kan utläsas tyder dock på kostnaden målatt ärsom per
något högre i de minsta och de tingsrättema jämfört medstörsta övriga

domstolar. Detta förhållande gäller dock enbart då uppgif-grupper av
redovisas för hela tingsrätter. Kostnadsuppgifterna förterna grupper av

enskilda tingsrätter inom uppvisar betydande variationer.grupperna
Generellt gäller kostnaden mål har ökat under de angivnaatt treper

åren. Detta beror på främst på antalet avgjorda mål under 1996 ochatt
har1997 minskat betydligt i flertalet tingsrätter. på kortEn sikt tämli-

fast kostnad fördelas därigenom på mindre antal avgjorda mål.ettgen
Redovisningsmässigt belastas sedan något år tillbaka domstolarnas
anslag också kostnader för nämndemän, delgivningar och kungörel-av

Vilket bidrar till den redovisade kostnaden har ökat något.attser,
Några de redovisade kostnadsuppgiftema innebär jämfö-av ovan en

relsevis hög kostnad mål i de tingsrättema. Den högrestörstatreper
kostnaden har framkommit merkostnaden för de allratrots att mest ar-
betskrävande målen i Stockholms och Göteborgs tingsrätter har avräk-
nats.

Även lokalkostnaden ofta inte direkt påverkbar för domsto-ärom
belysalamas del den ändå betydelse för kostnadsförhållan-är attav

dena i tingsrätter olika storlek. För mått på lokalkostnadenatt ettav ge
ställd relationi till verksamhetens omfattning redovisas i nedanstående
tabell lokalkostnaden beräknad brottmål och tvistemål. För deper
tingsrätter har tingsställen kansliorten, huvudsaki de mindreutomsom
tingsrättema, ingår hyreskostnaden för tingsställena i lokalkostnaden.
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tvistemålbrottmål iochavgjortLokalkostnadTabell 2: per
olika storlektingsrätter av

10-15 De5-6 7-9 största1-2 3-4 tre
domare domare tingsrättemadomaredomaredomare

34391777816 2 0912736 21152Kr.

do-med lO-15lägst i tingsrättermålLokalkostnaden avgjort ärper
omfattar de tingsrättema.denoch högst i störstatresomgruppmare

Stockholms tings-till del påförhållandet berorsistnämndaDet stor att
Stock-lokalisering ilokalkostnad sinsärskilt högharrätt genomen

innerstad.holms

kostnadsjämforelsenSammanfattning av

särskilt för demed undantagframgår, någraovanstående tabellerAv
kostnaden mål i tingsrätterskillnaden itingsrättema, attstörstatre per

mellanKostnadsskillnaden tings-särskiltstorlekolika inte är stor.av
bero på förhållanden intehuvudsakstorlek iolikarätter antas somav

finnskostnadsskillnadersjälva.domstolarna Depåverkaskan somav
olika orsaker.sannolikt flerahar

torde bl.a.kostnadsnivån i de minsta tingsrättemahögrenågotDen
personal andra tings-förhållandevis någotharpå de änbero att mer

förekommeroch kompetens. Detupprätthålla kontinuitetförrätter att
förhållande till verksamhe-har, ide tingsrättemaexempelvis minstaatt

föri tingsrättema,fler genomsnittetomfattning, något notarier äntens
tolvmånadersbehörig notarie.fortlöpande kunna ha åtminstoneatt en

tyder på administra-nedanstående avsnittUppgifter redovisas i attsom
och de tingsrättema. Dehögst i de minstationskostnaden störstaär

behov tillfälligaallmänhet ocksåhartingsrättema imindre störst av
domarförstärkningar.

fårtingsrättemamål i dehögre kostnaden största ävenDen treper
mål-det följande redovisasvad ibakgrundenbedömas mot omav som

dessastrukturen i tingsrätter.

och målbalanseromloppstiderJämförelse av

ärenden vik-för mål ochomloppstiderupprätthålla korta utgörAtt ett
domstolarna. Målens omloppstiderverksamhetsmål förtigt utgör ett av

allmänhe-domstolarnas servicekvaliteten och påmåtten på gentemot
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följande jämförs förtabeller omloppstidema brottmål ochI vissaten.
tvistemål olika storlek.i tingsrättertyper av av

månader brottmål3: Genomsnittlig omloppstid i förTabell och
tvistemål 1994/95under

3-4l-2 5-6 7-9 10-15 Tre största
domare domare domare domare domare tingsrättema

Brottmål, exkl. 3,0 3,6 3,63,3 3,6 5,0
notariemål

Familjemål, exkl 7,9 8,3 8,2 8,2 8,4 8,1

gem.ans.

Förenklade 3,0 3,7 3,4 3,8 3,9 4,0
tvistemål FT-
mål

Övriga tvistemål 6,7 7.4 6,9 7,9 6,9 7,8

månader brottmålTabell 4: Genomsnittlig omloppstid i för och
tvistemål 1996under

1-2 3-4 5-6 7-9 10-15 Tre största
domare domare domare domare domare tingsrättema

Brottmål, exkl. 3,1 3,4 3,3 3,8 3,9 5,1
notariemål

Familjemål, exkl 7,6 8,1 8,0 8,3 7,9 7,9

gem.ans.

Förenklade 3,2 3,4 3,2 3,3 3,5 3,6
tvistemål FT-
mål

Övriga tvistemål 6,9 7.6 7,0 7,7 7,6 8,9
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i månader brottmålGenomsnittligTabell 5: omloppstid för och
tvistemål 1997under

1-2 3-4 5-6 7-9 10-15 Tre största
domare domare domare domaredomare tingsrättema

Brottmål, exkl. 4,0 4,0 3,7 5,63,1 3,7
notariemål

Familjemål, 7,9 8,2 7,9 7,87,5 7,7
exkl gem.ans.

Förenklade 3,4 3,6 3,1 3,3 3,8 4,0
tvistemål FT-
mål

Övriga 8,2tviste- 7,8 7,8 7,2 7,7 9,0
mål

jämförelserna framgår de mindre generellttingsrättemaAv att sett
kortare omloppstider övriga tingsrätter.har något än

omloppstider jämförs mellan tingsrätter på detta måste be-När sätt
aktas omständigheter utanför domstolens kontroll, åt-att t.ex parternas

kan till mål får länge det kangärder, bidra innanvänta avgöras.att ett
bidragande orsaker till långa omloppstider i målen delgiv-En är

vilka storstadsornrådena och på vissaningssvårighetema, istörstär
domstolarna vanligen finns. Delgiv-andra där destörre störreorter,

således troligen till del med denningsproblemen hänger större samman
verkar och kanske med domstolsstor-på vilken tingsrätten inteortstyp

leken sig.i

Målstrukturen i tingsrätter olika storlekav

föregåendeJämförelser effektiviteten i olika domstolar utgår i detav
antalet balanserade mål. så-från antalet avgjorda respektive För att en

storlek skalljämförelse mellan tingsrätter olika menings-dan av vara
full förutsättning målen i de olika tingsrättema intemåste atten vara

Därförden arbetsinsats målen kräver. harskiljer sig det gällernär som
finns skillnader mellan målenundersökts det i detta avseende någraom

olika storlek.i tingsrätter av
mängd olika faktorer kan hafinns erfarenhetsmässigtDet en som

arbetskrävande Analysenbetydelse för mål är än ett annat.ett merom
till uppgifter redovisas i Domstolsverkets lö-har begränsats de som

för analysen inhämtats från verketsstatistik. underlag harpande Detta
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förstatistik tingsrättema under budgetåren 1994/95, 1996 och 1997. De
uppgifter sammanställts framgår tabellerna underbilagai Isom av
underbilagan redovisas endast uppgifter för år 1997. tabellernaI redo-

för devisas olika tingsrätter uppgifter bl.a. förhand-grupperna av om
lingstid, avgörandenas sammansättning och förekomstenrättensart, av
tolkar för brottmålen, dessutom uppgift det förekommit häk-samt, om
tade i målen uppgift antalet tilltalade.samt om

Flertalet redovisade uppgifter visar relativt skillnadersmå mellan
tingsrättskategoriema då det gäller målens svårighetsgrad. Uppgifterna

målstrukturen tyder således på målen arbetsbelastningssyn-attom ur
punkt inte skiljer sig mellan tingsrätter olikanämnvärt storlek,av om

undantar de tingsrättema. Särskilt det gäller för-störstatre närman
handlingstiden, tyder emellertid uppgifterna på målen i deatt tre

tingsrättema arbetskrävandestörsta i övriga tingsrätter.är Sär-änmer
skilt Stockholms och Göteborgs tingsrätter har förhållandevis storen
andel de allra arbetskrävande målen.mestav

redovisadeDe uppgifterna målstrukturen tyder med visstom un--
dantag på målen i tingsrätter olika storlek i huvudsak likaatt ärav-
arbetskrävande. Därigenom framstår jämförelsen handläggnings-av
kostnaden mål rättvisande.per som

Jämförelsen innefattar, endast fåtal förhållandennämnts, ettsom
kan inverka på arbetsbelastningen mål.i emellertidDet ärettsom en

ganska vanlig uppfattning bland domare målen dei tings-att större
svårare andrai tingsrätter.rättema Om därmedär än attman menar

målen dei tingsrättema generellt tids- och arbetskrävandestörre är mer
i andra tingsrätter, inte alldeles klart.än är

örhandlingstiden,F inte skiljer sig särskilt mycket mellansom grup-
tingsrätter, kan trubbigt mått för jämförelsen. kanDetettperna av vara

så de tingsrättema verkligen har "svårare" målstörre iatt änvara
andra tingsrätter, de tingsrättema upparbetar vidstörreattmen en vana

handlägga besvärliga mål så den genomsnittliga förhandlings-att att
tiden och arbete i målen, inte blir längre i andra tingsrätter. Iannat än
så fall målen inte helt jämförbara mellan tingsrätter olikaär storlek.av

Andelen icke ordinarie domare

praktikenI det nödvändigt del dömandet utförsär ickeatt en av av or-
dinarie domare, med hänsyn till domarutbildningen och till väx-att
lingar arbetsbelastningeni medför behov korttidsanställa do-ett attav

kvalitetssynpunktUr det angeläget så andelär må-att stormare. en av
len möjligt ordinarie domare. Andelen icke ordinarieavgörssom av
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fram-olika storlekdomare i tingsrätterdet totala antaletdomare avav
tabell.följandegår av

olikaordinarie domare i tingsrättericke6: AndelenTabell av
storlek

10-15 Tre3-4 5-6 7-91-2 största
domare domare tings-domare domaredomare

rätterna

21%22% 20%28% 19%Andelenicke 30%
ordinarie
domare

tjänstgör iordinarie,framgår domaretabellen störstärAv att som
till fyra domare. dessamed Imindre tingsrättemadeutsträckning i upp

de tings-icke ordinarie. Itredje domare störretingsrätter är nästan var
Skillnadernafemte domare ordinarie.genomsnittiärrättema var

behovde mindre tingsrättemasbl.a. påberormellan tingsrättema av
förstärkning.for tillfälligoch domarevikarier

vidareutbildningideltagandeDomarnas

delta den vida-möjlighet idomaresamtligaangeläget attDet är att ges
erbjuds.reutbildning som

iordinarie domareutbildningsdagar7: AntalTabell per
olika storlektingsrätter av

Tingsr.
med 1-4 Tre10-155-9 största
dOmarC domare tingsrättemadomare

utbildnings-Antal
ordinariedagar per 474,84345

1996domare

det finns någrapåuppgifterna tyder interedovisade nämn-De att
dedet gällerolika storlekskillnader mellan tingsrättervärda närav

vidareutbildning.deltagande iordinarie domarnas
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Jämförelse rekryteringen till ordinarieav

domaranställningar

kommitténs direktiv framhålls domstolarnaI måste attraktivaatt vara
och stimulerande arbetsplatser förmår locka till högtsig kvalifice-som
rad personal. Det har tidigare befarats de mindre tingsrättema, sär-att

de Norrland, fåskilt i kan svårt rekrytera ordinarie domare.att
Rekryteringsfrågoma naturligtvis viktiga för alla personalkatego-är

domstolarna, praktiska skäl har denrier i sammanställningmen av som
här redovisas begränsats enbart till ordinarie domare. Redovisningen

sikte på klargöra det finns någon skillnad i antalet sökandetar att om
till ordinarie domaranställningar vid tingsrätter olika storlek.av

Från Tjänsteförslagsnämndens kansli har inhämtats uppgifter om
antalet utlysta ordinarie domaranställningar i tingsrättema under de
fem åren uppgift1993 1997 antalet sökande till dessasamt om an--
ställningar. uppgifterDessa har indelats med hänsyn till tingsrätternas
storlek enligt nedanstående tabeller. Chefsrådmansanställningama har
utelämnats eftersom dessa enbart finns dei tingsrättema.större

8:Tabell Antal sökande till lagmansanställningar i tingsrätter av
olika storlek

l-2 3-4 5-6 7-9 10-15
domare domare domare domare domare

16 17 4 10 3Antal utlysta anställ-
ningar 1993-97

8 10 10 9 9Genomsnittligt antal
sökande per
anställning
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rådmansanställningar9: Antal sökande till i tingsrätterTabell av
olika storlek

1-2 3-4 5-6 7-9 10-15 Tre största
domare domare domare domare domare tings-

rätterna

Antal utlysta
32 13 45 21 61anställningar

1993-97

Genomsnittligt
antal sökande

87 7 9 12
anställningper

Såvitt kan utläsa antalet sökande lagmansanställningama iärman av
lika attraktiva domstolsstorleken. det gäller råd-Närsett oavsettstort

generelltmansanställningama de tingsrättemaär, störstasett, mest
attraktiva.

Uppgifterna visar inte några påtagliga rekryteringssvårigheter i
antalet sökande de allratingsrättema, i minsta tingsrättemaäven ärom
Härvid avviker de mindre Norrlandstings-lägre i de övriga. inteän

från genomsnittssiffroma för tingsrätter irätterna nämnvärt motsva-
Ävenstorlekskategori. antalet sökanderande till vissa anställningarom

förekommerlågt det sällan tillsättningsförfarandeär ytterst ettatt
bristmåste avbrytas på grund på sökande.av

Administrationskostnader

har, storleken, i huvudsak slag arbets-Tingsrättema oavsett samma av
uppgifter vid administration den verksamheten. ad-Begreppetav egna

innefattar arbeteministration inte det administrationrörsom av en-
mål, målregistrering. Enligt nedanstående tabellskilda avdelar det.ex.

olika för administration följandetingsrätter sin procentuellagrupperna
andel personalresursema.av
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Tabell 10: Andel administration de totala personalresursernaav

1-2 3-4 5-6 7-9 10-15 Tre
domare domare domare domare domare största

tings-
rätterna

Administ-
ammens 15% 15% 13% 12% 11% 15%
andel av
personal-

resurserna

sammanställningenAv framgår administrationens andelatt av per-
sonalresurserna minskar något med stigande domstolsstorlek, med un-
dantag för de tingsrätterna. Administrationsuppgiftemastörstatre i
dessa tingsrätter emellertid inte helt jämförbaraär medtre övriga tings-

eftersom det inom derätter, tingsrätterna finns administrativastörsta
saknas vid andra tingsrätter, bl.a. personalkonsulenterresurser som

biträder andra domstolar och ADB-tekniker.ävensom
Exempel på administrativa arbetsuppgifter ofta svårareär attsom

organisera rationellt i mindre tingsrätter bl.a. arbete i televäxeln ochär
teknisk rådgivning åt ADB-användare. förhållandeI till verksamhetens
omfattning lagmännen i de mindreägnar tingsrätterna tid admi-mer
nistration i tingsrätter.än större

Tidigare undersökningar berör frågan lämpligsom om
tingsrättsstorlek

Flera undersökningar har behandlat frågan det finns storlekom en
på tingsrätt särskilt lämplig med hänsynär bl.a. till kostnads-en som
effektiviteten.

Frågan lämplig storlek på tingsrätt aktualiserades börjaniom en av
1980-talet då beslut fattades slå de två tingsrätterattom samman som

Östersundfanns i vardera Kalmar, och Umeå. Härigenom skapades tre
tingsrätter har åtta respektive nio domare. De tresom nu sex, samman-
läggningama har, enligt vad inhämtats från Domstolsverket, möj-som
liggj besparingar, främst minskade administrativaort kostnader,genom
bl.a. inom Vaktmästeri, televäxel och bibliotek. Lagmannen vid den
sammanlagda tingsrätten har sannolikt kunna mindre tid admi-ägna
nistration lagmännenän vid de båda tidigare tings-sammantaget
rätterna.
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handläggningstidermålavverkning och iDomstolsverket undersökte
framlades underutredning 1991olika storlek itingsrätter somenav

betecknades medelstoraVad då tings-1991:7.DV-rapport somsom
denna tidpunkt någotmed domare, hade viddomstolar 4-6rätter, en
medelålder på målbalan-domare och lägremålavverkninghögre per en

övriga tingsrätter.änsen
analyserat produktiviteten ihar två undersökningarStatskontoret i

Enligt1991:31B och 1993:17.Statskontoretstingsrättema rapporter
do-hade i storleksordningen 4-6första undersökningen tingsrätterden

Blandproduktiviteten. vissa tingsrätterden högsta störresom varmare
lägre. Vid Statskontorets andradomare produktiviteten7-8än un-var

metod resultatet undersök-användesdersökning avannan menen
den tidigare. Statskontorethuvudsak detsamma iiningen somvar

förändring teknik och organisationemellertid ocksåframhöll att en av
organisatorisk enhet kantill vad storlek påkan leda är rättatt ensom

förändras tiden.över

på tingsrättstorlekMinsta en

frå-har samband medlämplig storlek på tingsrätt visstFrågan enom
storlek pågodtagbara tingsrätt.minsta engan om

f.f. förordadestingsrättsreforrn SOU 1967:4 sid 56Inför års1971
färreunderrätt borde ha domare,allmän riktlinje inte än treatt ensom

domförhetsreglema tvistemål.till i vissamed hänsyn
tingsrättsorganisationenkom 1991 i sinStatskontoret översyn av
sidofunktionema skullesid f.f. fram till1991:31A 21rapport att om

för deras administ-från blir underlagetbort de minsta tingsrättematas
dessa be-det blir svårt motivera de tingsrätterså litet,ration attatt att

håller administration.en egen
Även under Ds 1992:38den departementsutredning 1992 re-som

fanntingsrättsorganisation ingendovisade övervägandensina attom
framhöll ocksåha färre domare Utredningenbörtingsrätt än atttre.

fördelar från såväl judiciellamed sju domare hartingsrätter minst stora
bedömdes till-synpunkter. sådan tingsrättadministrativa En varasom

möjlighet till kompetensutveckling och speciali-räckligt förstor att ge
för domarna.sering
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Tingsrättemas2 lokalkostnader

Nuvarande lokalkostnader

tingsrättemas totala kostnaderAv omkring kostnader20 %utgörs av
för lokaler, vilket för år 1997 lokalkostnad på omkringmotsvarar en

mkr förhållandevis290 år. Tingsrättema har högre lokalkostnaderper
domstolskategorierövriga beroende på förhandlingslokalemaän att är

särskilt kostnadskrävande. Tingsrättemas förhandlingslokaler speci-är
ellt utformade ofta byggda föroch detta ändamål. De särskilda krav

ställs förhandlingslokalemapå det förhållandevis kompliceratgörsom
och tidskrävande skaffa lokaler för tingsrätt.att nya en

årliga kostnaderna för lokalerDe i tingsrätterna, med den indelning
storleksgrupper framgår följandei valts, tabell.som av

ÅrligaTabell 11: lokalkostnader 1997 vid tingsrätter olikaav
storlek

3-4 5-61-2 7-9 10-15 De tre
domare domare domare domare domare största

tingsrätterna

Kostnafi 78 065 66 104 83 720 79 427 00771 113 686
kr/anstalld

2eåm/ 90 82110 75 63 72
anstalld

Kostnad
736709 1 024 1 060 l 125 1 587kr/mz och år

Lokalkostnaden anställd lägst dei tingsrätter medper var gruppen
3-4 domare och med 10-15 domare. högre lokalkostnadenDen per
anställd i de tingsrätterna beror främst på Stockholmsstörstatre att

huvudstadenstingsrätt, med sin placering i har särskilt högacentrum,
lokalkostnader.

Lokalytan anställd minskar med ökad tingsrättsstorlek. Denper
delvislokalytan anställd i de mindre hängertingsrätternastörre per

med lokalbehovet vid de tingsställen företrädesvis finnssamman som
vid de mindre mindre har också,tingsrätterna. De tingsrätterna i större
utsträckning andra tingsrätter, lokaler i äldre byggnader, vilka oftaän
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förhandlingslokaler,bl.a.relativt allmännahar vänt-utrymmen,stora
ofta lokalerna detrapphallar och liknande. ikorridorer, De nyarerum,

utformadevanligen påtingsrättema sättär ett ettstörre som ger mera
lokalstandard,ande. Generellt tingsrättemaseffektivt lokalutnyttj ärsett

såväl i mindre tings-gäller lokalytan, hög ibl.a. det störrenär som
rätter.

m2 påverkas generelltför domstolslokalerKostnadsnivån avper
främst följande.flera olika faktorer,

generellt dyrare ytenhet påLokalerpåHyresnivån är settorten. per-
mindre.påänstörre orter

kostnaden lokaler beror påastighetens ålder. högre iDenF attnyare-
byggkostnaden, under många årdelvis beroendehyran är av som

Tingsrättslokaler måste från början byg-ökat kraftigt. antingenhar
eller specialanpassas för kunnaspecifikt för ändamålsitt att an-gas

efter inflyttningUnder de första åren ivändas domstol. en nyasom
lokaler får domstolen normalt räkna mednyligen ombyggdaeller en

endast kanhyreskostnad för de investeringar utnyttjashögre avsom
minskar normalt med tiden.domstolen. merkostnadenDen

hyreskontrakt tecknadesdå kontrakt tecknades.idpunkten DeT som-
1990-talet tecknats medbörjan harunder högkonjunkturen i enav

under de åren.hyresnivåhögre än senaste

lokaliseringvid förändradLokalkostnaderna aven
domstolar

kan påverka deras samlade lo-omlokalisering tingsrätterEn väntasav
kostnadshöj ande och kostnadssänkande riktning påkalkostnader både i

följande sätt.

verksamhet från mindre tillFlyttning tingsrättemas störreorterav-
m2förhyrd beroende på hyresnivånmedför ökad kostnad attperen

vanligen ökar med storleken på orten.
m2 generellt flytt-flyttningen ökar kostnadernaVid sett genomper-
nyinredda, eftersom ellerfrån äldre lokaler till ellerning nya nya

Inflyttning i domstols-nyinredda lokaler vanligen dyrast.är nya
ofta kostnadsölcning nödvändiglokaler medför också genom enen
säkerhetsavseende.standardhöjning i bl.a.

fall flyttning sker från äldre lokaler tillminskas deLokalytan kan i-
disposition lokalernautrymmesbesparandeatt aven mernya genom

lokaler.ofta kan uppnås i nya
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Det minskade Iokalbehov uppkommer, bouppteckningarsom om-
och inskrivningsärenden förs bort från tingsrättema, kan i åtskilliga
fall tillvaratas snabbare vid sammanläggning tingsrätter. Viden av

sammanläggning kan nämligen besparing både i dengörasen en
nedlagda tingsrättens och den mottagande tingsrättens lokalkostna-
der. några fallI kan verksamhet från nedlagd tingsrätt ien rymmas
den mottagande tingsrättens befintliga lokaler.
Genom sammanläggning tingsrätter uppkommer också mins-ettav-
kat behov arbetsplatser och minskad lokalyta, eftersomav sam-
manläggningen i sig beräknas medföra personalbesparing.en

Beräkning de effekter på lokalkostnadernasammantagnaav som
uppkommer vid omlokalisering och sammanläggning tingsrätteren av
redovisas i bilaga 9 i avsnittet de samlade ekonomiska effekternaom

förändrad domstolsorganisation i bilaga underbilagasamtav en

3 Tingsrättemas betydelse för stationering
advokater på olika orterav

effekt vidEn omlokalisering tingsrätter har befarats ad-en attav vara
vokaterna måste minska eller upphöra med sin verksamhet på sådana

upphör kansliort för tingsrätt.orter En sådanatt effektsom vara en
bygger på antagandet verksamheten vid tingsrättatt fleren genererar
uppdrag för advokater stationerade på tingsrättens kansliortär änsom
för andra advokater. Eftersom advokater ingår viktig del isom en en

samlade utbud kvalificerade tjänster har eventuellaorts sambandav
mellan tingsrättemas lokalisering och stationeringen advokaterav un-
dersökts.

Följande uppgifter har hämtats från Sveriges Advokatsamfunds ma-
trikel för år 1997:

Alla landets nuvarande kansliorter för tingsrätt har minst ad-en en-
vokat verksam påär orten.som
Utanför de storstadsområdena finns advokater stationeradetre på ca-
60 och mindre inte harstörre någon tingsrätt.orter, som

fåtalEtt relativt inte har någon tingsrätt, harstora hellerorter, som-
ingen advokat stationerad på orten.

Advokaterna på tingsrättsortema har naturligtvis, jämfört med andra
advokater, kostnadsfördel eftersom de inte har någon nämnvärden res-
kostnad eller spilltid vid inställelse i tingsrätten på den Iorten.egna



1998:135SOUBilaga 3254

advokatuppdragmångabeaktasemellertidsammanhang bör attdetta
domstol.inställelse ikräverfrågorgäller rättsligainte som

förkan halokaliseringbetydelse tingsrättemasvilkenbelysaFör att
sammanställ-följandeharpå tingsrättsortenadvokaterstationering av

genomförts.ning
valtsharför tingsrättkansliortinte ut,antal ärEtt var-orter ensom

kommunmedjämförtsharoch ortvid orterna aven annanen avvar
jäm-Ortemakansliort för tingsrätt.storlekmotsvarande är somensom

tabell.nedanstående Förrad ipåparvisharförs grupperats samma
påbiträdande juristerochadvokaterantalet orten.harvarje angettsort

uppdragssummasamladedendessutomsammanställningenl anges
budgetåretunderpå respektiveadvokatertillutbetalts ortharsom

bekostade meduppdrag rätts-gäller vissaoch1994/95 typer avsom
hjälpsanslaget.

på respektivemedår 1995 utan12: Advokater orterTabell
tingsrätt

rättshjälpUtbetaldAntalmedrättshjälpUtbetaldAntalOrter utan
tkradvokateringsrättadvokater tkrtingsrätt
Misstänkt AllmänAllmänMisstänkt

rättshjälpibrottmålrättshjälpibrottmål

7491775Norrtälje0Nynäshamn

2563612Sölvesborg0Flen

Åmål 1484719177662Arboga

127710487526 Värnamo1323Nässjö

8126035Ljungby2324604Vetlanda

5772063Simrishamn3865072Nybro

41 l6055Sala0Ulricehamn

6134613Eksjö61 12075Skara

09 12l12 12lVarberg139696714Kungsbacka

206367420Landskrona15608018Falkenberg

879210Sollefteå 35891742Kramfors

sammanställningen.draskanslutsatserFöljande av
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Bland de utvalda har de kansliort för tings-orterna ärorter som en
vanligen fler advokater och högre rättshjälpsbelopprätt deett än orter
inte kansliort för någon tingsrätt. Uppdragär bekostas medsom som

rättshj älpsanslaget visserligen viktig intäktskälla för advokaterna,är en
kan knappast i de angivna exemplen den huvudsakliga in-men vara

täktskällan för advokater på Som jämförelse kanorten. nämnas att en
advokat vid allmän advokatbyrå måste ha årlig intäkt på 1 mkren en ca
för täcka kostnaderna för verksamheten.att

redovisadeDe uppgifterna inte anspråk på fullständig belys-gör en
fråganning vilken inverkan omlokalisering tingrätter kanav om en av

för etablering advokater på olika Den slutsatsen kan dockorter.av
dras, finnsdet tingsrätt på så underlättar dettaatt ortom en en sanno-
likt etableringen advokater på orten.av

finnsDet antal det inte finns någonett stort orter trots attsom,
tingsrätt på har eller flera verksamma advokater.orten, Detta tyderen
på det finns förutsättningar för upphöratt ävenatt orter attsom vara
kansliort för tingsrätt, kommer ha tillgång till advokateratt ären som
verksamma på En viss minskning underlaget för advokat-orten. av
verksamheten skall dock inte uteslutas. Andra förhållanden lokalise-än
ringen tingsrätt, bl.a. näringsliv och antalet advokater påortensav en
närbelägna har uppenbarligen också betydelse för antalet advo-orter,
kater på ort.en

Administrativt4 samarbete mellan
domstolar

Befintlig administrativ samverkan

Kommittén skulle enligt direktiven lämna förslag till hur långt-ett mer
gående administrativt samarbete mellan domstolarna bör utformas.
Som grund för uppdraget i denna del har det existerande administrativa
samarbetet framför allt mellan tingsrätter och länsrätter kartlagts ge-

enkät till dessa domstolar. enkäten harI också redovisats tings-nom en
och länsrättemas administrativarättemas samverkan med andra dom-

stolar. frågorDe ingått i enkäten och sammanställningsom en av
framgår nedanstående tabell.svaren av



SOU 1998:135Bilaga256 3

mellan olikaadministrativt arbeteKartläggning13:Tabell av
1996domstolar,

Samarbete SamarbeteSamarbeteSamarbeteSamarbeteBefintliga
mellanmellan och mellanmellan ochmellan ochområden for trtr

på underrätterunderrätterlokalise- LRLRadministrativt LR i samma
Samarbete Olika ÖVCHäüCri Orterstorstads- rade i ort mensamma

byggnadområdena byggnad samma

868Televäxel 2

76 1Posthantering

Övrigt 4 1vakt-
mästeri

1 45 lBibliotek

23 48Lokaler

2 1 2Lokalvård 7

22ADB-IT

3 44 32Utbildning

12Upphandling

1ad- 1EA/PA
ministration

Friskvård l1

2 lArkivering

dessasamarbetstillfállen. Vid ochtabellen antaletSiffrorna i vart ett avanger
några domstolar.två, fall flera,samarbetar eller itillfällen

förekommer administrativtdetKartläggningen visar ettatt samar-
olika områden. viktigastepå många Demellan domstolarnabete ex-

följande områden:samarbete inompå dettaemplen är
receptionTeleväxel och-

och posthanteringVaktmästeri-
informationsteknologi ITochADB-frågor-

förhandlingslokaleranvändningGemensam av-
Bibliotek-

kontorsförnödenheterUpphandling av-
Utbildning, bl.a. notarierav-

personaladministrationEkonomi- och-
Arkivering-
Lokalvård-
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insamladeDet materialet visar förekomsten samverkan på detatt av
administrativa området i hög grad beroende de geografiskaär av av-

Åtskilligastånden mellan domstolarna. de områden för samverkanav
förutsätter domstolarna lokaliseradenämnts varandra.att är närasom

den tredjedel länsrätternaFör 8 domstolar, lokaliserade tillärav som
byggnad tingsrätt, naturligtvis förutsättningarna förärsamma som en

administrativ samverkan särskilt goda. Det administrativaen sam-
arbetet mellan dessa tingsrätter och länsrätter också i de flesta fallär
omfattande.

Samarbetet har betydligt mindre omfattning mellan domstolar som
lokaliserade till inte har verksamhetär iortsamma men som samma

byggnad. Samarbetet naturliga skäl mindre omfattandeär ännuav
mellan domstolar på olika vissEn samverkan förekommer ocksåorter.
mellan underrätter och på respektive Ett växandeöverrätter orter. om-

förråde samverkan mellan domstolar frågor användningenrör om av
IT.

Samarbetet mellan domstolar på närbelägna inom storstads-orter
områdena, har enligt enkäten relativt liten omfattning. begrän-Deten
sade samarbetet kan sammanhänga med domstolarna dessai områ-att

oftaden så de i många avseenden administrativtär självbä-stora att är
rande.

Särskilt i storstadsornrådena finns emellertid samarbete detett när
gäller vissa specialistfunktioner personalkonsulenter och IT-spe-som
cialister. Personalkonsulentema betjänar vanligen domstolar inom flera
regioner. I dessa fall det ofta kompletteringär sådana tjänsteren av

tillhandahålls Domstolsverket. Några domstolar harstörre ävensom av
anställa informatörövervägt detta samarbete haratt gemensamt en men

olika skäl genomförts.inte Ett slag de välut-ärav av gemensam resurs
rustade säkerhetssalar finns vid de tingsrättema ochstörstatresom

används övriga tingsrätter och hovrättema.ävensom av av
finnsDet regionalt samarbete mellan tingsrätter det gällerett när att

tillhandahålla varandra personal i olika akuta situationer. Domstolama
samarbetar regionalt utbildningeniäven notarier. Ett mindre antalav
domstolar samverkar i administrativa frågor med andra statliga organ

bl.a. länsstyrelser och skattemyndigheter, det gällerorten, närt.ex.
televäxel, posthantering och lokalvård.

Personell samverkan mellan domstolar i den dömande verksamhe-
i de flesta fall begränsad till de delarär verksamheten därten av en

samverkan regelstyrd, vid organiserandetär tingsrättemassom av
häktningsjour, vid planering fastighetsrådens tjänstgöring och vidav
anlitande domare från domstol för sådana tvistemål krä-av annan som

domare vid avgörandet. Vissa närbelägna tingsrätter samverkartrever
också vid planering förstärkningsñskalemas tjänstgöring.av

9 SOU1998:135
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administrativt samarbeteVidareutveckling av

bl.a. inriktats påår harutvecklingen underadministrativaDen senare
och sin verksamhet.möjlighet planeradomstolarnasöka styraattatt

delegering till domstolarnaunderlättatsutveckling harDenna genom
fattats Domstolsver-tidigare harbeslutadministrativaolika avsomav
för praktiskt allabudgetansvaretdomstolar harSamtligaket. tagetnu

resekostnader.hyror och vissaförvaltningskostnader utom
har utvecklatsdomstolarna successivtsamverkan mellanDen som

och beslut.olika lokala initiativ Motväsentligt resultatalltiär ett av
har utfor-på de olikadet naturligtbakgrundenden är att orternaman

utformning.till omfattning ocholika både sinsamarbete ärettmat som
långtgående admini-domstolar harförhållandet någraDet ettatt mer

likartade förutsättningar,domstolar,andrasamarbetestrativt än trots
påytterligare utvecklingsmöjligheterdet finnsemellertid påtyder att

område.detta
olikafortsatt utvecklingsynpunkterenkätsvaren lämnasl aven

skulle väl-Flera domstolarandra domstolar.medsamverkanslags
specialistkom-för tillvarata domamassamarbeteytterligarekomna att

förunderlätta notariernamål. Förslagolika slagsi attattpetens om
enkätsva-framförs också. Enligtoch länsrätt,både i tingsrätttjänstgöra

stimulera tilldomstolar föri flerafinns intresse attäven ett nyaren
tidvisdomstolssekreterarelåtalösningaradministrativa attgenom

domstolar.andraitjänstgöra

domstolsorganisationExempel på5 en

i Skåne länlokal enhet- Länsrättenmed

Bakgrund

till län:länen Skånede båda iladesjanuari 1997l ettDen samman
förändringarbetydande inommedfördeSammanläggningenlän.Skåne

dellänsrättemastidigare länen. Förde bådaverksamheten istatligaden
Skåne län, bildadesilänsrätt, Länsrättenförändringeninnebar att en

Malmöhus län ochi Länsrät-Länsrättensammanläggning avengenom
länsrätten MalmöKansliorten för denKristianstads län. äriten nya
avdelningar isåväl Malmö trebedrivs iverksamheten sommen

avdelning.Kristianstad en
länsrättens organisationhar denDomstolskommittén sär-För nya

tillavdelning Kristianstaditill länsrättensmed hänsynskilt intresse att
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konstruktion påminner sådana lokala enheter vidsin tingsrättema,om
i kommitténs direktiv.nämnssom

har genomfört avgränsad uppföljningKommitténs sekretariat en av
medorganisationen vid i Skåne län, särskild inriktning påLänsrätten

uppdelning Underlag för uppföljningenverksamhetens på två harorter.
oktober företrädareinhämtats bl.a. intervjuer under 1997 medgenom

för olika personalkategoriema i länsrätten. sammanställningde En av
framkom redovisas det följande.vad då isom

organisationLänsrättens

Administration och ledningsorganisation

ledning och administration finns i Malmö. Viktigare beslutLänsrättens
ärenden, bl.a. resursfördelningen, fattasi administrativa i kolle-om

ledningsgrupp, vilkeneller lagmannen i i ingår chefs-gium ävenav en
administrative direktören.rådmännen och den underlättaFör att sam-

manhållningen inom länsrätten besöker lagmannen och den admini-
fördirektören regelbundet avdelningen överläggning medstrative per-

sonalen där.
Chefsrådmannen vid Kristianstadsavdelningen för sedvanligsvarar

domstolsavdelning. Vid dennaarbetsledning vid avdelning haren
målkansliet för sådana administrativagruppledaren vid utsetts att svara

arbetsuppgifter praktiska skäl måste utföras i anslutningnärasom av
verksamhet.till avdelningens

målFördelning registreringoch av

de viktigaste åtgärderna vid inrättandet den länsrättenEn avav nya var
för fördelningenfastställa grunderna mål på avdelningar.att av
det regelmässigt förekommer förhand-måltyper i vilka muntligDe

mål vilka det begärs förhandling dåling övriga i det inkommersamt
efter målens geografiska tillhörighet.till länsrätten, lottas Detta inne-

tillbä-r de mål denna kategori hör kommunerna i tidigareatt av som
Kristianstads län tillförs Kristianstadsavdelningen, medan övriga mål

tillförs de Malmöavdelningama.kategori tresammaav
specialiserad mâltyper ochavdelning på vissa tilldelasVarje är

mål respektivesamtliga typ.av
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Övriga kommuntillhörighet, på samtliga avdel-mål lottas, oavsett
blir utjämnad mellanarbetsbelastningensåningar sammantagetatt av-

delningama.
länsrätten funnitmålfördelningen valts harMed de grunder för som

och lottas vid länsrättensflertalet mål registreraslämpligastdet att re-
all länsrättens sändsMalmö. Praktisktgistreringsenhet i posttaget

skall arkiveras iavgjorts vid länsrättendit. Samtliga målockså som
Malmö.

bådamellan länsrättens personal på demålhanteringenSamverkan i
information målhanteringssystemetall iunderlättas ärattorterna av

målregistre-Med den koncentrationbådatillgänglig på orterna. av
nödvändigtMalmö valts, detposthanteringen tillringen och ärsom

dokument mellan länsrättensoch andramed daglig transport postav
båda verksamhetsorter.

uppdelninglänsrättensaktualiserasFrågor genomsom

på två orter

avståndpåinformationsformedlingBeslutsfattande och

finns detarbetsenheter på fleraolikamedorganisationI orterstoraen
distans från huvuddelenbefinner sig påför medarbetarerisk att somen

få, mindre informa-upplever sigfår, eller åtminstoneverksamhetenav
de admini-mindre inflytandeoch därmedverksamheten övertion om

fattas centralt i organisationenfattas. Beslutbeslutstrativa somsom
förankrade.bli dåligtså fallriskerar i att

den uppfattningenpersonal hade inteKristianstadsavdelningens att
otillräcklig infor-till de fåtthade bidragittill Malmö i sigavståndet att

inflytande sin arbetssituation.mindreoch därigenommation överett
direktören ofta besökeradministrativeoch denlagmannenGenom att
bl.a. kommande beslut,och informerarKristianstadavdelningen i om

information ochmöjlighet ochavdelningenpersonalen vid attgeges
tilltänkta beslut.ochpåverka länsrättens planering

ledningsgruppenunderlättaslänsrättenInformationen inom attav
Eftersom chefsråd-Kristianstadsavdelningen.vidsammanträderibland

får denledningsgruppen,Kristianstadsavdelningen ingår ividmannen
infor-den tillgång tillavdelningenpersonalen vidövriga vägenäven

informationsmöten för personalGemensammaberör dem.mation som
förekommer också.från båda änstgöringsortema

beslut fat-administrativaundvikas vissakunnatDet har inte att som
Kristianstadsavdelningen.personalen vidogillaslänsrättentats avav

kommenterat sådanavid intervjuernavid avdelningen,Personal som
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beslut, inte besluten följd bristande information eller in-ser som en av
flytande konsekvens Kristianstadspersona-utan attsnarare som en av
len minoritet inom länsrätten..utgör en

Enhetliga arbetsformer

Inom och domstol det i många fall nödvändigtär haatten samma
eller likartade rutiner. När skall lägga två verk-samma man samman

samheter olika storlek, så blir ofta den arbetsenhetens rutinerstörreav
vägledande, dessa rutiner omfattas majoritet blandattgenom av en per-
sonalen. Detta har i viss mån skett vid Länsrätten i Skåne län, närt.ex.
det gäller målregistrering, arkivering och litteraturförsörjning. En

förändring jämfört med den tidigare organisationen Kristi-är attannan
anstadsavdelningen tillfördes ytterligare föredragande viss till-samten
fällig föredragandeförstärkning. Härigenom fick avdelningen i stort

motsvarande dimensionering beredningspersonalen,sett viden av som
avdelningarna i Malmö.

Det kanske möjligt medge arbetsenhet Kristian-attvore en som
stadsavdelningen befogenhet utforma rutiner elleratt atten egna ge
avdelningen budgetansvar. Ambitionen vid länsrätten harett eget
emellertid varit skapa allai avseenden samlad domstol med "vi-att en
känsla, intern kultur och med interna rutiner funge-en gemensam som

väl tillsammans. inriktningenDen hade urholkats valt attrar om man
behålla den tidigare Kristianstadsdomstolen i friståendeprincipsom en
arbetsenhet inom den länsrätten.nya

Effekter verksamhetens uppdelning på två orterav

påInverkan olika personalgrupper

personalen vidFör Kristianstadsavdelningen har det inneburit vissa po-
förändringar tillhörasitiva domstol. Domare, föredragandeatt störreen

och notarier har kunnat erbjudas utbildningstillfällen med kvalificerade
inbjudna föredragshållare, vilket möjliggjorts kostnaden harattgenom
kunnat fördelas på fler anställda. Föredragande och notarier anses av

enflera tillfrågade inom dessa kategorier ha fått något starkare ställ-
ning i organisationen tillhöra Däremot harstörreattgenom en grupp.
flertalet bland kanslipersonalen inte påverkats särskilt mycketännu av
omorganisationen.
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Besparingar

läns-medfört den tidigareharlänsrättendenInrättandet attnyaav
huvud-Kristianstad iregistratorsfunktion iochadministrationrättens

administrativmedfört minskningharavvecklats. Dettasak har aven
Kristianstadårsarbetskrafter itvåmotsvarandepersonal utan attca.

Skillnadenskett Malmö.ändamål imotsvarandeförstärkning förnågon
Kristianstad innebärchefsrådmanslön iochlagmanslönmellan enen

enligtlänsrätten harInrättandet denkostnadsminskning.viss nyaaven
effektivitetbidragit till högrelänsrätteninomflera bedömare genomen

båda tidigare länsrättemamellan deskillnader arbetsbelastningeniatt
utjämnades.

samband medför och spilltid iKostnader har tillkommit resor.resor
chefs-ochadministrative direktörenfrämst för lagmannen,gällerDetta

också förviss månKristianstadsavdelningen, ividrådmannen an-men
dagligakostnaden för denDärtill kommerpersonal. posttranspor-nan

kr år.Kristianstad ca 30 000Malmö ochmellanten per
sikt kan be-uppdelningen pågeografiskaför vad denkalkylNågon

uppfatt-redovisa. vanligmöjlig Eninteekonomiskt,tyda är ännu att
ochmerkostnaderlänsrättentillfrågats inombland dem ärning attsom

jämnt.ibesparingar vägersettstort
vid Kristian-hindratlänsrätten har inteSamverkan inom att man

samverkansfördelar ligger ipå deocksåstadsavdelningen tar somvara
Samlo-Kristianstadsmed tingsrätt.samlokaliseradavdelningen äratt

mellan länsrättsavdel-samarbeteförförutsättningarkaliseringen ger
användningenreception,då det gällerbl.a.och tingsrätten,ningen av

televäxel och lokalvård.förhandlingslokaler,

övervägandenochErfarenheter

Domstolschefens betydelse

har lagman-det länet,organisation iinförandet länsrättensVid nyaav
personal be-med länsrättenscentral roll. Vid intervjuernahaftnen en

hela förberedelsearbetet.medverka ichefen kanviktentonades attav
utnämndesden lagmannennackdeldärföransågsDet att nyavara en

kraft.trädde iorganisationen Dettid denendast kort innan an-nyaen
utifrån och därigenomchefen kunde hämtasfördelklarsågs attvara en

personalgrupper deolika inomobundenuppfattades helt gentemotsom
tidigare länsrättema.båda
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på tvåHar uppdelningen bland personalenorter accepterats

Personalen vid de avdelningarna i Malmö har inte påverkats särskilttre
mycket övergången till och blandorganisation dem till-av en ny som
frågats där har de flesta få synpunkter på verksamheten uppdeladäratt
på två Kristianstadsavdelningens personal hade föredragit fåorter. att

kvar vid administrativt fristående domstol, personalen därvara en men
har den nuvarande organisationen och inget hindraraccepterat ser som

den behålls på längre sikt. Man undgick därigenom ocksåatt en orga-
nisation personalen såg alternativ, nämligensämreettsom som en
koncentration all länsrättens verksamhet till Malmö. Några principi-av
ella invändningar och domstol har verk-mot att permanenten samma
samhet på två har inte framförts.orter,
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år på1997 samtligaResursbehov för länsrätterTabell
enligt organisationsalternativ 1tingsrättsorter

OrdinarieOrtLän
domare

StockholmStockholms län 13
Huddinge 3
Nacka 4
Solna 6
Roslags 4
Uppsala 5Uppsala län
EskilstunaSödermanlands län 2
Nyköping 3

Östergötlands Norrköpinglän 3
Linköping 3
JönköpingJönköpings län 5
Växjö 4Kronobergs län
Kalmar 4Kalmar län
Västervik l
VisbyGotlands län l
Karlskrona 2Blekinge län

län Kristianstad 2Skåne
Helsingborg 4
Malmö 4
Lund 3
Ystad 2
HalmstadHallands län 2
Varberg 2
GöteborgGötalands län 8Västra
Mölndal 5
Borås 3
Vänersborg 4
Mariestad 5
Karlstadlän 5Värmlands
ÖrebroÖrebro län 5

län VästeråsVästmanlands 5
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Ort OrdinarieLän
domare

Dalarnas län Falun 5
Gävleborgs län Gävle 4

Hudiksvall 1
Västernorrlands län Sundsvall 5

Örnsköldsvik 1
ÖstersundJämtlands län 2

Västerbottens län Umeå 3
Lycksele 1
Skellefteå 1

Norrbottens län Luleå 4
Haparanda 1
Gällivare 1
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år på1997 för länsrätter nuvarandeTabell 2: Resursbehov
länsrättsorter

Länsrättsdomare
ordinarie ickeOrtLän

ordinarie
StockholmStockholms län 30 15
UppsalaUppsala län 5 3
NyköpingSödermanlands län 5 2

Östergötlands Linköping 6län 3
JönköpingJönköpings län 5 3

Kronobergs län Växjö 4 l
län Kalmar 2Kalmar 5

Gotlands län Visby l l
Karlskrona 2Blekinge län 2
Malmö 14Skåne län 1 l
Kristianstad 4 3

Hallands län Halmstad 4 3
Götalands län Göteborg 13 4Västra

Vänersborg 37
Mariestad 25
KarlstadVärmlands län 5 l
ÖrebroÖrebro 3län 5

Västmanlands län Västerås 5 l
län Falun 5 2Dalarnas

Gävleborgs län Gävle 5 2
Västernorrlands län Härnösand 6 1

Östersund 2 lJämtlands län
län Umeå 2Västerbottens 5

Luleå 6 1Norrbottens län
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Statistikuppgifter
rörande

Stockholms tingsrätt
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ÅrligaTabell förändringar Stockholmsi tingsrätts budgetramar
under perioden 1989 1997-

Budgetår Förändring

1989/90 +/- O

1990/91 0,4 mlcr-

1991/92 2 mkr-

1992/93 0,67 mlcr+

1993/94 1,1 mkr+

1994/95 mkr3,2+

1995/96 8,9 mkr-

1997 mkr5-

Kommentar

Ett arbetsbortfall motsvarande mkr inträffade5 då den summariskaca
fördes bort från tingsrättema vid årsskiftet 1991/92. realaIprocessen

därför budgetförändringen för budgetåret 1991/92 intetermer var
minus 2 mkr plus mkr. Eftersom3 tingsrätten arbetadeutan storaav
balanser mål i den summariska under våren 1992 börav processen man
räkna med resurstillskottet på 3 mkr först under budgetåret 1992/93.
Budgetförändringen för 1992/93 skulle i praktiken alltså ha varit 3,67+
mkr.
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Tabell 2: Löne- och fdrvaltningskostnader vid Stockholms
tingsrätt 1989-1996 räknat i mkr

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1996

Löner, verklig 128 631 130 689 126 683 132 252 123 724 134 872 144 321
kostnad
indexomräknade

indexom-Löner, 148 363 137 858 131 277 125 834 123 724 128 077 133 021
räknade i 1994
års penningvärde
inkl lokalvårds-
löner

Övriga förvalt- 12 832 12 245 13 394 15 230
ningskostnader,
indexornräknade

Summa löner 156 281 150 690 143 522 139 228 138 501 140 223 148 251
och övriga för-
valtningskost-
nader, indexom-
räknade

årsarbetskrafterTabell 3: Antal enligt personalplan och antal
åranställda 1996, siffror budgetåretför 1994/95 inomanges

parentes.

Personalkategori Personalplan/ Antal
årsarbetskrafter anställda

Ordinarie domare 79,25 87
86,00 86

Fastighetsråd 5,00 5
5 ,10 5

Icke ordinarie 21,53 35
domare uppgift saknas 12

Notarier 45,72 53
43,00 43

Övrig personal 244,81 275
236,77 305

Summa 396,31 455
uppgift saknas 451

för 43,52varav -
inskrivning och 45,9
bouppteckning
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underårsarbetskrafter vid tingsrättenutövadeAntalTabell 4:
1996.1989perioden -

ÅrsarbetskrafterÅr

417,51989

418,61990

401,91991

419,91992

41 1,51993

420,71994

382,471995

362,231996

Kommentar

beräkningsmetoderskilda överensstämmerpåberoendeSannolikt
tabellredovisats idehelt medför år 1996 intesiffrorna som

sjukfrånvarosåväl längrebeaktatberäkningvid sinDomstolsverket har
årsarbetskrafter.tillomrälcnatsharDeltidsarbetetjänstledigheter.som

innebär denvilketfrånräknatsdäremot intesjukfrånvaro har attKortare
årunderobserveraskunnatfrånvarodennaminskning senaresomav

beaktats.resurstillskott intevisstinneburitoch ettsom
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Tabell 5: Personalsammansättningen

lPersmalkategml ÖvrigaStockholms tingsrätt tingsrätter

1996 1996/97 2 1996 1996/97

dinme mmm 20,93 21,20 16,53 16,37
ke dina 664 4 96 5 11 5 45i i idomare

notarier 12,21 12,94 19,88 20,21
ka5P°5°"a 62,20 60,90 58,47 57,98

Siffrorna visar den procentuella andelen årsarbetskraftutövad för
personalkategorin förhållandei till det totala antalet utövadesett
årsarbetskrafter.
2 perioden 1996-07-01Avser 1997-06-30.-

Kommentar

Statistikunderlaget till tabellen har hämtats från Domstolsverket och
skiljer del från detsig material hämtats från tingsrätten ochen som

i tabellpresenteratssom
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tingsrättMål- vid Stockholmsärendeutvecklingen6: ochTabell
19981993 -

1996 1997 1998mål 1994 1995Inkomna 1993
ärendenoch prognos

8291 7910 880010794 9130Tvistemål 114261

6180 85008292 7285 6566Brottmål 2 9158

500 448 7001025 511691Fast.
domstolsmål

100100 94 97Vattenmål 125 121

2001 1967 2048 21002028 2016Gemensam.
ansökan

752 15001244 1716 12751488Notarie-
brottmål

64007586 7986Domstols- 7140 5535 6300
ärenden

38003846 3457 3494Konkurs- 4771 4592
ansökningar

11789 1200012048 12781Bouppteck- 13847 11644
3ningar

59520 46697 58000ärenden 58028 4684257132IM-

ansökanexklusive gemensam
2 notariebrottmålexklusive
3avgjorda



SOU 1998:135 Bilaga 5 277

målTabell 7: Inkomna procentuell förändring frånsamt
föregående år

Tingsrätt Inkomna mål

Tvistemål 1 Brothnâl 2

1996 3 1997 1996 1997

Stock- 8921 -9,2 % 7910 -11,3 % 6566 -9,7 % 6180 -5,9 %
holm

Göteborg 4388 %-5,2 4055 -7,6 % 3257 -21,6 % 3084 %-5,3

Malmö 3551 9,1 % 3339 %6,0 2372 20,5 % 2800 %18,0+- - -

Samtliga 58 220 9,1 % 52 379 10,0 % 51 307 17,3 % 50 288 2,0 %- - - -
Tvistemål exklusive ansökan äktenskapsskillnadgemensam om

2Brottmål exklusive notaxiemål
3Jämforelsesiffran frånhämtad budgetåret 1994/95är

Tabell 8: Antal anmälda brott 100 000 medelfolkmängdenper av
år 1996

Brott Stockholms Hela riket
kommun

Samtliga brott 19 807 13 294

Brott liv och hälsa kap.3-7 2 446mot 1 419
brottsbalken

F örmögenhetsbrott 8-12 kap. 15 187 10 044
brottsbalken

Brott allmänheten 13-15 kap. 372 235mot
brottsbalken

Brott 16-20 kap. 524mot staten 218
brottsbalken

Brott trañkbrottslagen l 11mot 575

narkotikastraftlagenBrott 742mot 349

Brott övriga 424 454mot
specialstraffrättsliga författningar
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Kommentar

Stockholms län har intebrottsanmälningama inom17 procent av
utomlandsbegåttsenskild kommun. Brottpåregistrerats men somsom

kommunstatistiken.med ifinnslagförs Sverige intei

1tvistemålpåverkar arbetsbelastningen i9: FaktorerTabell som

1996 19971994 19951993Kalenderâr
33 2 3 23 23 22 BB B AB A AB AA

3936 39 3636 37 3834 3334mål avgjortsAndel som
förhandlingefter %

4 23 4 23 2 53 2Andel mål avgjorts isom
sammansättningkollegial %

2 22 2 222 1 l lmål där tolk anlitatsAndel %

2 12 1 2 116 1 1mål med lAndel änmer
förhandlingstid %tim

000 l 10 0 0 10mål med 12Andel änmer
förhandlingstid %tim

2,46 1,782,09 1,67 2,46 1,781,89 1,581,85 1,43Genomsnittlig
målforhandlingstid i som

förhandling,efteravgjorts
räknad i timmar

lexkl. fastighetsmålochansökningargemensamma
2 Stockholms tingsrättKolumn "A
3 "Bsamtliga tingsrätterKolumn
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brottmålpåverkarTabell 10: Faktorer arbetsbelastningen isom

Kalenderår 1993 1994 1995 1996 1997
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3A B A B A B A B BA

Andel mål där tolk anlitats % 1 81 9 7 9 6 9 5 10 5

Andel 13 12 12 12 14 12 13 12 12 12
tilltalad%

Andel 16 14 14 14 16 14 15 13 16 15
häktningsförhandling %

målAndel med 6 1 2än 1 1 1 2 1 2 2 2mer
förhandlingstidtim %

målAndel med 12 1än 1 1 1 1 1 1 l 1 1mer
förhandlingstidtim %

Antal tilltaladepermåli 1,22 1,20 1,20 1,20 1,24 1,19 1,18 1,16 1,14 1,15
genomsnitt

Genomsnittlig 1,39 1,32 1,20 1,31 1,28 1,47 1,48 1,54 1,48 1,63
förhandlingstid mål,per
räknad i timmar
1exkl. onotariemal.
1Kolumn "A" Stockholms tingsrätt
3Kolurrm "B" samtliga tingsrätter

Tabell 11: målBalanserade domare i tingsrätter olikaper av
rleksto

År 1-2 3-4 5-6 7-9 10-15 Tre största
domare domare domare domare domare tingsrättema

94/95 64 68 73 73 91 94

1996 73 73 77 87 102 105
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tvistemål exkl. ansökanTabell 12: Balanserade omgemensam
FT-måläktenskapsskillnad och

mål månmål mån andelandel 6 12Tingsrätter

93/94 94/9594/95 97 96 9793/94 96

6 0,06 0,06 0,07 0,08Malmö 3 0,1 1 0,14 ll

0,27 0,31 0,34 0,1 1 0,20 0,21 0,24Göteborgs 0,21

Stockholms 0,35 0,37 0,20 0,25 0,23 0,240,3 8 0,37

samtligaz 0,13 0,15 0,15 0,150,25 0,24 0,24 0,24

tvistemålinkomna vid underförhållande till det genomsnittliga antalet tingsrättenI
verksamhetsåren.de senastetre

2 samtliga tingsrätter med avseende total balans och detBalanssiffroma för vägt
tvistemål verksamhetsåreninkomna under de forgenomsnittliga antalet tre senaste

samtliga tingsrätten

brottmålTabell 13: Balanserade

mål mån andel mål månandel 1 12 1Tingsrätter 6

/ / 94// 96 97 93 94 95 96 9793 94 94 95

Malmö 0,09 0,11 0,11 0,14 0,05 0,06 0,07 0,07

0,16 0,09 0,07 0,10 0,09Göteborgs 0,15 0,13 0,19

Stockholms 0,33 0,22 0,12 0,12 0,21 0,130,19 0,19

0,05 0,07 0,07samtliga 0,09 0,09 0,13 0,12 0,05

brottmålförhållande genomsnittliga antalet inkomna vid tingsrätten undertill det1I
verksamhetsårende senastetre

3 total balans och detfor samtliga tingsrätter med avseendeBalanssiffroma vägt
verksamhetsårensbrottmål de forgenomsnittliga antalet inkomna under tre senaste

samtliga tingsrätter
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MålbalansvolymDiagram: vid Stockholms tingsrätt den 1 januari
och den 30 juni 1997

Målbalans rotelper
G snittsvärden álsavdelningartvistemenom

250

200

E150 -å
-êwo- a

50-

O

avd 3 avd 6 avd 8 avd 10
avd 2 avd 4 avd 7 avd 9 snitt

E -1997-01-01 1997-06-30

Målbalans rotelper
Genomsnitt för brottmålsavdelningarna

250

200

avd 11 avd 12 avd 13 avd 14 snitt

1: .1997-01-01 1997-06-30
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mål 1993 1997domare14: AvgjordaTabell per -

ÖvrigaÅr Malmö tingsrätterGöteborgsStockholms
22 tingsrätttingsrätttingsrätt

25 8262 2702431993

2412422242771994

226 231236 2311995

2592212411996 232

213 2512352571997

tvistemål notariemål ochbrott- ochomfattar samtligaStatistiken utom gemen-
här den samladeäktenskapsskillnad. Med domareansökningar avsesomsamma

vid respektive domstol.domareårsarbetskraften utförtssom av
2 dehar hänsyn tagits tilldomarårsarbetslcrafterantaletVid beräkningen treattav

måltidskrävandeStockholms har flersyrmerhet tingsrättoch itingsrättemastörsta
avdragproduktivitetssiffror harfå jämförbaraframtingsrätter. Förövrigaän att

domare förutarbetat med 9,3Domstolsverketenligt inomgjorts systernett
föroch med domareGöteborgs tingsrätt 0,3domare forStockholms tingsrätt, 1

Malmö tingsrätt

mål vid StockholmsdomareavgjordaInkomna ochTabell 15: per
1989 1997tingsrätt -

År Avgjorda mål/domaremål/domareInkomna

1571611989

1391601990

1651881991

2032051992

2432671993

2772651994

2362311995

2322371996

2572421997
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Tabell 16: målKostnad avgjort exkl. lokalkostnad i tingsrättper
1994/95-1997

Domstol Tvistemål Brottmål

1994/95 1996 1997 1994/95 1996 1997

l-2 domare 5832 6538 7487 4868 7076 7777

3-4 domare 4984 6492 7501 4483 6630 7561

domare5-6 4750 6271 7305 4786 6477 7601

7-9 domare 4872 6357 7074 4717 6438 7028

10-15 domare 4756 6612 7911 4251 5905 6567

Malmö 4221 6373 7311 5637 7962 8575
1tingsrätt

Göteborgs 4884 5772 6559 5586 9536 10 035
tingsrätt

Stockholms 4608 6989 8641 5088 9378 7957
Itingsrätt

Vid beräkningen kostnaden avgjort mål vid de tingsrättema harstörstatreav per
hänsyn inte tagits till dessa tingsrätter handlägger fler måltidskrävande deatt än
mindre tingsrättema, jfr tabell 14 not

Tabell månader17: Medianomloppstid brottmåli för

Tingsrätt Medianvärde

år 93/94 år 94/95 år 1996 år 1997

Malmö 1,6 1,9 1,8 2,1

Göteborgs 2,3 2,7 3,0 2,8

Stockholms 2,5 2,7 3,0 3,4

2,1Samtliga 2,1 2,2 2,2
tingsrätter
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tvistemålmånader exkli förMedianomloppstidTabell 18:
FT-måläktenskapsskillnad ochansökan omgemensam

MedianvärdeTingsrätt

94/95 år 1996 år 199793/94 årår

3,13,1 2,73,4Malmö

4,1 4,74,2 4,0Göteborgs

3,85,8 5,9Stockholms 5,2

4,64,4 4,2Samtliga 4,4
tingsrätter
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Underbilaga 1

Sammanställning på enkätundersökningav svar

ställd till personal vid Stockholms tingsrätt

Arbetsgruppen för de domstolarna harstörsta i enkätform tillfrågat 53
anställda vid Stockholms tingsrätt deras uppfattning i vissa frågorom
rörande Stockholms tingsrätts organisation. detI följande återges
frågorna och Beträffande flera frågor har funnits möjlighetsvaren. en

lämna kortfattad kommentar till varföratt valt det elleren man ena
andra svarsaltemativet. De tillfrågades kommentarer redovisas
emellertid inte i denna sammanställning. Kommentarerna har i stället
sammanfattats i avsnitt 11.6.

I sammanställningen har följande förkortningar och begrepp
använts.

CRM chefsrådmanT på tvistemåls- eller ärendeavdelning
CRM B chefsrådman på brottmålsavdelning
RM T rådman på tvistemåls- eller ärendeavdelning
RM B rådman på brottmålsavdelning
KF T kansliföreståndare på tvistemåls- eller ärendeavdelning
KF B kansliföreståndare på brottmålsavdelning.
Övriga Anställda med befattningar utanför de dömande avdel-

ningarna. Gruppen består anställda iärav personer som
ledande befattningar inom personal och ekonomiadministra-
tionen, samordningskanslier, ADB-enheten, biblioteket,
arkivet, telefonväxeln, aktuariet och expeditionen.

STR Stockholms tingsrätt förkortningen används sparsamt

I några tabeller har svarsalternativen med förkortningar.angetts Dessa
förkortningar finns förklarade vid respektive tabell. Nedan anges

fördelad på de olika personalkategoriema.svarsprocenten
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Svarsprocent

SvarsprocentAntalAntal till-Personalkategori
frågade svar

10099TCRM

5559RM T

647l lTKF

7534BCRM

10044BRM

7534BKF

Övriga 67812

743953Totalt

Enkätfrågor och svar

rättsökandedende kravStockholms tingsrättUppfyllerla.
domstolställa påallmänheten har rätt att en

l
fråga btillnej

uppfylls intekravVilka

avgörandenfelaktigameddelar för mångatingsrättens
för långahandläggningstidema är

annat

kommentar: ............................................................................................. ..
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Svar

1a. 1b.
Personal- nej fel tid annatsvar
kategori

CRM T 1 8 8

RM T 3 2 2

KF T 3 4 4

CRM B 3 2 1

RM B 3 1 l

KF B 1 2 2

Övriga 3 3 2 3

Totalt 14 23 2 22 1

Tycker Du Stockholms tingsrätt stimulerande och braatt är en
arbetsplats

n
l .neJ
kommentar:

............................................................................................. ..

Svar

Personalkategori nej svar/vet ej/ja och nej

CRMT 6 1 2

RMT 5

KFT 6 1

CRMB 3

RMB 3 1

KFB 3

Övriga 5 2 1

Totalt 3 1 5 3
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arbetsbördanuvarandeDinDuVad anser om

Arbetsbördan är
för stor
lagom
för liten

Svar

ArbetsbördanPersonal- är
för litenlagomförkategori stor

27CRM T

14TRM

52KF T

3CRM B

13BRM

12KF B

Övriga 4 4

113Totalt 25

årenunder deförändratsarbetsbördan4a. Har senaste

och ctill fråga bhar ökat gåarbetsbördanja,
ochfråga b cminskat gå tillarbetsbördan harja,

oförändradarbetsbördannej, är

beror påförändringenVad Dutror

arbetekvalitén i Dittinverkat påförändringenHarc.
harKvalitén

förändratsinte
förbättrats
försämrats

kommentar ................................................................................................
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Svar

kvalitetarbetsbörda 4CPersonal- 4a
kategori

oförändrad ej/ oförändrad förbättrad försämrad ej/ökat minskat vet vet
svar svar

3 5CRM T 7 1 1 1

2 2RM T 3 2 1

2 3 3KF T 5 1

1CRM B 2 1 1 1

2RM B 3 1 1 1

2KF B 2 1 l

Övriga 2 5 36

7 16 8 10 5Totalt 28 2 2

fungerar informationsutbytet mellan centralatingsrättens5a. Hur
avdelningarnaadministrativa ledning och

infomiationsutbytet dömandefungerar mellan tingsrättensHur
avdelningar

fungerar infonnationsutbytet mellan personalkategoriema vidHurc.
tingsrätten

delfråga kunnat besvaras enligt följande svarsalternativ.harVarje

bra B
Ddåligt
titillfredsställande

kommentar
.................................. ..

har valt besvara frågan. tabellen nedan dessaEn del I iatt noteras
kolumn E

1998:13510SOU
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Svar

Personal- 5a ledning -avdelning 5b avdelning 5C mellan personal--kategori avdelning kategorierna

B D E B D E B D E

CRM T 5 4 5 4 1 1 7
RM T 2 3 2 2 1 2 2 1
KF T 1 1 5 4 1 2 1 4 2
CRM B 1 1 1 1 2 1 2
RM B 3 1 4 1 3
KF B 3 1 1 1 1 1 1
Övriga 2 3 3 1 7 3 3 2

Totalt 4 15 20 17 11 11 3 13 20 3

Är6a. cirkulationsbestämmelsema för domare utformaderätt

Bör kanslipersonaläven cirkulera mellan avdelningarna

Svarsaltemativ för båda delfrågoma

l
l nej
kommentar

.............................................................................................. ..

Svar

Personal- 6a cirkulation för 6b cirkulation för
kategori domare kanslipersonal

nej nejvet vet

CRM T 6 3 7 2

RM T 1 3 3 1

KF T 5 2 6 1

CRM B 2 3

RM B 2 2 2 2

KF B 2 2 1

Övriga 2 6 6 2

Totalt 20 9 10 29 5
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Är ledningsfunktionen lämpligt utformadcentraladen7a.

n
l neJ
kommentar

.............................................................................................. ..

chefsrådmänmed samordnandeVad Du systemetanser om

fungerarDet
Bbral
Ddåligt
tftillfredsställande

kommentar
.............................................................................................. ..

Är avdelningsnivå lämpligt utformadledningsfunktionen påc.

l nej
kommentar

.............................................................................................. ..

Svar

7b samordningsfunktionen 7C ledning påPersonalk 7a den centrala
avdelningsnivåledningenategori

B D nejnej vetvetvet

6 1 8 1CRM T 3 5 1 1 1

2 4 12 2 2 1RM T 1

3 2 2 3 6 1T 2 2KF

2 2 1CRM B 2 11

2 24RM B 1 2 1

33 3KF B

Övriga 5 2 3 43 3 2 1

88 8 15 12 4 28 3Totalt 1611
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Har tingsrätten brister beror på dess storleksom
tingsrätten fördelarHar beror på dess storleksom

svarsalternativen för båda frågorna

n
l jne
kommentar

.............................................................................................. ..

Svar

Personal- Brister beror11. 12. Fördelarsom p g a
kategori på storleken Storleken

nej nejvet vet

CRM T 6 2 1 8 1

RM T 2 3 5

KF T 3 1 3 5 1 1

CRM B 3 2 1

RM B 3 1 4

KF B 1 2 3

Övriga 3 4 81

Totalt 21 13 5 35 2 2

Om har ytterligare synpunkterlO. Du tingsrättens organisation som
kommit fram föregåendeinte på de frågorna går det bragenom svaren
här lämna kortfattad redogörelse för dessa synpunkter.att en
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Bilaga 6

år 1997hovrättsorganisationeniResursbehovTabell

avdelning förfolkmängd inkomnaingående ilänHovrätt nuv.
hovrättsmålmåldomkretsavd.antal nuv.
kol. kol. 6 kol.5 7

9,69 6,8810,63län 762 924 5 117Stockholms 1hovrättSvea
1,18 1,07 1,13567Uppsala län 290 473avd.15

1,001,07 0,98län 256 870 515Södermanlands
0,23121 0,25 0,23791Gotlands län 57

0,80 1,01425 0,88Västmanlands län 258 541
0,90 1,11473 0,98285 232Dalarnas län

13,67 11,36218 15,002 911831 7Totalt
Östergötlands 1,621,30 1,41360 742län 414Göta hovrätt

0,92 1,28488 0,85län 328 068Jönköpingsavd.5
0,700,44 0,47179 021 250Kronobergs län

0,80 0,94160 421 0,74Kalmar län 240
0,71 1,01373 0,65Skaraborgs län 259 645fd

Örebro 586 1,02 1,11 1,07län 275 163
6,62860 5,00 5,42696 417 21Totalt

5,30 4,352 800 4,60Skåne län 1 116 603Hovrätten
0,46 0,59243 0,40Skåne Blekinge län 151 692över

och Blekinge
avd.5

5,00 5,76 4,94268 295 3 0431Totalt
0,80 1,06420 0,75Hallands län 271 325forHovrätten

ochfd GöteborgsSverigeVästra
3,21 3,39 3,04839 1 788Bohus län 7786 avd.

Älvsborgs 724 1,30 1,37 1,74län 447 127fd
0,77 1,09280 178 408 0,73Värmlands län

w6,00 6,33 6,93469 3 3401 777Totalt
449 0,76 0,85 1,11län 284 636GävleborgsförHovrätten

0,99516 0,88 0,98Västernorrlands län 254 354Nedre Norr-
0,52214 0,36 0,41Jämtlands län 133 143avd.land 2

2,00 2,24 2,62672 133 1 179Totalt
1,01381 0,91 0,72Västerbottens län 259 163förHovrätten

Övre 460 1,09 0,87 1,02län 262 317Norrland Norrbottens
avd.2

841 2,00 1,59 2,03521 480Totalt
18 481 35 35 N35avd. 8 847 625Totalt i landet 35



294 Bilaga 6 SOU 1998:135

kolumnI har respektive5 hovrätts nuvarande antal avdelningar fördelats på de
län ingår i domkretsen efter länens andel till domstolen inkomnasom nu av
mål.

kolumn harI 6 landets hovrättsavdelningar35 fördelats efter länens andel av
det totala målantalet inkommit till landets hovrätter under 1997.som
I kolumn har landets7 35 hovrättsavdelningar fördelats efter länens andel av
landets befolkning.

Tabell 2: Resursbehov i kammarrättsorganisationen år 1997

ingåendeKammarrätt län i folkmängd inkomna avdelning for
antal domkrets mål kammarrättsmålnuv. nuv.

avdelningar
kol. 5 kol. 6 kol. 7

Kammarrätten Stockholms län 1 762 924 6 999 5,33 5,61 4,18
i Stockholm Uppsala län 290 473 781 0,59 0,63 0,69

avd.7 Södermanlands län 256 870 672 0,51 0,54 0,61
Gotlands län 79157 144 0,11 0,12 0,14
Västmanlands län 258 541 598 0,46 0,48 0,61

Totalt 6262 599 9 194 7,00 7,38 6,23
ÖstergötlandsKammarrätten län 414 360 973 0,74 0,78 0.98

iJönköping Jönköpings län 328 068 1 108 0,85 0,89 0,78
4 avd. Kronobergs län 179 021 530 0,40 0,42 0,42

Kalmar län 240 160 791 0,60 0,63 0,57
Blekinge län 151 692 386 0,30 0,31 0,36
fd Skaraborgs län 259 645 793 0,61 0,64 0,62
Örebro län 175 163 711 0,50 0,57 0,65

Totalt 1 848 109 5 292 4,00 4,24 4,38
SkåneKammarrätten län 1 116 603 3 349 2,50 2,68 2,65

i Göteborg Hallands län 271 325 672 0,50 0,54 0,64
6 avd. fd Göteborgs och

Bohus län 778 839 2 101 1,57 1,68 1,85
Älvsborgsfd län 447 127 2651 0,94 1,01 1,06

Värmlands län 180 178 656 0,49 0,53 0,67
Totalt 2 894 072 8 043 6,00 6,44 6,87
Kammarrätten Dalarnas län 285 232 861 0,94 0,69 0,68
i Sundsvall Gävleborgs län 284 636 584 0,64 0,47 0,68

avd.4 Västernorrlands län 254 354 803 0,88 0,64 0,60
Jämtlands län 133 143 205 0,22 0,16 0,32
Västerbottens län 259 163 545 0,59 0,44 0,62
Norrbottens län 262 317 673 0,73 0,54 0,62

Totalt 1 478 845 3 671 4,00 2,94 3,52
Totalt i landet
21 avd. 8 847 625 26 200 21 21 21
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kolumn har respektive kammarrätts nuvarande antal avdelningar fördelatsI 5
ingårde län i domkretsen efter länens andel till domstolensom nu av

mål.inkomna
kolumn 6 har landets kammarrättsavdelningar fördelats efter länensI 21 andel

antalet måldet totala inkommit till landets kammarrätter underl997.av som
kolumn 7 har landets 21 kammarrättsavdelningar fördelats efter länens andelI

befolkning.landetsav

Tabell 3: Antal dagar med dagarvode för pensionerade domare

Antal dagar 1997 1996
Hovrätt 669 487
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Bilaga 7

förorganisationsförslagenSammanfattning av

tingsrätterna

tingsrätterSammanläggning av

med 43Organisationsalternativ 1 En organisation-
tingsrätter

med 64EnOrganisationsalternativ 2 organisation-
tingsrätter

nätverkimed tingsrätterorganisationEn

medi kombinationOrganisationsalternativ 2 en
nätverksorganisation

domkretsarKartor över

..underbilaga 1länDalarnas
....................................

..underbi1aga 2länSkåne
........................................

underbilaga 3Götalands länVästra ........................
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Tabell Organisationsalternativ l 43 tingsrätter-

Förslag till kansliorter Antal ordi- Antal Antal Förslag till sammanläggning
domarenarie anställ- eller delning nuvarandeanst. av

vid tings- da vid domkretsar
rätterna länsr
ordinarie på+
icke ord. orten

Stockholms län

Stockholm 82 93 451 Blir miljödomstol
Stockholms tr

Huddinge 1917 66 Huddinge, Södertälje tr

Nacka 13 15 64 Nacka, Handens

Solna 19 22 73 Solna, Jakobsbergs,
Sollentuna tr

Stockholm 12 14 62 Södra Roslags, Norrtälje tr
"Roslags"

Uppsala län

Uppsala 13 14 69 31 Uppsala, Enköpings,- Tierps tr

Södermanlands län

Eskilstuna 6 7 32

Nyköping 6 7 31 31 Nyköpings, Katrineholms tr

Gotlands län

Visby 2 3 13 9
Gotlands tr

Västmanlands län

Västerås 13 14 55 29 Västerås, Sala, Köpings tr

Dalarnas län

Falun 12 13 64 29 Falu, Hedemora Moratr, tr,
Ludvika Leksandstr, tr



Bilaga 29971998:135

till sammanläggningAntal Antal FörslagAntal ordi-till kansliorterFörslag
nuvarandeanställ- eller delningnarie domare anst. av

vid domkretsarvid datings-
länsrrätterna
påordinarie +

icke 0rd. orten

Östergötlands län

9 34Norrköping 7

Linköpings, Motala, Mjölby11 32Linköping 9 47

länJönköpings

EksjöJönköpings, Värnamo,12 13 59 30Jönköping

länKronobergs

Ljungby Blir20 Växjö,11 12 54Växjö tr.
miljödomstol

länKalmar

OskarshamnsKalmar,8 8 39 25Kalmar tr

Västervik 2 2 14

Örebro län

Örebro,Örebro Hallsbergs,13 2711 53
Karlskoga, Lindesbergs

Blekinge län

Karlskrona, Sölvesborgs,7 13Karlskrona 6 39
Karlshamns, Ronneby tr

Skåne län

Kristianstads, Hässleholms9 28Kristianstad 8 37 tr

Ängelholms,Helsingborgs,18 74Helsingborg 16
Klippans

Vellinge kommun tillförs30 132Malmö 28
Malmö tr

Lunds, Eslövs, Landskrona14Lund 12 57 tr

Ystads, Trelleborgs exkl.8 38Ystad 7
Vellinge kommun,
Simrishamns 11
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till kansliorterFörslag Antal ordi- Antal Antal Förslag till sammanläggning
domarenarie anställ- eller delning nuvarandeanst. av

vid tings- da vid domkretsar
länsrrätterna

ordinarie +
icke 0rd. orten

Hallands län

Halmstad 6 8 31 27

Varberg 7 9 34

Västra Götalands län

Göteborg 34 40 188
Göteborgs tr

Göteborg 1110 49 Mölndals Stenungsundstr, tr
Mölndals Ale och Lerumstr samt

kommuner

Borås 9 10 52 Borås Herrljunga,samt
Vårgårda och Alingsås
kommuner

Vänersborg 16 17 74 39 Vänersborgs, Trollhättans,
Åmåls Strömstadstr, tr samt
Uddevalla Blir miljö-tr.
domstol

Mariestad 8 10 46 26 Mariestads, Lidköpings,
Skövde, Falköpings

Värmlands län

Karlstad 10 11 57 22 Karlstads, Arvika, Sunne,
Kristinehamns tr

Gävleborgs län

Gävle 8 9 43 26 Gävle, Sandvikens, Bollnäs

Hudiksvall 2 3 15 Hudiksvalls, Ljusdals tr

Västernorrlands län

Sundsvall 9 10 48 Sundsvalls, Härnösands,
Sollefteå tr

Örnsköldsvik 22 10
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sammanläggningtillAntal FörslagAntalordi-AntalkansliortertillFörslag
nuvarandedelningelleranställ-narie domare anst. av

domkretsarviddavid tings-
länsrrätterna

ordinarie +
icke 0rd. orten

länJämtlands

Östersunds, BlirÖstersund Svegs39 148 9 tr.
miljödomstol

länVästerbottens

miljödomstolBlir26409 11Umeå

2 122Lycksele

16Skellefteå 32

länNorrbottens

Piteå,Luleå, Bodens26398 9Luleå tr.
upphörVattendomstolen

3 123Haparanda

4 133Gällivare

har reduceringanställdatotala antaletoch detantalet domareberäkningenVid av
beräknassammanläggningenpersonalbesparingpå denberoendeskett som

tillhänsynockså medreduceratsanställda harAntalet attmöjliggöra.
intebouppteckningarinskrivningsärenden ochförutsätterkommittédirektiven att

organisationdenbyggerAntalet domarevid tingsrättema.skall handläggas
depersonalen vidinräknatsharuppgifterna1997/98. Iårsskiftetfanns vidsom

information1998/99. Somårsskiftetvidinrättasmiljödomstolarfem somnya
ellersamverkandärdevid länsrättenockså anställdaantalet orter enanges

aktuell.kan blimed tingsrättenintegrering
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Tabell 2: Organisationsalternativ 2 64 tingsrätter-

Förslag till kansliorter Antal Antal Antal Förslag till sammanläggning
ordinarie eller delning nuvarandeanst.an- av
domare ställda vid domkretsar
vid tings- läns-
rättema rätten
antal på ortenor-
dinaric +
icke 0rd.

Stockholms län

Handen 87 30

Huddinge 12 14 46

Nacka 6 8 33

Sollentuna 8 10 32

Solna 1211 46 Solna, Jakobsbergs tr

Stockholm

Stockholms 9382 451 Blir miljödomstol
tingsrätt

Södertälje 5 6 25

Stockholm

"Roslags" 12 14 61 Södra Roslags, Norrtälje tr

Uppsala län

Enköping 3 3 12

Uppsala 13ll 63 31 Uppsala, Tierps tr

Södermanlands län

Eskilstuna 6 7 32

Katrineholm 33 15

Nyköping 44 19 31
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sammanläggningFörslag tillAntal AntalAntaltill kansliorterFörslag
nuvarandeeller delningordinarie anst. avan-

vid domkretsarställdadomare
läns-vid tings-
rättenrätterna

antal ortenor-
dinarie +

0rd.icke

Gotlands län

Visby

13 92 3Gotlands
tingsrätt

länVästmanlands

4 174Köping

3 133Sala

7 31 29Västerås 7

länDalarnas

GagnefsFalu, Hedemora2910 46Falun 9 tr,
från Leksands trkommun

och Smedje-Ludvikasamt
frånbackens kommuner

Ludvika tr

kommunVansbro4 22 Mora3Mora tr,
Rättviksfrån Ludvika samt

frånLeksands kommuneroch
Leksands

Östergötlands län

9 34Norrköping 7

Mjölby, MotalaLinköpings,11 3255Linköping 9 tr

Jönköpings län

5 254Eksjö

306 276Jönköping

33 14Värnamo
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Förslag till kansliorter Antal Antal Antal Förslag till sammanläggning
ordinarie eller delning nuvarandeanst.an- av
domare ställda vid domkretsar
vid tings- läns-
rätterna rätten
antal ortenor-
dinarie +
icke 0rd.

Kronobergs län

Växjö 11 12 54 20 Växjö, Ljungby Blirtr.
miljödomstol

Kalmar län

Kalmar 6 6 29 25

Västervik 4 4 23 Västerviks, Oskarshamns tr

Örebro län

Örebro Örebro,1311 53 27 Lindesbergs,
Karlskoga, Hallsbergs tr

Blekinge län

Karlskrona 6 7 39 13 Karlskrona, Sölvesborgs,
Karlshamns, Ronneby tr

Skåne län

Hässleholm 33 14

Kristianstad 6 6 26 30

Ängelholm Ängelholms,64 27 Klippans tr

Helsingborg 12 14 51

Malmö 27 30 125

Lund 12 14 57 Lunds, Eslövs, Landskrona

Trelleborg 65

Ystad 65 26 Ystads, Simrishamns

Hallands län

Halmstad 6 8 31 27

Varberg 97
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sammanläggningFörslag tillAntal AntalAntalkansliortertillFörslag
nuvarandeeller delningordinarie anst. avan-

domkretsarställda viddomare
läns-vid tings-
rättenrättema
påantal ortenor-

dinarie +
icke ord.

Götalands länVästra

40 18836Göteborg
Göteborgs
tingsrätt

7 275Göteborg
Mölndals
tingsrätt

4 20Stenungsund 3

StrömstadsUddevalla,6 26Uddevalla 5 tr

5 24Alingsås 4

9 42Borås 7

Trollhättans,Vänersborgs,3912 51Vänersborg 11
Åmåls miljödomstolBlirtr.

4 183Lidköping

3 12 262Mariestad

Skövde, Falköpings5 21Skövde 4 tr

Värmlands län

Karlstads, Arvika,10 45 229Karlstad
Kristinehamns tr

22Sunne

Gävleborgs län

Hudiksvalls, Ljusdals3 16Hudiksvall 2

4 163Bollnäs

Gävle, Sandvikens266 6 34Gävle tr
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Förslag till kansliorter Antal Antal Antal Förslag till sammanläggning
ordinarie eller delning nuvarandeanst.an- av
domare ställda vid domkretsar
vid tings- läns-
rätterna rätten
antal ortenor-
dinarie +
icke 0rd.

Västernorrlands län

Härnösand 44 20 30 Härnösands, Sollefteå tr

Sundsvall 75 31

Örnsköldsvik 2 2

Jämtlands län

Östersund Östersunds,98 39 14 Svegs Blirtr.
miljödomstol

Västerbottens län

Umeå 119 40 26 Blir miljödomstol

Lycksele 22 12

Skellefteå 2 3 16

Norrbottens län

Gällivare 3 4 13

Haparanda 33 12

Luleå 98 39 Luleå,26 Bodens,Piteå tr
Vattendomstolen upphör

tabellDenna har påutformats motsvarande tabellsätt som
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Tabell 3: Tingsrätter i nätverk

Samordnade tingsrätt Tingsrätter i Nuvarande Totalt antal
"nätverket" antal domare, domare i

ordinarie och "nätverket"
samtliga i

Stockholms län

Stockholms Stockholms 82 93 93tr tr

Huddinge Huddinge 1412 36tr

Handens 7 8

Nacka 6 8

Södertälje 65tr

Sollentuna Sollentuna 8 lO 41tr tr

Jakobsbergs 4 5tr

Solna 87

Södra Roslags 1210

Norrtälje 2 3tr

Gotlands 2 3tr

Uppsala län

Uppsala Uppsala 9 10 16

Tierps 32tr

Enköpings 33tr

Södermanlands län

Nyköpings Nyköpings 44 14tr tr

Eskilstuna 6 7tr

Katrineholms 33tr

Gotlands Se Sollentunalän tr

Västmanlands län

Västerås Västerås 77 14tr tr

Köpings 44tr

Sala 33
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Samordnade tingsrätt Tingsrätter i Nuvarande Totalt antal
nätverkef antal domare, domare i

ordinarie och nätverket
samtliga i

Dalarnas län

Falu Falu 6 6 16tr t:

Hedemora 32tr

Leksands 21

Ludvika 2 2tr

Mora 2 3

Östergötlands län

Linköpings Linköpings 6 8 21tr tr

Mjölby 1 2

Motala 1 2

Norrköpings 97tr

Jönköpings län

Jönköpings Jönköpings 6 6tr 14tr

Eksjö 4 5

Värnamo 33

Kronobergs län

Växjö Växjö 9 10 13tr

Ljungby 2 3tr

Kalmar län

Kalmar Kalmar 6 6 11tr

Oskarshamns 32tr

Västerviks 22
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antalTotaltNuvarandeiTingsrätterSamordnade tingsrätt
idomareantal domare,nätverket

"nätverket"ochordinarie
samtliga i

Örebro län

Örebro 8 15Örebro 6tr

32Hallsbergs

2 2Karlskoga

22Lindesbergs tr

Blekinge län

933KarlskronaKarlskrona tr

21Karlshamns tr

2lRonneby

2lSölvesborgs tr

Skåne län

303027MalmöMalmö tr

156 6KristianstadsKristianstads trtr

21Simrishamns tr

33Hässleholms

43Ystads tr

241412HelsingborgsHelsingborgs trtr

43Landskrona tr

21Klippans tr

Ängelholms 43

1886LundsLunds tr

43Eslövs tr

65Trelleborgs

Hallands län

1786HalmstadsHalmstads trtr

97Varbergs
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Samordnade tingsrätt Tingsrätter i Nuvarande Totalt antal
"nätverket" antal domare, domare i

ordinarie och "nätverket"
samtliga i

Västra Götalands län

Göteborgs Göteborgs 34 40 47tr

Möndals 5 7tr

Borås Borås 7 9tr 18

Stenungsunds 3 4tr

Alingsås 54

Vänersborgs Vänersborgs 8 9 20

Strömstads 21tr

Uddevalla 54tr

Trollhättans 33tr

Åmåls l 1tr

Mariestads Mariestads 2 3tr 12tr

Falköpings 21tr

Lidköpings 43tr

Skövde 3 3tr

Värmlands län

Karlstads Karlstads 6 6 13tr

Arvika 2 2t:

Kristinehamns 2 3tr

Sunne 2 2

Gävleborgs län

Gävle Gävle 4 5tr 14

Bollnäs 43tr

Hudiksvalls l 2

Ljusdals 11tr

Sandvikens 2 2tr
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Nuvarande Totalt antalSamordnade Tingsrätter itingsrätt
antal domare, domare"nätverket" i
ordinarie och "nätverket"
samtliga i

Västernorrlands län

Härnösands 3 13Härnösands 3tr

Sollefteå lltr

Sundsvalls 75

Örnsköldsviks 22tr

Jämtlands län

Östersunds Östersunds 98 10

1Svegs 1tr

Västerbottens län

UmeåtrUmeåtr 911 16

Lycksele 2 2

Skellefteå 32tr

Norrbottens län

Luleå Luleå 6 184tr

2Bodens 2tr

Gällivare 43

Haparanda 33

Piteå 2 3tr

sker på motsvarande tabellRedovisningen antalet domare isättav som
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Tabell 4: Kombination organisationsalternativ 2 ochav en
nätverksorganisation

Län Tingsrätter N ätverkstirgsrätter
Stockholms län Handens 7

Huddinge 12
Nacka 6
Sollentuna 8 Gotlands 2
Solna 11
Stockholms 87
Södertälje 5
Södra Roslags 12

Uppsala län Uppsala 10 Enköpings 3

Södermanlands län Eskilstuna 6 Nyköpings 4
Katrineholms 3

Gotlands län Se Sollentuna

Västmanlands Västeråslän 6 Köpings 4
Sala 3

Dalarnas län Falu 9 Mora 3

Östergötlands län Norrköpings 7
Linköpings 9

Jönköpings län Jönköpings 5 Eksjö 4
Värnamo 3

Kronobergs län Växjö l 1

Kalmar län Kalmars 6 Västerviks 4
Örebro Örebrolän 12

Blekinge län Karlskrona 6

Skåne län Kristianstads 6 Hässleholms 3
ÄngelholmsHelsingborgs 12 4

Malmö 27
Lunds 12
Trelleborg 5
Ystad s
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NätverkstingsrätterTingsrätterLän
Halmstads 6Hallands län
Varbergs 7

Göteborgs 36Götalands länVästra
Mölndals 5
Uddevalla Stenungsunds 35

AlingsåsBorås 47
Vänersborgs l l
Skövde Lidköpings 34

Mariestads 2

2Karlstads 9 SurmeVärmlands län

HudiksvallsGävle 2län 6Gävleborgs
Bollnäs 3
Härnösands 4län Sundsvalls 5Västernorrlands
Örnsköldsviks 2

Östersunds 8Jämtlands län

Umeå Lycksele 2län 6Västerbottens
Skellefteå 2

Luleå 39 GällivareNorrbottens län
Haparanda 3
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Underbilaga 1

Dalarnas län

Nuvarande domkretsar

Älvdalen

Leksand

backen
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Dalarnas län

Förslag till domkretsar enligt
organisationsaltemativ 2

Älvdalen

Leksand
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Nuvarande domkretsar
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Skåne län

Förslag till domkretsar enligt
organisationsaltemativ l

Hässleholm

Simrishamn

Trelleborg
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Skåne län

Förslag till domkretsar enligt
organisationsaltemativ 2
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GötalandsVästra län
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GötalandsVästra län

Förslag till domkretsar enligt
organisationsaltemativ 1
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Bilaga 8

BESÖKSFREKVENS DOMSTOLI

SCBStatistiska CentralbyrånlåtitDomstolskommittén har
befolkningenmångaenkätundersölming hurgenomföra somav aven

kontakten skettdomstol ochkontakt medvarit iöverhuvudtaget omen
telefon ellerbrev,eller påpersonliga besökvid sätt, t.ex.annat genom

telefax.
omnibusundersökning,s.k.genomförtsUndersökningen har som en

tillfälle.vidställer frågor Insam-uppdragsgivarefleradvs. samma
postenkät;huvudsaklingen skettuppgifterna harlingen segenomav

postenkäten valdesbesvaradeHälften de inteunderbilaga utsomav
telefonintervju.för en

fördeladeåldrarna 18 74 åriomfattade 928Urvalet 1 personer -
Tekniskframgår underbilagaregionindelningenriket;helaöver av

underbilagaframgårundersökningenövrigtbeskrivning i avav

på vägdregionerfördelatNettourval svarsprocent.Tabell samt

64 52 3lRegion

288289 287296 309Urval 456

efterSvar
231 229250 222237337påmin

Vägd
89 8185 828477

svars
procent
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Redovisningen nedan de svarande inte har till yrke elleravser som
uppdrag arbeta i domstol. hellerInte omfattas studiebesök ellerattsom

kontakter avseende bouppteckningsärenden eller inskrivningsärenden.
tabell framgårAv 2 hur procentandel befolkningen haftstor av som

någon kontakt med domstol.

Tabell 2: Kontakt med domstol, fördelat efter domstolskategori,
procenttal

Domstol Procent Osäkerhetstal, Procent

Tingsrätt 26 4+

Hovrätt 3 1+

domstolenHögsta O 0

Länsrätt 5 2+

Kammarrätt 2 l+

Regeringsrätten l 1+

någon kontakt 66 4+

Uppgifterna visar 34 befolkningen någon gång varit iatt procent av
kontakt med domstolsväsendet. ojämförligtDen delen dessastörsta av
kontakter har tingsrätt. dessa kontakterAv har 27 skettavsett procent

telefon,via telefax eller brev medan 61 varit personligtprocent ett
besök vid domstolen. befolkningenAv har således omkring 16 procent
någon gång personligen besökt tingsrätt.en

Siffertalet bör jämföras med uppskattning antalet besöken av
årligen vid tingsrättema. Uppgifterna i nedanstående tabell har

frånhämtats Domstolsverkets statistik mål avgjorts efteröver som
förhandling. Dessa har därefter multiplicerats med de genomsnittstal

och ombud mål framöver tagits vidparter etc. störreper som en
statistikundersökning genomfördes Domstolsverket under årsom av

ÖversynDomstolsverkets1987 1988:2, underlaget förrapport av
personaldimensionering i tingsrätt. Syftet med undersökningen var
bl.a. söka fastställa det fanns skillnader målstruktureni mellanatt om
domstolar olika storlek och i olika delar landet.av av
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tvistemålbrottmål 1995ochbesök vid tingsrätt,3: AntalTabell

Vittnen/mgd TotaltTilltalade/avgjordaMål
förhandl.efter parter

129 62954 11762 927 75 512Brottmål

027657 4 370 57279 53Tvistemål 24

186 656169 58 48787 206 129Summa

uppgår tillårliga besökframgår antalettabellen närmareAv att
mellanbefolkningen 18drygt 3000. Detta200 procentmotsvarar av -
besökereftersom vissapraktiken något lägreSiffran iår.74 är en

gång varje år.domstol än enmer
med eller fleraVanligt detframgår hurtabell nedan4 ärAv ett

domstolsbesök.

domstolsbesök,4: AntalTabell procent

ÖvrigaÖvriga SamtligariketGbg,Antal Sthlm, större
städerMalmöbesök

6060 55661
222623192

9 73123
2 2314
0 l2l5
6 58l6-

befolkning besöktdenframgår 60tabellenAv procentatt som enav
har gjort ellersådant besök. 15domstol endast gjort procent treett

domstol.flera besök vid
enkäten varit ivilket de besvaratredovisas påtabellI 5 sätt som

domstol.medkontakt en

Domstolskontakter,Tabell 5: procent

KammarrättDomstolskontakt Tingsrätt Hovrätt Länsrätt
8429 6826eller brevFax

518 119Telefon
32 ll83Personligt besök 80
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Eftersom svarande kan ha haft kontakt med domstol på fleraen en
olika överstiger totalsummansätt 100 procent.

tabellenAv framgår dem har varit kontaktatt imerparten av som
med tingsrätt har besökt domstolen medan huvudelen kontakternaav
med länsrätt skett skriftligen. framgårAv iäven attsvaren processen
kammarrätt i huvudsak skriftlig.är
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Underbilaga 1

domstolarFrågor medkontakterom

årsdomstolskommittéFrágestâllareâr 1995

l domstolhatt yrke arbetaDu elleruppdragattHarDuellerhar2 som

Gá frågasvidaretill 6Ja --
:El Nei

domstolgångnågon varit l någonDu kontaktmed3 Har

ochFrågan Intekontakter bouppteckningaravseendeavser
hel/er.inteinskrivningsårenden.Eventuellastudiebesökräknas

medDuhaftkontaktsamtliga domstolarMarkera typerav

mm tingsrättJa.med1
1D hovrättJa.med
1D domstolenmedHögstaJa.
1D medlånsráttJa.
1D kammarråttmedJa.
1D medRegeringsrättenJa,
1D Gåaldrig tillfrågaNej, vidare 6--

kammarritt,ellerkontakt tingsrätt.hovrätt,Iänsrätt4 Duhatt medOm
på sättvilka Duharhattkontaktange

kontakt.haftpá Duförvarje domstolsamtligasatt vilkaAnge typav

KontaktviaKontakt Kontaktviavia
personligtbesöktelefonbrevellerlax

H74 ED ETingsrätt 111
EDDHovrätt 11 1
EDDLansrätt 11 1
EEDKammarrätt t1 l

kammarrättlänsrättellerhattkontaktom Du medtingsrätt.hovrätt.5
besök.personligtbesök, antaletvla detsammanlagdaange

WN

besök
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Underbilaga 2

REGIONINDELNING

mm
Stockholms län
Göteborgs och Bohus län
Malmöhus län

3922222
Uppsala län
Östergötlands län
Örebro län

Region 3
Kristianstads län
Blekinge län
Kronobergs län
Jönköpings län
Kalmar län
Skaraborgs län
Gotlands län
Hallands län
Älvsborgs län

Region 4
Värmlands län
Västmanlands län
Södennanlands län
Kopparbergs län
Gävleborgs län

Region 5
Jämtlands län
Västernorrlands län

Region 6
Västerbottens län
Norrbottens län
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3Underbilaga
CENTRALBYRÅN 1996AprilSTATISTISKA

tredningsV/U gruppen
Kerstin Tengrud

FÖR 96:1OMNIBUSSRAPPORTTEKNISK

domstolskommittéårs1995förtilläggsurvalmed

postenkätmedomnibussverksanrhet somingår i löpande96:1 SCB:sBuss
datainsamlingsmetod.huvudsaklig

riket.helaår i18-74ålderni728omfattade 1200Urvalet personer+

1996.februari-marsgenomfördes underFältarbetet
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

l INLEDNING 3

2 URVAL 3

FÄLTARBETE3 4

4 SVARANDE OCH BORTFALL 4

5 SKATTNING 6

6 LÄSAGUIDE I ATI TABELLERNA 7
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INLEDNING1

frâgeutrymmet,kunderfleradelaromnibussundersökningarSCB:sI
genomförs medUndersökningarnakund.kostnadervilket lägre perger

urvalet omfattarochdatainsamlingsmetodhuvudsakligpostenkät som
myndigheter,kategorierallatillhörKundernacirka 1200 personer. -

företag.ochorganisationerutredningar,

URVAL2

från SCB:sdrogspå 728tilläggsurval1200 ochUrvalet personerett
år gamla och18-74blandRTBtotalbefolkningenregister personeröver

255omfattadetelefonintervjuemaUrvalet tillkyrkobokförda i riket.
postenkäten.besvaratbland demslumpmässigtoch drogs sompersoner

Tabell

Region
654321

290287291310296460Bruttourval

0 22Övertäckning 0 l4emigrerat

288287289296 309456Nettourval

tvåefterEnkätsvarande
204206 212238226307påminnelserskriftliga

423336 413469bortfallsuppföljningförUtvalda

4445610enkätsvardärav
15 l1127510telefonintervju

1238449medverkanavböjd
0001O4telefonhemlig/saknar
2011lhinder 1fysiskt/psykiskt
00l002språksvårigheter

12l13 1161727oanträffade
lO226 1inskickalovat

8189828577 84Vägd svarsprocent
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Då intervjuaren kontakt för telefonintervju visadetog det sig fleraatt per-
redan hade skickat in enkäten besvaradsoner eller föredrog att svara

skriftligen.

FÄLTARBETE3

Fältarbetet genomfördes under tiden februari-mars 1996 med hjälp av
postenkät. Efter två skriftliga påminnelser valdes hälften dem inteav som

för telefonintervju.svarat ut

Resultatet fältarbetet framgår tabellav av

Eftersom endast del enkätbortfallet utvaldes till intervju bortfalls-en ärav
nivån representativitetssynpunkt lägre. Den vägdaur svarsprocenten
framgår tabellav

Vägd för 6svarsprocent stratum

100 204/288 1-204/288 15/42 81x + x

4 SVARAN DE OCH BORTFALL

För någoni mån belysaatt hur väl de svarande i undersökningen kan
hela urvalet jämförs ianses tabellrepresentera 2 de svarande med urvalet i

några registervariabler.

Vid procentberäkningama för de svarande har dessa vägts sättsamma
vid resultatredovisningen i övrigtsom se avsnitt 5.

Det partiella bortfallet antalet inte besvarat viss fråga,som en men som
medverkat i undersökningen framgår tabellerna.av
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Tabell 2.

UrvalSvarandeVariabel
%%

52,551,5MänREGION 1
47,548,5Kvinnor

39,130,918-34
39,145,235-54
21,723,9år55-74

52,249,9MänREGION 2
47,850,1Kvinnor

31,030,218-34
43,847,0år35-54
25,322,8år55-74

52,847,0MänREGION 3
47,253,0Kvinnor

31,237,8år18-34
44,540,1år35-54
24,422,155-74

50,552,7MänREGION 4
49,547,3Kvinnor

28,726,818-34
47,146,6år35-54
24,226,755-74

49,147,2MänREGION 5
50,952,8Kvinnor

36,631,3år18-34
36,638,535-54
26,830,2år55-74

53,055,6MänREGION 6
47,044,4Kvinnor

36,435,318-34
43,9år 47,235-54
19,717.655-74
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5 SKATTNING

Vid skattningen intervjusvarenvägs till helaatt enkätbort-upp motsvara
fallet och skattningen procenttal enligt formelgörs l.av

100 b
XS-F-- Xbs 1.

är nettourvalets storlek

är enkätsvarensumman av

antaletär besvarat enkätenb som

är antalet svarande i subsampletnbs

är i subsampletxbs summan av svaren

Vad skillnadenär mellan formel l och dennu enklaste metoden där alla
räknas lika datainsamlingsmetodsvar Omoavsett antar att

medelvärdet för de enkätsvarande i undersökningsvaribeln ungefär lika
mycket liknar medelvärdet för enkätbortfallet medelvärdet för desom
intervjusvarande så får någotgör mindre varians med den enklareman en

Åmetoden. Denna dåär föredra. andra sidanatt dettaär antagande ofta
inte realistiskt har i del fall skäl deman att försten tro att- som svarar
efter intensiv bearbetning eller inteen alls kan ha avvikandesvarar
medelvärden i undersökningsvariabeln. såI fall formelär l klart
överlägsen den enkla metoden eftersom formel l lägreettger
systematiskt bonfallsfel.
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LÄSA6 TABELLERNAGUIDE I ATT

procentskattningarI tabellerna beräknats det sättpresenteras som som
beskrivs i behäftade medavsnitt Skattningarna viss osäkerhet,är en
dels slumpmässig osäkerhet beroende de baseras urval iatt etten
stället för totalundersökning, dels systematisk osäkerhet beroendeenen

inte samtliga utvaldaatt svarat.

Den slumpmässiga osäkerheten varierar beroende procenttalets storlek
och hur redovisningsgruppurvalet för den skattningenär Osä-stort avser.
kerheten skattningar samtligaliten förär ganskaavsersom personer, men

mindreför skattningar redovisningsgrupp,rörande vissstor en ex. en
åldersgrupp. beräknasOsäkerheten kan med s.k. 95-procentigtett
konñdensintervall, 95 sannolikhetvilket med inkluderar detprocents

värdet för populationen.sanna

standardavvikelsen 1.96Osäkerhetstalet i maskintabellemadvs. x anges
under antals- procentskattningen.och

Om % och Osäkerhetstalet för skattningen % såskattningen 83 3är ex.
intervalletligger populationen i 83 3 %.det värdet för isanna

Eventuella frågetecken Osäkerhetstalet procentskattningenefter attanger
alltför osäker använda.är att

bortfallsbiasen beror hurDen systematiska osäkerheten bort-stort
fallet hur mycket förden bortfallsprocenten procenttaletvägdaär samt
denna från procenttalet bland de medverkande i bortfallsur-avvikergrupp

formel:valet. med följandeBortfallsbiasen kan uttryckas

PBortfallsbias wb Pbs bb ,-

där

Wb, Pbs 00h Pbb

till vägda bortfallsprocenten"populationsmotsvarighetema "denär
dem medverkarbortfallsurvalet blandrespektive procenttalen i som

inte. Omkänner virespektive inte De storhetemamedverkar. senaste
och denmed lO procentenheterskiljer sigprocenttalen attantar att

så blir bortfallsbiasen 2vägda bortfallsprocenten 20är procent,
procentenheter 0,20 10 procent.x





337SOU 1998:135

Bilaga 9

ORGANISATIONSFÖRSLAGENS
KONSEKVENSEREKONOMISKA

för beräkningarnaUtgångspunkter

ekonomisk kalkyl för deredovisasberäkningarnedanståendel en
gåendeinnebär olika långtorganisationsaltemativ samman-som

benämnt organisations-det följande endastitingsrätter,läggningar av
innebär tingsrättemadet alternativochalternativ l attsamt som

beaktatshar bl. ocksåberäkningarnanätverk. Iiknyts a.samman
ochpå residensortemamellan tingsrätterintegrationtillmöjligheten en

för det alternativgjortskalkyl har inteNågonflertalet länsrätter. som
och nätverks-organisationsaltemativ 2kombinationinnebär enaven

flerekonomiska effekterna inrättadeVidare harorganisation. attav
beräknats.nuvarande intedelänsrätter än

följanderedovisas detförslag ikonsekvensanalys deDen somav
med anslagetfinansieras Dom-de kostnaderfrämst påinriktas som

belysesRättshjälpskostnader. Därutöveranslagetstolsväsendet och
polisväsendets,medverksamhet bekostaseffekter påförslagens som

anslag.kriminalvårdensochåklagarväsendets
från den organisation i dom-konsekvensberälcningar utgårSamtliga

uppgifterbudgetåret 1997.utgången Defanns vidstolarna omavsom
löneläget den decemberpå 31redovisas byggerlönekostnader som

betyder tusental respek-tkr och mkrbeteckningarnaanvända1997. De
miljoner kronor.tive
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Översiktliga tabeller resultatet beräkningamaöver dennai bilagaav
redovisas betänkandetsi avsnitt VII Samlad analys kostnader ochav
besparingar. tabellernaI införs de belopp i nedanstående beräk-som
ningar har markerats med understrykning och fetstil.

BesparingarI vid genomförandeett

de olika organisationsalternati-av

ven

l Nollalternativet

Då konsekvenserna framtida förändring utreds bör göraav en man en
jämförelse mellan ändringsförslaget och alternativ innebärett attsom

avstår från genomföra de aktuella förändringarna.att Detta sist-man
nämnda jämförelsealtemativ brukar kallas nollalternativet.

Även nollalternativet i organisationsutredning frånutgår da-om en
organisation, bör räkna med nuvarande förhållandenävenattgens man

i organisation normalt förändras följd förändringar i deten som en av
omgivande samhället eller andra orsaker. Nollalternativet bör såle-av
des innefatta sådan utveckling i fall med tämligen hög säker-vartsom
het kan förutses.

Enligt direktiven skulle kommittén i sina förslag frånutgå att
arbetet med bouppteckningar och inskrivningsärenden förs tillöver

utanför domstolsväsendet. Nollalternativet innebär därförorgan en
tingsrättsorganisation dessa verksamheter.utan

Domstolarnas arbete kommer fortsättningeniäven påverkasatt av
ökad internationalisering och den regionala utvecklingen, bl.a. be-en

folkningsutvecklingen och de fortsatta förändringar i länsindelningen
kan inträffa. Domstolama kommer också påverkas pågåendeattsom av

utveckling inom områden med anknytning till arbetet i domstolarna,
bl.a. polis- och åklagarväsende, skatteväsende och socialförsälaingar.

Någon för antalet anställda domstolarnai på längre sikt kanprognos
inte beroende på svårigheter förutsegöras den framtida måltill-att
strömningen. Nollalternativet innebär domstolsorganisation med ien
huvudsak antal anställda dagens, bortsett från inskrivningsamma som
och handläggning bouppteckningar, och viss personalminskningav en
till följd fortgående rationaliseringar.av
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offentlig verksamhet ställsvad gäller all krav pålikhet medI som
Även nollalter-domstolarna effektiviserar sin verksamhet. iocksåatt

fördärför utgå från domstolarna, den för-börnativet mötaattattman
bl.a.utvecklingen, fortsätter sitt rationaliseringsarbete, utveck-utsedda

domstolar-införande måste således räkna medling och IT. Man attav
förändras.under alla omständigheter kommerverksamhet Förattnas

korrekt kalkyl skiljs i följande beräkningar mellanmöjliggöraatt en
kan genomföras i domstolarna inomsådana effektiviseringar som

effektiviseringarför den nuvarande organisationen och de somramen
följd förändrig domstolsorganisationema.blikan en av en av

Tingsrätterna2

Organisationsaltemativ l2.1

2.1.1 Förändrad domstolsledning och administration

verksamheten omfattningenden administrativa vissa arbetsupp-I är av
gifter oberoende domstolensdelvis storlek. från de allraBortsettav

framgår uppgifterdomstolarna insamlats Domstols-största av som av
längre tidsperiod flertaletverket under lagmän i tingsrätter ochatten

avdelar omkringlänsrätter 25 % sin arbetstid administration.av
andel tämligen oberoendeDenna domstolsstorleken. Enligt denär av

genomföraarbetstidsenkát kommittén låtit lagmännen 19ägnarsom ca
arbetstid% sin administration, den tidsperiod mars månadav men

studien omfattade helt detta1996 inte representativ isom var avse-
Under perioden ingick exempelvis årligaende. inte det budgetarbetet.

den administrative handläggaren vidFör tingsrätt vissa arbets-ären
uppgifter, bl.a. budgetarbetet, ekonomisk planering och uppfölj-annan

upprätthållandet kunskapning olika administrativa bestäm-samt av om
Ävenmelser, relativt oberoende domstolens storlek. arbetet med attav

fortlöpande upprätthålla och vidareutveckla arbetsrutinerinterna utgör
grundkostnad endast delvisviss påverkas domstolsstorleken.en som av

förhållandet finnsDet det viss minsta kostnad domstols-att oavsetten
storleken, gäller också kassafunktionen, förvaltning domstolensav

arbete i televäxeln och posthanteringen.ADB-system, För upprätt-att
hålla god ordning väntsalar föri och bistå domstolen och allmän-att
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heten under tid då förhandlingar pågår krävs vanligen expeditions-en
vakt.

Vid sammanläggning tingsrätter kan det administrativa arbe-en av
rationaliseras, bl.a. ökad specialisering. sambandI medtet genom en

omorganisation det också vanligt denstörre administrativaär atten
verksamheten genomlyses så grundligt kan tillvarata rationali-att man
seringsmöjligheter eljest hade varit obeaktade. Följande besparingsom

administrationskostnadema har beräknats.av

Lagmännen

Genom antalet tingsrätter enligt förslaget minskar med 53 minskaratt
också antalet lagmän i motsvarande grad. Ytterligare några avdelnings-
indelade tingsrätter med chefsrådmän beräknas tillkomma i den nya or-
ganisationen. andra delarI organisationen kan antalet chefsrådmänav
komma minska. totalaDet antalet chefsrådmän i tingsrätterna förut-att

därför huvudsak oförändrati jämfört med den nuvarandeses vara orga-
nisationen. beräkningarDe redovisas i det följande utgår därförsom
från lagmän rådmän.ersättsatt av

Genom antalet anställningar lagman föreslås minskaatt som upp-
kommer besparing mellanskillnaden mellan lag-motsvararen som
manslön och rådmanslön. Eftersom domstolarna i de flesta fall blir

bör samtidigt hänsyn till den högre lönen förstörre lagmän itaman
domstolar enligt nuvarande förprinciper lönesättningen.större Bespa-

ringen utbyte lagmän rådmän beräknas vidmotgenom av en samman-
faktorervägning dessa bli följande:av

53 lagmän 7000 kr/mån lönekostnadsskillnaden lagman/rådmanx
12 1,42 LKP m.m. 6,4 mkr.x x

För och avlagmännen vid de tingsrätter föreslåsvar en som upp-
höra dessutom i genomsnitt besparinggörs motsvarar störreen som
delen deras administrativa arbetsuppgifter. Den administrationav som
härigenom kan beräknas uppgå till 20 % dessa lagmäns totalasparas av
arbetstid. Besparingen blir härigenom följande:

33 kr /mån53 000 motsvarar rådmanslön eftersom lagmanslönenx
redan räknats i ovanstående beräkning 12 1,42 0,20 6,0av x x x
mkr.

Administrativ personal

denna personalkategoriI inräknas bl.a. administrativa handläggare, ex-
peditionsvakter, personal helt eller delvis arbetar med ADB-för-som
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vid de tingsrätterADB-användare. Besparingamaoch stödvaltning
uppgå till följande:omlokaliseras, beräknasverksamhetvars

ordinariedomare, ickel-2och 21 tingsrätterVid ävenavvar en
årsarbetskraft.domare 1sparas

årsarbets-domare3-4 1,524 tingsrätterVid och sparasvar en av
krafter.

årsarbets-domare5-10 28 tingsrätterVid och sparasen avvar
krafter.

administrativ personalsåledessammanlagda besparingenDen utgör
Sammanlagt blir bespa-årsarbetskrafter tkr.á 256motsvarande 73

således 18,7 mkr.ringen
ledning och admini-tingsrättemasbesparingen inomsamladeDen

18,7 mkr.blir 6,4 6,0 31,1stration + +

domarbanan i tingrätternaBeredningsorganisationen,2.1.2.

Domarbanan

Domstolskommitténsdomarbanan iförändringarnaföreslagnaDe av
utbildnings-bl.a. förlängning1998:88 innebärSOUbetänkande aven

Under det andratill drygt två år.frånunderrätttjänstgöringen i ett
takt medförväntas öka ifiskalernas prestationerkantjänstgöringsåret

behovet handledning mins-samtidigterfarenheternade ökade som av
särskilthärigenom kan uppnås,någon besparingosäkertkar. Det är om

och allmän för-både allmän domstoliskulle tjänstgörafiskalemaom
valtningsdomstol.

beredningsorganisationNuvarande

År årsarbetskrafter 287472 notarierhade tingsrätterna1997 varav
notariemål ochtvistemål exkl.brottmål ochmedarbetade gemen-

domstolssekreteramaäktenskapsskillnad. Avansökningar omsamma
för protokollföring,årsarbetskrafter avdelade120beräknas envaraca.
Totalt fanns för brott-handhas notarier.övrigtarbetsuppgift i avsom

120 heltidsarbe-sammanlagt 287tvistemål således 407mål och +
med protokollfö-arbetardomstolsselcreterareochtande notarier som
motsvarandeförfortsättningenpersonal krävs iring. Denna även ar-

Därtill krävsberedningsorganisationen.föreslagnabetsuppgifter deni
beredningsuppgiftema.för depersonaltillskottett nya
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Förslaget till beredningsorganisationny

Domstolskommitténs förslag till beredningsorganisation bygger på tre
organisationsmodeller kan till tingsrättemas olika förut-som anpassas
sättningar. Förslagen innebär följande alternativ till rotelorganisation
för rotel handlägger brottmål och tvistemål.somen

Roteltyp 1 Roteltyp 2 Roteltyp 3
ordinarie domare ordinarie domare ordinarie domareen en en
fiskal 1/3 beredningsjurist 1,5 notarieen

notarier2 1 notarie

beredningsorganisationenI ingår också 1-2 domstolssekreterare
rotel. framtidaDen arbetsfördelningen mellan ochnotarier dom-per

stolssekreterare fråga för de berörda tingsrättema ochär avgöraatten
behandlas inte här.

det angivna resursbehovet förI de rotelaltemativen ingår intetre ar-
bete med notariemål och ansökningar äktenskaps-gemensamma om
skillnad. De båda sistnämnda måltypema kan rotlamasingå i arbets-
uppgifter, för detta krävs särskilda Arbetet med konkur-men resurser.

och domstolsärenden ingår heller inte i det angivna resursbehovet.ser

Rational iseringsejfekter

föreslagna beredningsförfarandet innebärDet omfördelning vissaen av
arbetsuppgifter från domare till beredningspersonal. Sett domamasur
synpunkt det naturligtvis de minst kvalificerade arbetsuppgifternaär

omfördelas. ekonomisktRent kan sådan omfördelning be-som en av
redningsuppgifter medföra vinst den kvalificerade ochatten genom
därmed högre avlönade kompetens domarna besitter, i viss ut-som
sträckning byts personal med lägre kompetens och därmed lägremot
lön.

och domarna kan frigöraVar antingen arbetstid för avgöraatten av
fler mål eller få tid oförändrat antal mål. Om detavgöraatt ett to-mer
tala målantalet och den arbetstid mål förutsättsvarjeägnassom vara
konstant så krävs med den arbetsfördelningen färre domare ochnya

beredningspersonal. minskad lönekostnad förEn domare kan häri-mer
användas för finansiera anställning ytterligare bered-attgenom av

ningspersonal.
renodling domar-rollenEn lika angelägen i alla tingsrätter.ärav

Därför föreslås beredningspersonalen förstärks dei minstaatt även
tingsrättema. minskning antalet domareEn bör däremotav genom-
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föras i tingsrätter med till fyra domare, eftersom minskat antalettupp
domare vid dessa riskerartingsrätter deras organisation alltförgöraatt
sårbar. den nuvarandeOm organisationen behålls oförändrad medför

föreslagnaden beredningsorganisationen därför sannolikt ingen bespa-
dering i minsta tingsrättema viss kostnadsökning. Omutan snarare en

däremot skapar förutsättningar för samverkan mellan dom-man nya en
stolarna kan eventuellt bättre tillvarata effekterna förändratettman av
beredningsförfarande dei mindre tingsrättema.även

för beräkningarnaFörutsättningar

Nedanstående beräkning den föreslagna beredningsorganisationensav
effekterekonomiska bygger på följande förutsättningar.

föreslagna förändringenDen i beredningsorganisationen förutsätts
fullt genomförd och omfattar därmed alla rotlar i tingsrättema.vara

på kartläggningenBaserat underrättsdomamas arbetstid och för-av-
söksverksamheten med beredningsförfarande 20 %ett nytt antas av
domamas tid kunna omfördelas till beredningspersonal.
Samtliga fiskaler ingår storrotlar roteltypav-
Alla tingsrätter har minst rotlar då storrotlama räknatssom sex av-
beräknas använda sig beredningsjurist. skapaFör inte allt-attav en
för sårbar beredningsorganisation bygger beräkningarna på be-att
redningsjurister anställs endast vid tingsrätter har underlag försom
minst två sådana jurister.
Tingsrätter har beredningsjuristerinte eller har enstakasom som-
rotlar beredningsstöd beredningsjurist eller fiskal förut-utan av en

organiserade enligt roteltyp dvs medsätts 1,5 notarie.vara

Besparin gar

Omräknat till rådmansrotlar finns i den nuvarande organisationen 464
rotlar. Härvid har samtliga lagmän och icke ordinarie domare beräknats

mål omfattningiavgöra 75 % rådman. Imotsvararen som av en orga-
nisationsaltemativ finns visserligen färre1 något domare på grund av
besparingar vid sammanläggning tingsrätter. Eftersom bespa-en av
ringen till del innebär minskning tillfälliga förstärkningarstor en av
och vikarier kan antalet fasta rotlar i organisationsaltemativ 1 antas

464 st.vara
tingsrättemaAv i organisationsaltemativ skullel det finnas åtta

tingsrätter med högst fyra domare. harDessa organisationen som, om-
räknat till rådmansrotlar, uppgår till sammanlagt 21 rotlar. Någon be-
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domarsidan förutsätts ske vid desparing på inte tingsrätter sistnämnda
vid de återstående rotlama 464tingsrätterna. Besparingen 443 21-

domarårskrafterberäknas till 20 % 443. beräknade bespa-89 Denav
blir då 89 570 000.ringen 50,7 mkr x

kalkyl förnedanstående avsnitt 2.3.2. nätverksorganisationI en
följandedet krävs tillskott beredningspersonalhar beräknats ettatt av

för föreslagna beredningsorganisationen i tingsrätterna: bered-den 37
och dvs anställningar.ningsjurister 78 notarier, 115 nya

det krävsorganisationsaltemativ l motsvarande till-I att ettantas
beredningspersonal. Målbördanskott ll5 anställningar ju,antasav

utfonnas, densamma. skillnadhur organisationen En är attoavsett vara
finns förOrganisationsalternativ det underlag fler beredningsjuris-i 1

finns flereftersom det i detta alternativ tingsrätter. Med hän-störreter,
fiskal och det bör finnastill storrotlarna med minst två bered-attsyn

det rotlarningsjurister vid tingsrätt. krävs minst 7-8 vid tingsrätten en
förför tillräckligt underlag sådana jurister.att ettge

organisationsaltemativ beräknas detVid genomgång l iatten av en
finns underlag för beredningsjurister.sådan organisation 80 Dettaett

förutsättning dessutom krävsinnebär med ovanstående det till-att ett
för tillsammans tillskott på befatt-skott 35 notarier 115att ettgeav

beredningsorganisationen. bortses från berednings-ningar i Här att
arbetsuppgifterkan avlasta domarna i högre grad notarierjurister än

fleroch beredningsorganisation med sådana jurister därför haratt en
föreslåshögre kapacitet den i avsnitt 2.3.2. Den totala kostna-än som

för till beredningsorganisationen blir följ ande:den tillskottet 32,7 mkr
80 300 tkr 25035+x x

domarsidan beräknas ha värdeEftersom besparingen på på 50,7ett
beredningspersonal haroch kostnaden för tillskottet beräknatsmkr av

till mkr blr besparingen 18 50,7 32,732,7 mkr -

mål-for och ärendehandläggning i2.1.3 Personal
tingsrätterna

Domare

relation till antalet mål och ärenden har de mindre tingsrätternaSett i
något fler domare övriga tingsrätter. domarinsatsDennaän utgörsextra

icke ordinarie domare för tillfälliga förstärkningar ochbl.a. av som
fast anställda domare. Vid sammanläggningvikarier för tings-en av

förutses vid ocharbetsbelastningen tingsrätterna blirrätter att var en av
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föroch i tingsrättemafiskalerAntaletstabil tiden.över assessorermera
minska iförutses därförvikarierochförstärkning atttillfällig utansom

besparing möj-vissordinarie domare. Engradmotsvarande ersättas av
särskilt vid dedomaranställningarfastaantaletocksåliggörs attgenom

uppåt medavrundningfastställs efteroftadomstolarnamindre en
målantalet.tillhänsyn

därföromlokaliseras kanverksamhetVid de tingsrätter manvars
årsarbetskraft förhalvgenomsnittiberäkningarnaenligt enspara

ochfiskaler videllerhuvudsakligendomare var en avassessorer
assessorsnivå.från löneläge påutgårBeräkningentingsrättema. ett

årsarbetskraft tkr 10,4394således 0,5blir 53Besparingen xx
mkr

Domstolssekreterare

Även effektiviseras in-ärenden kanmål ochkansliarbetet i genom
domstolar.rättandet störreav

införandetsärskilt efterkansliarbeteDomstolamas är avnumera,
arbete introduktionkvalificerathjälpmedel, sådatatekniska attettnya

korttidsanställavärdettid, vilketpersonal lång gör attatttar avav ny
kansliarbetetkanbetydligt.minskat Utanvikarier har säga attatt man

domstolar har tingsrätterotillfredsställande i någonfungerar avgrupp
svårarefärre otvivelaktigtellerrotelsekreterare mötamed 4-5 att en-

medarbetare deintroduktionsjukdomsfall och än störrestaka nyaav
sårbarkonkurser blirkanslihanteringenSärskiltdomstolarna. genomav

med-endast krävermindre tingsrätterverksamheten i mångadenatt en
har ofta relativtmindremindre. tingsrättemaheltid eller Dearbetare på

domstolssekreterare tingsrätter.flernågot än störresett
bedömssammanläggning tingsrättervidpersonalbesparingEn aven

ärenden blirmål och sådanakansliarbetet igällermöjlig detnär som
bli följande:beräknasBesparingamakvar i tingsrättema.

ordinarieinkl. icke1-2 domare,och 21 tingsrätterVid en avvar
domstolssekreterare.årsarbetskraftdomare 1sparas

och fler3 domare 1,5tingsrätteroch 32Vid sparasen avvar
domstolssekreterare.årsarbetskraft

årsarbetskrafter á tkr 17,6256 mkr.69Besparingen utgör
personal 10,4ochbesparingen domaresammanlagdaDen annanav

17,6 28 mkr.+
vid dekanovanstående kalkyltillkommentar nämnasSom att
bespa-förhållandevisdomare beräknas1-2tingsrättemaminsta stora

storlek. Besparingen uppgår irelation till derasiringar stort settsett
uppgift frånenligtmkr, dessa tingsrätterbelopp, 12till det somca



346 Bilaga 9 SOU 1998:135

Domstolsverket tillförs i budgeten kompensation för verksam-attsom
heten bedrivs i liten skala "smådomstolstilläggetñ

2.1.4 Reseersättningar till nämndemän

Den totala reseersättningen till nämndemän 6,2 mkr år.är Detca per
förekommer i viss utsträckning nämndemän måsteatt utanförövernatta
hemmet för kunna inställa sig i domstolenatt då förhandlingsdagen
börjar. Kostnaderna vid domkretsreforrn kan därför, i regioner meden

avstånd till tingsrätten, bli högre.stora Den totala årskostnaden för så-
dana övernattningar emellertid förär närvarande knappt lOO tkr år.per

Om utgår från nämndemän från domkretsensatt samtliga kom-man
skall tjänstgöra i tingsrätterna i omfattning imuner samma som nuva-

rande organisation efter domkretsreforrnäven så ökar naturligtvisen
reseavstånden för vissa nämndemän. Detta kan resultera i ökat antalett
övernattningar på hotell. Behovet övernattning bedöms emellertidav
öka obetydligt eftersom det endast vid fåtalär tingsrätterett som rese-
avstånden ökar 5-6 mil. Jämförtän med andra ekonomiska effek-mer

domkretsreform bedömster merkostnaden för nämndemännensav en
därför bli obetydlig. Inget belopp har upptagits kalkylen.iresor

2.1.5 Inställda förhandlingar

debattenI den framtida tingsrättsorganisationen har befaratsom att an-
talet inställda tingsrättsförhandlingar kan komma ökaatt attgenom
kallade inte infinner sig till förhandling på grund depersoner en av
ökade avstånden till tingsrätten. Av undersökning Riksrevi-en som
sionsverket har redovisat RRV:s 1994:16 framgår emellertidrapport

långa avstånd till domstolen inteatt den faktorutgör har störstsom
inverkan på benägenheten utebli från förhandlingar.att De största pro-
blemen med inställda förhandlingar finns i de storstadsområdena,tre
där avstånden förhållandevis små.är

Man bör emellertid inte utesluta benägenheten utebli från för-att att
handlingar kan öka avståndet till tingsrätten ökar. Det bör emeller-om
tid beaktas organisationsförslaget utgår frånatt domstolen böratt vara
kvar där vid omlokaliseringorter skulle särskilt långaman en
avstånd till den domstolen. Detta gäller särskilt tingsrätterna inya
Norrland. Det har också visat sig domstolarna på olikaatt kansätt
motverka nackdelarna kallade uteblir frånatt rättegångar,av personer
exempelvis planera förhandlingarna.sättet fåratt Det förutsät-genom

sådana åtgärder får ökad betydelsetas att det efter domkretsre-om en
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uteblir ökad omfattning. Något kostnads-iform visar sig att personer
förhandlingar har beräkningarna.för inställda inte upptagit ibelopp

Organisationsaltemativ 22.2

domstolsledning och administration iFörändrad2.2.1
tingsrätterna

Lagmännen

lagman förutsätts minska,antalet anställningarGenom att upp-som
skillnaden mellan lagmanslönkommer besparing motsvararsomen

blir kostnadsminsk-upphörrådmanslön. Genom 32 tingsrätteroch att
fall följande:i dettaningen

lagman/rådmanlönekostnadsskillnaden7000 kr/månlagmän32 x
3,812 1,42 mkr.xx

upphör kanlagmännen vid de tingsrätterochFör som enen avvar
administrativadelen derasbesparing störregöras motsvarar avsom

beräknas arbetstid,till deras inne-uppgifter. Besparingen, 20 % avsom
belopp:följandebär

rådmanslön eftersom lagmanslönenkr/mån motsvarar00032 33x
3,6ovanstående beräkning 12 1,42 0,20redan räknats i x xav x

mkr.

personalAdministrativ

besparingar vidverksamheten möjliggörsadministrativadenInom en
arbets-administrativavissasammanläggning tingsrätter attgenomav

beräknas till följandeuppgåuppgifter kan rationaliseras. Besparingama
belopp:

domare inkl. icke ordinarietingsrätter 1-2Vid och 28en avvar
årsarbetskraftpersonal motsvarandeadministrativ ensparas en .

årsarbets-3-4 domare 1,5och 4 tingsrätterVid sparasvar en av
kraft.

årsarbetslcrafter tlcr 8,7blir 256 mkr.Besparingen 34 x
och ad-ledningsammanlagda besparingen inom tingsrättemasDen

mkr 16,1foljande: 3,8 3,6 8,7 mkr.blir mkr mkrministration + +
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2.2.2 Beredningsorganisationen, domarbanan i tingsrättema

förslagna beredningsorganisationen har beskrivitsDen i före-närmare
gående avsnitt 2.1.2.

Besparingar

finnsOmräknat till rådmansrotlar i den nuvarande organisationen 464
rotlar. Härvid har samtliga lagmän och icke ordinarie domare beräknats

omfattningmål i rådman.75 % Iavgöra motsvararen som av en orga-
finnsnisationsalternativ visserligen något färre domare2 på grund av

besparingar vid sammanläggning tingsrätter. Eftersom bespa-en av
till del inriktas på minskaringen antalet tillfälligaattstor

förstärkningar och vikarier kan antalet fasta rotlar antas vara
oförändrat.

tingsrättema i organisationsalternativ skulle finnasAv 2 det 22
högst fyra domare. hartingsrätter med Dessa organisationen som, om-

räknat till rådmansrotlar, uppgår till sammanlagt 69 rotlar. Någon be-
förutsättssparing på domarsidan inte ske vid de sistnämnda tingsrät-

Besparingen vid de återstående 395 rotlarna 464 69 beräknastema. -
domarårslqaftertill 79 20 % 395. beräknade besparingen blirDenav

då 79 570 000.45 mkr x
förnedanstående avsnitt 2.3.2. kalkyl nätverksorganisationI en

krävs tillskott följandehar beräknats det beredningspersonalatt ett av
föreslagna beredningsorganisationen:för den 37 beredningsjurister och

78 notarier, dvs anställningar.115 nya
Även organisationsalternativ det krävsi 2 tillskottantas att ett av

med beredningspersonal. Målbördananställningar ju,115 antas oavsett
utformas, densamma. skillnadhur organisationen En iär attvara orga-

nisationsalternativ jämfört med alternativ finns det förunderlag
eftersom det detta alternativ finns flerfler beredningsjurister, i något

den nuvarandetingsrätter i organisationen.större än
förVid genomgång tingsrätt tingsrätt organisationsalternativen av

sådan finnsberäknas det i organisation underlag för2 56ettatt en
innebär med ovanstående förutsättningberedningsjurister. Detta detatt

krävs tillskott för tillsammansdessutom 59 notarierett att ettav ge
befattningar. Organisationsaltemativtillskott på 115 2 innebär således

alternativ realiteten därförfler beredningsjurister i har organisa-Iän
tionsalternativ effektivare beredningsorganisation den2 änen som
föreslås totala kostnaden för tillskottet till bered-i avsnitt 3.3.2. Den

blir följande: 56 tkrningsorganisationen 31,6 300 59 250.mkr +x x
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domarsidan beräknas ha värdeEftersom besparingen på på 45ett
för tillskottet beredningspersonal har beräknatsmkr och kostnader av

till rnkr blir besparingen 13,4 45 31,631,6 mkr -

mål-för ärendehandläggning2.2.3. Personal och i
tingsrätterna

Domare

Vid de verksamhet omlokaliseras,tingsrätter vars sparas genom en
sammanläggning enligt avsnitt 2.1 .3, domare motsvarande i genomsnitt

halv årsarbetskraft Beräkningarna utgår fråntingsrätt. nuvarandeen per
för följande:löneläge Besparingen blir dåassessorer.

antalet tingsrätter läggs med andra årsarbets-32 0,5son samman x
kraft 394 tkr 6,3 mkr.x

Domstolssekreterare

Även inom kansliarbetet med.mål och ärenden finns förutsättningar för
effektiviseringar inrättande domstolar. Påstörre motsva-genom av
rande för alternativ avsnitt beräknas följande bespa-l 2.1.3sätt som
ringar:

Vid och 28 domare,tingsrätter 1-2 inkl icke ordinarieavvar en
årsarbetskraft domstolssekreterare.sparas en

Vid och 4 tingsrätter 3-4 domare 1,5 årsarbets-var en av sparas
kraft domstolssekreterare.

blir årsarbetskrafterBesparingen 34 á tkr256 8,7 mkr.
sammanlagda besparingenDen blir 6,3 mkr8,7 15 mkr.+
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Förändringar inom befintlig2.3

tingsrättsorganisation Domstolar i nätverk
-

2.3.1 Förändrad domstolsledning och administration

Lagmännen

föreslagna finns, förutomI den organisationen de tingsrätter-störstatre
25 samordnande tingsrätter till vilka de övriga 68 tingsrättemas ad-na,

förasministration skall enligt den förslaget.varianten Härvidena av
finns dock lagmännen kvar vid samtliga tingsrätter.

I de 68 tingsrätter inte behåller sin administration frigörs lag-som
i helt för dömande uppgifter. Normalt beräknas lag-männen stort sett
avdela % sin arbetstid administration.25 Minskningenmännen av av

deras administrativa uppgifter beräknas medföra de kan avdelaatt
ytterligare arbetstid för20 % sin dömande uppgifter. gengäld fårIav
lagmännen vid de samordningstingsrättema25 exkl de trstörstatre

ökad administrativ arbetsbörda beräknas till 25 % deras tid.en som av
ökningen deras administrativa uppgifter blirAtt inte störreav samman-

hänger med minst särskilt kvalificerad administrativ handläggareatt en
förutsätts ingå i den organisationen vid varje samordnande tings-nya

samlade effekten detta blir följDen anderätt. av

Besparing

68 tingsrätter lagmännens20 % arbetstid 680 000 årslönen inklx av x
LKP 9,3 mkr.

Tillkommande kostnad

25 tingsrätter lagmännens arbetstid25 % 680 000 4,3 mkr.x av x

Administrativ personal

flyttning huvuddelen administrationenEn till 25 samordnandeav av
tingsrätter innebär administrationen samordnas på liknandeatt sätt som

domstolarna hade lagts blirBesparingama emellertid be-om samman.
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tydligt mindre eftersom domstolarna blir kvar på sina ursprungliga
platser och därmed krävs viss administration blir kvar på de olikaatt en
kansliorterna. samordna administrationAtt spridd på flertal olikaetten

inom varje nätverk, kräver dessutom viss arbetsinsats ochorter extra
resor.

Om utgår från den besparing inom de administrativa arbets-man
uppgiftema, skulle ha uppkommit domstolarna hade lagtssom om

se motsvarande avsnitt för organisationsaltemativ l, så hadesamman
denna besparing blivit följande vid 68 tingsrätter:

Vid 24 tingsrätter domare1-2 inkl icke ordinarie vidsparas var--
dera årsarbetskraft administrativ1 personal 24 årsarbetskrafter.
Vid 26 tingsrätter 3-4 domare vid vardera 1,5 åa åa.39sparas-
Vid 18 tingsrätter eller fler5 domare vid vardera åa2 36sparas-
aa
Sammanlagt skulle besparingen vid sammanläggning ha blivit 99en

årsarbetskrafter.
Eftersom verksamheten med nätverksorganisation kommer atten

bedrivas depå ursprungliga kan inte bespa-orterna göraman samma
ring. Vid de mindre tingsrättema kan inte alla administrativa arbets-
uppgifter bort. Det krävs bl.a. vaktmästeriservice i samband medtas
förhandlingar, viss posthantering vissa ekonomi- och personal-samt
administrativa rutiner. Dessutom krävs vid och de 25var en av sam-
ordningsdomstolama minst särskilt kvalificerad administratör meden

högre löneläge i nuvarande organisation. Kontaktemaän iett
administrativa frågor mellan den samordnande tingsrätten och de
övriga tingsrättema inom nätverket viss tid. Besparingen beräknastar
därför bli belopp högst tredjedel angivnaett motsvararsom en av ovan
99 årsarbetskrafter vilket innebär följande besparing 99 0,33 256x x
tkr 8,4 mkr.

börMan utgå från det uppkommer merkostnad föräven deatt en re-
i den administrativa verksamheten mellan tingsrättema trotssor som,

IT, blir nödvändiga för lagmän och administratörer. Kostnaden för så-
dana inklusive tidsspillan, uppskattas till i genomsnitt 20 000 krresor,

år 40 á kr för500 och de 25 samordnade tingsrät-per resor var en av
och kr 2010 000 á kr for500 och detema 68 övrigaresor var en av

tingsrättema. Resekostnaden blir med dessa förutsättningar 1,2 mkr.
Om administrationen omorganiseras till tingsrätt i varje nätverken

blir besparingen i den administrativa verksamheten således 9,3 4,3 +-
8,4 1,2 ;L2mkr.-

Med administration inom varje nätverk kan de-en gemensam man
centralisera fördelning budgetmedel från Domstolsverket så deattav
samordnande tingsrättema för denna uppgift. fördelEn skullesvarar
härvid kunna de samordnande tingsrättema, sin detalje-attvara genom
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detförhållandena vid tingsrätterna inomkunskaprade egna sam-om
denbättre ieventuellt kan tillvarataordningsområdet, änresurserna

Effekterna detta har dock inte kunnatnuvarande organisationen. av
beräknas.

Beredningsorganisationen2.3.2

Föl-beredningsorganisationen beskrivs i avsnitt 2.1.2.föreslagnaDen
genomförts på motsvarande det tidigareharjande beräkningar sätt som

avsnittet.

Besparin gar

hade under årOmräknat till rådmansrotlar tingsrätterna 1997 en orga-
hade domstolar med högstmed 464 rotlar. tingsrätterna 58nisation Av

omräknat till rådmansrotlar, uppgickfyra domare organisation som,en
utgångspunkt förslaget till bered-sammanlagt 123 rotlar. Entill är att

införs vid samtliga tingsrätter. Någon besparing påningsorganisation
fyraförutsätts vid de tingsrätter hade högst do-domarsidan inte som

återstående rotlama 464 123 beräknasBesparingen vid de 341mare. -
besparingen blirdomarårskrafter 341. beräknadetill 68 20 % Denav

då 38,7 68 570 000.mkr x

Kostnader för tillskottet beredningspersonalav

föreslagna skall finnas fiskaler och därmedden organisationen 85l ett
för storrotlar roteltyp 1. Vid varje sådan rotel krävs tvåunderlag 85

vilket behov sammanlagt 170 notarier vid storrotlar-notarier, ettger av
storrotlama har kapacitetVar och 1,75motsvararen somna. en av

rotlar med hänsyn till roteln har både rådman och fiskal.andra att en en
storrotlama således rotlar85 1 149 85 1,75De typ motsvararav x av

de båda andra typerna.
vid ochVid genomgång organisationen tingsrätternaen av var en av

det finns underlag för sammanlagt berednings-har beräknats 37att ett
från med beredningsjurister skalljurister utgår tingsrättattom man en

sådana innebär det finns berednings-ha minst två jurister. Detta att
finns rotlarjurister endast vid tingsrätter där det minst roteltyp 2sex

efter det storrotlama frånräknats. Antalet rotlar med berednings-att
Eftersom sådan rotel har krävsjurister 37 3. varje notarie11 1är enx

dessutom notarier.111
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de 68464 minus396 rotlarfinnstingsrättsorganisationenhelal
Eftermed 68.minskarrådmansrotlarantaletbortfaller attgenomsom

st och 2motsvarande 1491rotlar typantaletfrånräknatha typatt av
rotelVarje sådanrotlar136organisationenst krävs i typ111 av

förnotarierbehov 204sammanlagtinnebärvilketnotariehar 1,5 ett av
rotlar typav

170 lllnotarier485organisationensåledes i +Sammanlagt krävs
da-beredningsjurister. Iårsarbetskrafter 37fallsamtligai samt204,+

utsträck-eller, i vissnotarier407finnsorganisation sammantagetgens
före-protokollföraruppgifter. Med denmeddomstolssekreterarening,

tillskott 78såledeskrävsberedningsorganisationen nota-ettslagna av
för dettaKostnadenberedningsjurister.och407 37485rier perso--

tkr.300tlcr 3778 25030,6uppgår till mkrnaltillskott + xx

reformerad beredningsorganisationutfallekonomisktSamlat enav

med 30,6ökad kostnadmkr ochpå 38,8kostnadsminskningMed enen
beredningsorganisa-föreslagnamed den8,2 mkrblir besparingenmkr

Beräkningarnatingsrättsorganisationen.nuvarandeinförd i dentionen
beredningsjuris-och 37med notarier78rådmän68innebär ersättsatt

ter.
särskilt påliten berorförhållandevisblirkostnadsminskningenAtt

någonantal notarierökattillförsdomstolarnade mindre utanettatt
personaltill-dettadomarsidan. Ompåresursminskningmotsvarande

avlastas såmindre tingsrättemai dedomarna attmedförakanskott att
blir effekti-från andra tingsrättermålutsträckning kande i viss avgöra

beräk-dentidigareSom utgörnaturligtvis nämntsviseringen större.
väljer alter-värdeekonomisktlikabesparingennade stortett om man

möjlig-förberedningsorganisationförstärkttillföra attnativet att en
minskarsamtidigtinteförstärkning,kvalitativ attgöra mangenomen

antalet domare.

Övrig ärendehandläggning imål-för ochpersonal2.3.3
tingsrätterna

på andraordinarie domarnaför de änökad tjänstgöring orterGenom en
ordinarie domareickebehovetminskarstationeringsortenden avegna

de mindresärskilt vidförstärkningar,för tillfälligafrån hovrättema
bespa-förstärkning ochkvalitativbådeDetta utgörtingsrättema. enen

jämfört medreskostnader,och lägretidsspillan,mindre attring genom
nämligenförutsättsdomarnaordinariedomare.ordinarie Deickeanlita

1998:13512SOU
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tjänstgöra vid andra tingsrätter den endastän under förhandlings-egna
dagar. Under övriga dagar kan domare arbeta med tings-en en annan

mål på distansrätts inom den tingsrättens lokaler. Avståndenegna
mellan tingsrättema inom samordningsområde blirett i allmänhet så
korta pendling dagen bliröver möjlig.att

All tillfällig tjänstgöring icke ordinarie kan praktiska skäl inteav av
med ordinarieersättas domare. kanMan utgå från det i första handatt

de 58 tingsrättemaär med högst fyra domare, har behov sådansom av
hjälp. Varje sådan tingsrätt ha behov i genomsnittantas 2-3 måna-av
ders förstärkning utifrån, inräknar vikariatsbehov på ordinarieom man
domaranställningar. Två månaders tjänstgöring tingsrätt bör kunnaper
fullgöras ordinarie domare. Vinsten med på detta användaav att sätt
ordinarie domare i stället för icke ordinarie, i omfattning mot-en som

l2 årsarbetslcrafter berälcnas 1,7 2mkr månsvarar ca 58vara ca x
tingsrätter 15000 ler/mån for bl.a. minskade traktamentskostnaderx

lägre resekostnader och tidsspillan.samt
Man kan på liknande tillfälligt utförasätt del kansliarbeteten av

och beredningsarbetet dei mindre tingsrättema på distans med hjälp av
personal i samordningstingsrätten eller andra tingsrätter i nätverket.
Någon besparing detta har inte upptagits beräkningama.igenom

Länsrättema

3.1 Förändrad ledning och administration

Organisationsförslaget går bl.a. på tingsrättenut och länsrättenatt av
på respektive inrätta administrativort synpunkten ur gemensam myn-
dighet. En följd detta på varjeär sådan omvandlasatt på siktav ort en
lagmansanställning till anställning chefsrådman. Förslaget innebärsom
också administration föratt underrätten inrättas påen gemensam re-
spektive förslagetI undantas tingsrättemaort. och länsrätterna i Stock-
holm, Göteborg och Malmö.

Omvandlingen lagmansanstållningar till chefsdomaran-av annan
ställning medför kostnader för verksamhetenatt minskar enligt följan-
de: 20 antalet länsrätter de största 50 OOO genomsnittligutom tre x
årlig lönekostnadsskillnad mellan lagman och chefsrådman 1,0
mkr.

delDen lagmännens nuvarande arbetstid administra-utgörav som
tion, och beräknas upphöra vid integration tingsrätter ochsom en av
länsrätter, 20 % deras arbetstid.utgör Besparingen således 20utgörav
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vidchefsrådmansnivå. Besparingenräknad pålönekostnaden% enav
2,6000 20 % mkr.följande: 655således 20blirintegrationsådan xx

vid flertalet länsrätterverksamheten finnsadministrativadenInom
administration;heltid med länsrättenspåarbetartvå personer som

läns-biträde. minstaadministrativt Deochkansliföreståndaren treett
föradministratörheltidsarbetandeendastavdelar i stort setträttema en

finns be-länsrätternadeverksamheten. Iadministrativa störstaden tre
heltidsarbetande administratörer.fler tvåtydligt än

samladeför denadministrationinrättandetGenom gemensamav en
jämförtföljande besparingarberäknasrespektivepåunderrätten ort

nuvarande länsrättema:med de
dras in.kansliföreståndareanställningenkanlänsrätterVid 17 som

mkr.tkr 17 5,1blir 300Besparingen x
medkostnadernareduceraslänsrätternaVid de minstatre summaen

kansliföreståndare. Besparingenkostnaden förhalvamotsvarar ensom
3 0,5 mkr.tkr 0,5således 300blir x x

ad-ledning ochlänsrättemasbesparingen inomsammanlagdaDen
0,5 9,2 mkr.till 1,0 2,6 5,1uppgårministration +++

i länsrätternaBeredningsorganisationen3.2

1998:88,länsrätt SOUiberedningsorganisationenutredningenI om
arbetsorgani-för effektivförutsättningarframhålls detsid 105 att en

emellertid visstfinnsvid länsrättema. Detföreliggerredan ettsation
någotarbetedomamasytterligare renodlingför enutrymme genomav

beredningsorganisation.förstärkt
föredragande notarie-nuvarandehälften de ärmindreNågot än av

föredra-generellt inomkompetensenhöjameriterade. För att gruppen
för inneha så-notariemeriteringi principbör kravetgande att envara

notarier i läns-föredragande ellerberedareAntaletanställning.dan
tvåminstdeutökas något såbör sammantaget motsvararatträttema

med tillbemanningfall kanrotel. vissaIheltidsbefattriingar uppenper
lämplig organisation.rotelberedaretre vara enper

läns-förändringar intenågraföreslås intedellänsrättemasFör som
anledning idärför intefinnsbesluta Detkan attredanrättema om.nu

punkt redovisaeffekterna på dennaekonomiskadeberäkningen av
besparingar.några
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Hovrätter och kammarrätter

4.1 Förändringar i ledning och administration

Förslaget innebär Svea hovrätt och kammarrätten i Stockholm be-att
hålls oförändrad och fem inrättas med dömande såväl iöverrätteratt
förvaltningsmål i allmänna mål. Var och dessa fem överrät-som en av

föreslås ha president och administrativ enhet. Härigenomter en en upp-
kommer minskade kostnader.

Kostnaden för den administrativa verksamheten minskaväntas ge-
endast överrättsadministration kommer finnas på respek-att attnom en

tive funktionerVissa ekonomisköverrättsort. planering, bibliotek,som
posthantering och kontorsservice kan härigenom effektiviseras.

Kostnadsminskningen har beräknas följandepå sätt.
Lönekostnadsskillnaden mellan 3 presidenter och de 3 chefsdomare

tillkommer:som
tkr75 3 0,2 mkr.x

Minskning organisationen med administrativa3 chefer: tkr500av x
3 1,5 mkr.

Minskning organisationen med administrativa3 handläggare påav
mellannivå: 300 tkr 43 0,9 mkr.x

Minskning organisationen med 6 administrativa biträden: 6av x
tkr256 1,5 mkr.

Minskning organisationen med administrativa4,5 fiskaler: 4,5av x
tkr300 1,3 mkr.

Den sammanlagda kostnadsminskningen blir följaktligen 0,2 1,5+
0,9 +1,5 +1,3§J4r$.+

4.2 Beredningsorganisationen och domarbanan i
hovrätt och kammarrätt

Domarbanan

grundläggandeEtt problem för de måste dimensio-överrättema är att
rekryteringsin fiskalsaspiranter med hänsyn både till dennera av egna

domstolens behov föredragande och till efterföljande led i domarut-av
bildningen.
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ibland inte undvika personal-nuvarande kanMed det systemet man
personalöverskott led domarutbildningen.eller i något Dettabrist av

effektivitet någon del domstolsorgani-medför risk för minskad i aven
till domarbana möjliggörs bättre tillva-förslagetsationen. Genom ett

antalet fö-ratagande i dagens organisationän attresurserna genomav
och antalet icke ordinarie domare i underrät-redragande i överrättema

för Förslaget till beredningsorganisa-kan dimensioneras sig.terna var
med domarbana kan såledeskombinationtion i iöverrätterna en ny

och under-och ökad effektivitet både imedföra besparingar överrätter
frånvarierar tid till kanEftersom sådana besparingarrätter. annan,

del redovisas.emellertid någon kalkyl i denna inte

Överrätternas beredningsorganisation

skall kunna rekryteraUtredningsförslaget innebär bl.a. överrättemaatt
föredragningsuppgifter dennaför berednings- ochjurister utan att

överrättemafortsatt domarutbildning.ledtjänstgöring iutgör ett en
sådan vilketredan möjlighet anställa personal,har och för sigi attnu

Införandetid tillbaka vid någrasedan någonhar skett överrättema.av
emellertid för-förutsätterpersonalkategori i ävenöverrättemaav en ny

grundläggandedomarbananändringar i överrättemamomentvars
kan förändra.själva inte

hovrättsdomarnas arbetstid redovisaskartläggningI den somav av
för ytterligareframhålls dele-hovrättsprocessutredningen att utrymmet

arbetstidhovrättsdomarnasbegränsat till drygt tiogering är procent av
motsvarande också gäller464. OmSOU 1995:124, attantars. man

överrättsdomamasskulle cirka tioför kammarrätterna procent av ar-
frigöras förstärker beredningsorganisationen.betstid kunna Avom man

och adjunge-årsarbetskrafter för ordinarie domare,de 322 assessorer
fanns hovrätter och kammarrätter under 1996irade ledamöter som

frigörasårsarbetskrafter 10% 322 kunna viddärförskulle 32 enav
beredningspersonalen. ekonomiska värdet dettaDetförstärkning avav

till 32 540 tkr.har beräknats 17,3 mkr x
innebärberedningsorganisation iFörslaget till överrättema enny

beredningspersonalen från nuvarande två tillförstärkning treca.av
försexmannaavdelning. Med organisation påräknatjurister, per en

innebär förslaget personaltill-närvarande överrättsavdelningar,56 ett
härför beräknas till 56Kostnaden kan 16,8 mkrskott på 56 jurister. x

300 tkr.
således bespa-utfallet ökad delegeringekonomiskaDet är enav en

Besparingsmöjlighetema således16,5.på 17,3 minusring 0,5 mkr är
beredningsjurister kanledamöterobetydliga, 32 55ersätts avommen
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detta innebära avlastning ledamöterna skulle möjliggöraen av som en
viss kvalitetshöjning verksamheten. Liksom vid undeträttema finnsav
naturligtvis också alternativet förstärka beredningsorganisationen iatt

samtidigt minska antalet domare.överrättema utan att

förändringarGemensamma

Lokalförändringar5.1 i domstolarna

Vid tingsrätterna frigörs lokalutrymmen boupptecknings-attgenom
ärenden och inskrivningsärenden förs bort från domstolarna. Lokalut-

har frigjorts i domstolarna personalen underäven attrymmen genom
åren har minskat1995-96 i samband med anslagsminskningar. prak-I
tiken kan emellertid dessa frigjorda lokalutrymmen dei allra flesta fall

hyras eller påinte nyttiggöras ekonomiskt, beroende påsättut annat att
de vanligen avskiljbara fråninte tingsrätternas övriga lokaler. deIär
allra flesta fall kan lokalbesparingen därför resultera i kostnads-en
minskning endast domstolarna byter lokaler, vilket falli måstevartom

vidske omlokalisering verksamheten.en av
Beräkningar utförts Domstolsverkets lokalförsörjningssek-som av

underbilaga förtion, visar enbart tingsrätterna medförattse en sam-
manslagning enligt organisationsaltemativ del årliga lokalkost-att
nadema på sikt minskar med mkr.40-50 Som besparing har därför
tagits organisationsaltemativ har45 mkr. I 2 lokalbesparingenupp
beräknats till 20 mkr.

sammanläggningEn tingsrätter kan på vissa medföraorter attav
den tillförs fråntingsrätt verksamhet andra tingsrätter måste flyttasom
inom beroende på de befintliga lokalerna inte kan byggasorten, att ut.

samverkan mellan ochEn tingsrätten länsrätten på förut-nära orten
de båda domstolarna lokaliserade mycket varandra.sätter äratt nära

Vid integration tingsrätter och länsrätter blir det därför falli vissaen av
nödvändigt länsrättemas verksamhet flyttas till lokaler,ävenatt nya

skall kunna behålla nuvarande lokalsamband mellan tingsrättom man
Ävenoch länsrätt. länsrätter inte samlokaliserade medännu ärsom

behövertingsrätten byta lokaler.
Lokalfrågoma måste följaktligen behandlas helhet för densom en

samlade underrättsorganisationen. Berälmingama har emellertid visat
sådan lokalmässig länsrätterintegration och tingsrätter påver-att en av

kar de samlade lokalkostnadema endast i obetydlig grad. Något bespa-
eller kostnadsbelopp förrings- detta har därför inte redovisats.
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Även vid form sammanläggning domstolar andranågon i in-av av
lokalbesparingar. uppkommerBesparingen degörsstans attgenom

vid de nuvarande hovrättema och kammarrättemasamlade lokalerna
bättre, b1.a. administrationen minskar.kan tillvaratas Häri-attgenom

uppkommer besparing på 5 mkr.genom en ca
sammanlagda lokalbesparingen beräknas i organisationsalter-Den
uppgå till 45 5. organisationsaltemativ harnativ 1 50 mkr För 2+

beräknats till 5motsvarande besparing 25 mkr 20 +

Reseersättningar för anställda i domstolarna5.2

resekostnadema domstolsväsendet uppgår tillDe samlade inom 46ca
Kostnaderna består huvudsak direkt resekostnad, boen-mkr år. iper av

fördekostnader och traktamenten. Kostnaden arbetstid under ingårresa
kostnadskrävande reseändamålen i samband medDe ärmest resor

domamasde icke ordinarie tjänstgöring på hemorten,änortannan re-
utbildningi samband med i den administrativa verksam-samt resorsor

kostnader för logi samband medheten. Därtill kommer im.m. perso-
och konferenser slag. sistnämndanalutbildning olika kostna-Dessaav

der bestrids utbildningsanslaget, uppgår till mkr.15genom som ca
antalet anställningar ñskaler och länsrät-Genom iatt av assessorer

och minskar från tidigare normalt antal påtingsrätter minst 170ettter
till sammanlagt och länsrätter.år 120 i tingsrätter Därigenomper

förminskar kostnader traktamenten och dubbel bosättning.resor,
beräknas till delenMinskningen 40 domare 50 ske vidstörre av un-

ligger ellerderrätter på i närheten med överrätt.ortersom av en
antalet icke ordinarie domare medför därförMinskningen bespa-av en

och för utanför hemortenring resekostnader ersättning boendeav som
uppgår till tkr år lönetillägg på krräknat l20 225per person per per

ersättning för hemresor.dag samt
besparingen minskning antalet ñskaler beräk-Den årliga genom av

följande:blinas
tkr40 l20 4,8 mkr.x

uppnås besparing denI tingsrättema angivnaäven en genom ovan
antalet icke ordinarie domare, främst fomi tillfäl-minskningen iav av

anställd personal, med årsarbetskraft vid ochligt 0,5 de 53var en av
verksamhet omlokaliseras. tilltingsrätter Med hänsyn närhetenattvars

till några fall medför nuvarandei ingen ersättning iöverrättsortema att
besparingenorganisation utbetalas, räknas på 20 årsarbeten enligt föl-

jande: tkr20 l20 2,4 mkr.x
friståendeantalet administrativt domstolar minskar medGenom att

och länsrätter minskar också behovet i den53 tingsrätter 20 av resor
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administrativa verksamheten. bedöms därförDet möjligt uppnåatt en
minskning resekostnadema bl.a. lagmännens och demotsvararav som
administrativa handläggamas den administrativai verksamhetenresor
vid dessa domstolar. Enligt försiktig beräkning73 minskar resekost-en
nadema vid och de 73 domstolarna med tkr vilket30 år,var en av per

sammanlagd besparing på år.2,2 mkrmotsvarar en per
flerInrättande domstolar bedöms medföra personalenstörre attav

vid och de domstolarna falli vissa kan lämpligastörre utgöravar en av
utbildningsgrupper för lokalt anordnad utbildning. Domkretsreformen

därför förutsättningar för viss ökning sådan utbildningger en av som
anordnas på respektive domstolsort. de 20 000 utbildningsda-Av ca

år anordnas inom domstolsväsendet bör det möjligtpergarna som vara
anordna minst ytterligare utbildningsdagar2000 lokalt. Besparingenatt

beräknas bli kr utbildningsdag1000 vilket innebär besparing påper en
2 mkr år.ca per

förvaltningsdömandeGenom tillkommer vid iatt överrätterna
Malmö och Umeå resekostnader inkl tidsspillan under resasparas
jämfört med den nuvarande organisationen där Skåne län tillhör dom-
kretsen för Kammarrätten i Göteborg och Västerbottens och Norrbot-

län tillhör Kammarrättens i Sundsvall domkrets. Resekostnadsbe-tens
beräknassparingen bli 1,3 mkr.

Sammanlagt beräknas för organisationsaltemativ besparingar1 på
resekostnadsbudgeten och utbildningsbudgeten på 4,8 2,4 2,2 2+ + +

1,3 12,7 mkr. För organisationsaltemativ beräknas2+ motsva-ca
rande besparing bli omkring hälften, 6,3 mkr.

5.3 Inverkan på Domstolsverkets organisation

En betydande minskning antalet domstolar administrativtutgörav som
fristående får avsevärd inverkan på Domstolsverkets roll ochorgan, en
arbetsuppgifter. förslagenOm genomförs fullt minskar antalet admi-ut

friståendenistrativt domstolar från till Eftersom flertalet131 65. dom-
stolar kommer betydligt administrativa enheter iutgöra störreatt än
den nuvarande organisationen, så kommer de underlag föratt ett
ökad specialisering och kompetensuppbyggnad inom den administra-

Åtskilligafunktionen.tiva serviceuppgifter verket fullgör kansom nu
därför i ökad grad domstolarna. Exempel på sådana arbets-övertas av
uppgifter finns bl.a. inom områdena informationsteknologi och perso-
nalutveckling.

Koncentrationen Domstolsverkets uppgifter tillav gemensamma
och generella frågor för domstolsväsendet inom ekonomi- och perso-
nalfunktionema utvecklingsarbete olika slag, särskilt inom IT-samt av
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för-uppgifterverketsvissafortsätta. Genomområdet, väntas att av
motsvarandeminska iverketsomfattning kanminska iväntas resurser

grad.
genomförs kommerför tingsrätternaorganisationsaltemativ lOm

till fyra ordinariemedkvar endast åtta tingsrätterfinnasdet att upp
förökat underlagfårflestade tingsrätternaGenomdomare. ettatt av

Domstols-uppgifter beräknashandha administrativaälva vissa attatt
årsarbetskrafteromkringminska med 20kanorganisationverkets utan

Med be-dessatillföras någon delbehöverdomstolarnaatt resurser.av
beräknasolika slagoch bikostnaderpersonalkostnaderaktande avav

verkets anslag på 10 mkr.inomuppnå besparingmöjligtdet att caen
finnas kvargenomförs kommer detorganisationsaltemativ 2Om att

domare.fyra ordinariehar högststorleksgruppitingsrätter27 somen
behålla rad servi-organisationförutsätts i sådanDomstolsverket enen

Besparingenmindre tingsrätterna.framför allt deceuppgifter gentemot
högsthärigenom bli 5 mkr.Domstolsverkets anslag beräknaspå

samordnandenätverk kan dedomstolar iförslaget knytaEnligt att
detDomstolsverket,frånuppgiftervissa närtingsrätterna t.ex.överta

samordnande tings-endast denIT-stöd. Omresursfördelning ochgäller
minskamöjligt DV:smyndighet bör detsjälvständigblir atträtten vara

självständigaförblirsamtliga tingsrätterbudget med 4 mkr. Om myn-
högstbli gberäknas besparingenavseendeadministrativtdigheter i

fristående domstolar iadministrativtantaleteftersom detmki, större
serviceuppgif-omfattandemedför betydligtorganisationsådan meren

för DV.ter

Ökad domstolarnaspecialisering i5.4

ökad specialisering iviktenframhållerUtredningsdirektiven av en
förförutsättningarnaökardomstolar inrättasdomstolarna. Om större

specialiseringförsta handspecialisering. sättI attettvaraavsesen
till fortsatt högoch bidraverksamhetenökade krav på attmöta en

emellertidförväntasspecialiseringarbete.domstolarnaskvalitet i
beräkna någotmöjligtresursbesparande. inteDetockså är attnuvara

specialisering, möjligheten tillökadekonomiskt värde menav en
tillställningstagandevidbör ineffektiviseringar vägas ett orga-

nisationsförslaget.
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Effekter5.5 integreradav en

domstolsorganisation

Om integration kan uppnå aktiv omfördelningman genom en en mera
personalresurser arbetssituationen mellannär de båda nuvarandeav

domstolskategoriema växlar, står mycket vinna. flexibelEnatt mera
användning domare och personal inom enda samlad dom-av annan en
stolsorganisation bör naturligtvis ha ekonomiskt värde,ett även om
ekonomin inte det avgörande skälet forär närmande mellan de bådaett
domstolsorganisationema.

det föregåendeI har beräknats besparingsmöj ligheter vid integra-en
tion inom den administrativa verksamheten. Kvar står beräkna ef-att
fektiviseringsmöjligheter i den dömande verksamheten deattgenom
båda slagen domstolar kan samverka inom for samladav ramen en

organisation. En utgångspunkt kanyttre då den samlade lönekost-vara
naden i hovrätter, kammarrätter, tingsrätter och länsrätter för domare

föredragandeoch personal inkl notarier domstolssekreteraresamt
exkl administration personal för inskrivning och bouppteck-samt
ningar i tingsrätter Lönekostnaden för dessa personalgrupper uppgick
under 1996 till 1100 mkr.ca

I organisationsaltemativ 1 finns den helt övervägande delen av
tingsrättsorganisationen på där det också finnsorter länsrätt.en
Motsvarande gäller också bedömsöverrättema. Det realistiskt attsom

vid sådan integration den samlade domstolsorganisationen,man en av
bortsett från de båda domstolarna i högsta instans, bör kunna sänka
lönekostnaden i den dömande verksamheten med minst 3 %. Denca
samlade besparingen skulle då uppgå till 30 3mkr % 1100ca av ca
mkr.

I organisationsaltemativ 2 skulle samverkande tingsrätt och läns-en
residensortemarätt betydligt mindre. I detta alternativ förut-vara

besparingen endast blisätts drygt hälften jämfört med alternativ och
har beräknats till 18 mkr.ca

detI organisationsaltemativ innebär nätverksorganisation ärsom en
i huvudsak enbart de samordnande tingsrättema integrerade med en
länsrätt. Inte heller i detta fall blir underrättsorganisationen enhetlig.
Fördelarna med domarbana och enhetligen gemensam en mera
notariemeritering kan därvid inte tillvaratas fullt Den personal-ut.
rörlighet inom och mellan domstolarna, kan skapas med inte-som en
grerad verksamhet, begränsas också. ekonomiskaDet värdet inte-av
greringen beräknas därför uppgå till högst hälften de 30 mkrav som
beräknats för organisationsaltemativ kalkylenI 12 mkrupptas som
besparing den samordnande tingsrättenoavsett blir enda myndighetom
inom nätverket eller
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inomverksamheterpå andraEffekter6

rättsväsendet

Åklagarväsendetl

tillomfattning lokaliserasökadverksamhet itingsrättemasGenom att
tingsrättslokali-förändradkanåklagarorganisationfastmedorter enen

Riksåklagarenåklagarväsendet.förbesparingarmedförasering väntas
åklagarväsendets kost-hurberäkningmedkommitténbiträtthar aven

vid tingsrättema.domlqetsindelningförslaget tillpåverkasnader nyav
minskar åklagar-organisationsaltemativ lförberäkningdennaEnligt

Beräkning-med 4,5 mkr.och restidförkostnaderväsendets caresor
myndigheteråklagarväsendetslokaliseringdenpåbygger somavarna

julidenorganisationsförändringama lmedsambandgenomfördes i
effektivaretillmöjligheternabeaktatsharVid beräkningarna1996.

och be-förhandlingarvid inställdaarbetstidåklagamasanvändning av
häktnings-koncentrationvidåklagamaförsparingsmöjligheter aven

färretillförhandlingar orter.
organisationsalter-genomförandevidbesparingMotsvarande ett av

tilluppgå 2 mkr.beräknasnativ 2

medbekostasAdvokatresor6.2 som

rättshjälpsanslaget

förtill färreverksamhet äntingsrättemas orterkoncentrationVid aven
advokaterpåverkas.resekostnader Deadvokaternasnärvarande kan

resekostna-får ökadekansliortertidigarepå tingsrättemasanlitassom
kansliorten.dentillde skalltidsspillan dåförkostnadochder nyaresa

älpsmedel ökarrättshjmedbekostaskostnaderadvokaternasfall dådeI
ändradinverkanvilkenberäknasföljandedetutgifter. I som enstatens

rättshjälpskost-föranslagetstatligafå på detkantingsrättslokalisering
försäkrings-ellerallmänhetenbetalasAdvokatkostnadernader. avsom

medräknade.såledesbolag är
beräknasorganisationsaltemativ 1genomförande attVid ca.ett av

påtvistemålen i tingsrättemaoch avgörasbrottmålen25% en annanav
domkretsförändringamas-beräkningamaVidtidigare.tingsrättsort än av

till 25%.därför räknatslandethelauppgifterhareffekter rör nersom
föreslås fördomkretsförändringardefrånbortsettsDärvid har som

idenna regionenadvokat ivaleteftersom antasStockholmsområdet av
regionen.bostadsort inomtill klienternasknutetgradmindre vara
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Brottmål

Enligt den officiella statistiken hade under och åren 1992-vart ett av
1994 34 000 tilltalade offentlig försvarare i tingsrätt. siffraDennaca
har varit stabil mellan åren och därför återspegla nuläget. Detantas
förutsätts det förekommer huvudförhandling brottmål.att detIen per
följande bortses från mål där offentlig försvarare förordnas, därmen
målet avslutas innan förhandling och därmed inställelse domstoli sker.

Ökad resekostnad uppkommer med ovanstående förutsättningar vid
tillfällen8 500 år 34 000 0,25 då advokat inställer sig till hu-per x

vudförhandling brottmål.i
Resvägen till tingsrätten för advokater på de där tingsrättensorter

verksamhet flyttas beräknas i genomsnitt öka med mil.4-5 Reseersätt-
ningen därigenom öka med 300 kr inställelse i domstolen.antas per
Restiden förlängdbli med i genomsnitt timme i vardera rikt-antas en
ningen. Ersättningen för tidsspillan 910 kr timme. målär Iper som om-
fattas brottmålstaxan utgår förersättning tidsspillan deni del dennaav
överstiger timme. de beräknadeAv två tillkommade restimmamaen
beräknas halv timme inrymmas i den förtimme vilken advokatenen
enligt brottmålstaxan får särskild förersättning tidsspillan. Tidsspil-
lan för vilken ersättning utgår därmed öka med 1,5 timmeantas genom
den ökade restiden. Från beloppangivna dras mervärdesskatt.

ökadeDen ersättningen inställelsetillfälle blir med ovanståendeper
förutsättningar:

300 kr 0,8 reducering mervärdeskatt kr910 1,5 tim 0,8+x av x x
krl 330 inställelse till huvudförhandling i tingsrätt.per
föreslagnaDen domkretsreformen medför ökad kostnad inomen

rättshjälpsanslaget för advokaternas och tidsspillan vid inställelseresor
till huvudförhandling i brottmål omfattas brottmålstaxa på lsom av
330 8 500 11,3 mkr.x ca

hela landetI uppgår antalet mål omfattas brottmålstaxasom av
till 4 000 mål förhandlingstid överstiger 3,75 timmar. Antaletca vars
tilltalade i sådana mål beräknas 1,3 mål. Vid de tingsrättervara per

kansli flyttas till uppgår antalet tilltalade sådanai målortvars annan
till 1 300. I dessa mål fullutgår ersättning för tidsspillan i sambandca
med Merkostnaden för dessa mål blir följande:resa.

300 mål1 0,5 tim kr910 0,8 reducering mervärdeskattx x x av
0,5 mkr.

hela landetI varje år mål8 500 med häktade.avgörs Antaletca per-
begärs häktad beräknas ll 000. Med angivna förut-soner som vara ca

sättningar beräknas 2 750 och huvudsaki lika många häkt-personer,
ningsförhandlingar, förekomma i mål vid de domstolar verksam-vars

föreslåshet bli flyttad från den nuvarande kansliorten. De misstänktas
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samband medkansliorten itill denmål fårsådanaadvokater i nyaresa
samordnaradvokaten inteförutsättshäktningsförhandlingar. Det att

tillfall företaradvokaten imed dedomstolentill vartsomresorresan
klienten.för besökahäktet att

ochkostnader förmedföra ökadeDomkretsförändringen antas resa
tidi-advokater på deden månhäktningsförhandlingar ividtidsspillan

från genomsnittutgår ikansliorter anlitas. Omtingsrättemas mangare
krresekostnad på 300ochvardera riktningentidsspillan itimmes enen

följande.merkostnadenblir
4,6910 2 xO,8 mkr.+2 750300 xO,82 750 xxx

och helger.veckoslut Ettsker underhäktningama1/4Omkring av
häkt-samband medkostnaderna imedförakanförhållande attsom

beräkningarvad ovanståendeblir lägreverklighetenningsjouren i än
hämtasvanligenhäktningsjourentjänstgör iadvokatervisar, är att som

för jouren. Någravid tillfälletdär tingsrättenfrån den ort mer-svarar
nuvarandedå meddomkretsförändringen uppstår intekostnader genom

helghäktningar.föradvokaterrekrytering av
defall under år. Imålsägarbiträde i 4 000landet anlitashela ettI ca

kansliort beräknastillverksamhet flyttas atttingsrätter annanenvars
0,25. Er-fall år 4 000förekommer i l 000målsägarbiträde per xca

bli följ ande:beräknastill advokatensättningen
0,8 1,7 mkr.+1000 910 x2300 0,81000 x xx x

Tvistemål

rättshjälp ihade 4001995-07-01-1996-06-30 12Under perioden parter
förekommit. Varjeharförhandling i tingsrättentvistemål därsådana

förhandlingstillfällenefter genomsnitt 1,4mål isådant avgörs sam-
huvudförhandling. sist-och Dennaförberedelseför muntligmanlagt

Domstols-undersökninghämtad från tidigareuppgiftnämnda är aven
1988:2.verket DV-rapport

till domsto-förlängdförutsättningarangivna resvägMed omovan
blir den ökaderestid enkel resafem mil och timmeslen res-en

300 0,8inställelse i tingsrätten:mervärdeskattexklkostnaden +xper
9l0xO,8x21690kr

verksam-tingsrättemasbrottmål förutsätts 25 %förLiksom att av
domkretsförändringen.het berörs av

då följ ande:rättshjälpsanslaget blirmerkostnaden påtotalaDen
antaletmål 400förhandlingar 12antaletkr 1,4690l par-per xx

mkr.7,3ter 0,25 cax
december 1997 inne-infördes denrättshjälpen ländringar iDe som

minskas.rättshjälpen Denför allmännakostnaderna denbl.a.bar att
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begränsade information finns utfallet reformenännu tydersom om av
på kostnaderna minskar med minst 50 %. De kostnaderatt på mkr7,3

redovisas i det föregående, minska till hälften vilket blirantassom ca
3,7 mkr.

Sammanfattning

föreslagnaDen domkretsreformen medför således kostnadsökning ien
brottmål och förtvistemål advokatemas och tidsspillan i sambandresor
med på sammanlagt mkr22 l 1,3 0,5 4,6 1,7 3,7.+ + + +resa ca.

Kostnaden sannolikt något överskattad. Allaär tilltalade i brottmål
och i tvistemål nämligen bosattainteär inom denparter tingsrätts dom-
krets handlägger målet. Klienter har sin hemvist på tings-som som

anlitar sannolikt i hög grad advokaterrättsorten på den bostadsor-egna
Överhuvudtageteller i dess närhet. det inte ovanligtten tilltaladeär att

och anlitar advokater verksamma på andra klien-parter är änortersom
hemorter. den redogörelseAv lämnas i bilaga framgårternas 3 attsom

omlokalisering tingsrätten från i någon mån kan minskaortav en un-
derlaget för advokaterna på den tidigare tingsrättsorten och antaletatt
anlitade advokater från de nuvarande tingsrättsorternaänortannan
ökar något.

Med beaktande både vissa klienter redan anlitar advokatattav nu
på tingsrättsorten och möjligheterna tillänort viss omstatio-annan en
nering advokater efter omlokalisering tingsrättema, bedömsav en av
det realistiskt reducera de beräknade merkostnadema 22 mkratt ovan
med 20 %. föreslagnaDen domkretsreformen enligt organisations-
alternativ beräknas1 därigenom orsaka merkostnader för rättshjälpen
med 17,5 mkr. Motsvarande kostnad vid genomförandeettca av orga-
nisationsaltemativ beräknas2 överslagsmässigt uppgå till 8,5 mkr.

6.3 Kriminalvårdens kostnader för transport av
misstänkta och häktade

Genom tingsrättemas verksamhet i ökad omfattning föreslås lokali-att
serad till med häkte förutsättningar för minskade kostnaderorter ett ges
för häktade och misstänkta mellan häktet och tingsrätten.transport Iav

fallnågra medför förslaget emellertid ökad transportkostnaden genom
några tingrätters verksamhet omlokaliseras från med häkteatt orter ett

Trelleborg, Uddevalla och Härnösand till saknar häkte.orter som
Tingsrättemas verksamhet på de sistnämnda emel-orterna motsvarar
lertid endast 2 % hela tingsrättssektoms verksamhet.ca av
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häktad uppgår till 000.begärs llårAntalet caper sompersoner
verksamhet omlokalise-vid de tingsrättersådanaAntalet varspersoner

0,02uppgå till ll 000 0,25häkte, beräknastill medorter ett xras -
domkrets-landet berörsde delarår i5002 av enav sompersoner per

mellankrävadessareform. ochVar transportantaspersoneren av
häktningsförhand-tillfällen; gång vidvid tvåoch domstolenhäktet en

vid huvudförhandlingen.och gånglingen en
från misstänkta vanligenberäkningar har bortsettsovanståendel att

häktningsbeslutet och de dess-först eftertill häktet atttransporteras
heller harförvar polisarrest på tingsrättsorten.ofta hålls iförinnan i

flera häktade och häkt-möjligheterna tillbeaktats attsamtransport av
före huvudförhandlingen, varigenomfall upphävsåtskilliganing i an-

Å andra sidan har kostria-blir färre två.talet äntransporter personper
därigenomomhäktas ochmedräknats för deharder personer som

flerakräver transporter.
uppgiftenhar inhämtatskriminalvårdens transporttjänstFrån att en

tingsrättsför-häktad med restriktioner tillfem milpåtransport enav en
under för-kr, inklusive bevakningberäknas kosta 2 600handling ca.

förkostnader. Kostnadenbilkostnad och administrativahandlingen,
tingsrättslokali-efter ändraddå dennamotsvarande lokala transport, en

kr. Med dessa förutsätt-000sker inom lsering orten, antas vara ca
medför den föreslagnaorganisationsaltemativ ltillämpade påningar

verksamhet följande besparing:tingsrättemasomlokaliseringen av
transporttillfállen 2 000 merkostna-600 l500 22 xpersoner x -

utanför häktesortentill tingsrätt 7,4 mkr.den transport enper
överslagsmässigt tillämpade på organisa-Motsvarande beräkningar

besparing påberäknas 3,7 mkr.tionsaltemativ 2 ge en

Kostnadsersättning till vittnen6.4

verksamhet till färre kom-tingsrättemasVid koncentration orteraven
för tidsspillan tillbåde och ersättningsannolikt reseersättningarmer

kostnaden för all vittnesersättningöka. totala 5vittnen Den äratt ca
del samlade verksam-Eftersom endast tingsrättemasmkr år. en avper

förutses merkostnadenvid omlokalisering tingsrätterhet berörs aven
sammanhang. gäller sakkunnigaobetydlig i detta Dettabli relativt även

belopp har upptagits i kalkylen.kallas till Något intetingsrättema.som
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6.5 Polishämtningar och polisvittnen

Några samlade uppgifter antalet hämtningar tilltalade och vitt-om av
utförs polis har inte varit möjliga fram. Detsammaattnen som av

gäller antalet tillfällen polismän kallas till rättegång för vittna.attsom
Ökade avstånd till tingsrätten i olika delar landet kan medföra kost-av
nadsökningar på dessa områden. Kostnaden för polisvittnen kan troli-

begränsas sådana vittnen i många fall kan hörasattgen genom per
telefon.

Från polisväsendet har inhämtats beräkning de merkostnaderen av
för polisen kan uppkomma vid ändrad tingsrättslokaliseringsom en en-
ligt organisationsalternativ Merkostnadema för polisväsendet har be-
räknats till 4 år.mkr Motsvarande kostnader organisations-ca per om
alternativ 2 genomförs har överslagsmässigt beräknats till 2 mkr.

6.6 Kostnaden för tolkar

Ersättningarna till tolkar i samtliga domstolar 10 mkr år. Kva-är ca per
liñcerade rättstolkar, särskilt i språk mindre vanligen förekom-ärsom
mande, finns i allmänhet dei städerna. En domkretsreformstörre som
leder till tingsrättemas verksamhet i ökad omfattningatt koncentreras
till dessa städer leder sannolikt till besparingviss ersättningar förav

och tidsspillan för tolkar. Något belopp har inte upptagits i kal-resor
kylen.

6.7 Sammanfattning kostnadseffekter påav

övriga delar rättsväsendetav

Den samlade kostnadseffekten domkretsreform enligt organisa-av en
tionsalternativ för1 den verksamhet inom rättsväsendet liggersom
utanför domstolsväsendet, beräknas innebära kostnadsökning påen ca
9,6 mkr år. Motsvarande kostnadsökning för organisationsaltema-per
tiv har2 beräknats till 5,3 mkr. Organisationsaltemativet med
domstolar i nätverk beräknas jämfört med nuvarande organisation
påverka rättsväsendets kostnader utanför domstolsorganisationen.
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Genomförandekostnader -

Beskrivning kostnadsslagen vidav

genomförandeett

lönekostnader för domstolscheferExtra7

sammanläggning och samgående mellantingsrätter de bådaEn ettav
medfördomstolsorganisationema antalet domstolar och därmedatt an-

befattningar domstolschef minskar.talet som
kan få motsvarande befattninginte iLagmän organisa-som en ny

välja mellantion torde kunna mindre kvalificerad be-att acceptera en
utanförfattning eller kvar den organisationen tillsatt stanna nya en

befattning erbjuds. båda fallen har övertaliga cheferjämställd I rätt att
behålla chefslön fram till pensionsdagen. Lönekostnaden försin dessa
chefer skulle visserligen ha funnits reformen genomförtsinteäven om

hör till långsiktiga driftkostnadernadå kostnaderna inte de ärutanmen
kortsiktig karaktär bör de med i kalkyl genomföran-övertasav mer en

dekostnaderna.
beräkna dessa kostnader måste uppskatta endastFör inteatt man

hur många blir övertaliga i vilken utsträckning berördaävenutansom
domstolschefer väljer "lägre" befattning respektiveatt acceptera atten

hemma tills jämställd befattning eventuellt dyker deIstanna en upp.
fall någon väljer tjänstgöra domare vid underrättatt utan attsom en

chef bör nämligen endast mellanskillnaden mellan lagmanslönvara en
och rådmanslön genomförandekostnad.tasen upp som en

Organisationsalternativ 1

det genomförs domkretsreformOm enligt det omfattande för-mesten
föreningslaget organisationsaltemativ l i med sammanläggningen

ochallmänna domstolar allmänna förvaltningsdomstolar i samtligaav
upphörinstanser 76 domstolar administrativt friståendetre som organ

försvinneroch därmed också 76 befattningar domstolschef 53 vidsom
tingsrätter, 20 vid länsrätter och i mellaninstans.3

del kan chefsdomartjänsterVid domstolar inrättas detnären som
gäller det administrativa eventuellt kan detsägasansvaret motsvara an-

åvilar lagman vid mindre underrätt. I beräkningarna harsvar som en en
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antagits eller25 totalt stycken de19 övertaliga dom-att procentca av
stolscheferna kan erbjudas och kommer sådana ersätt-att acceptera
ningsbefattningar inom den organisationen. Vid sådantett anta-nya
gande skulle alltså domstolschefer57 inte kunna erbjudas befatt-en ny
ning jämställd med den tidigare.ärsom

reformenOm beslutas i genomsnitt år före genomförandet3 kan nu
berörda verkningar mildras vakantsättning chefsbefattningargenom av
vid domstolar omfattas nedläggningsbeslut och blir ledigasom av som
under tiden mellan beslut och genomförande. åldersfördelningenAntas
bland berörda chefer fördeladjämnt mellan och år skulle45 66vara ca

år avgå med ålderspension4,5 vilket 8procent motsvararper ca perso-
på år.trener

Vid sidan pensionsavgångama får det del chefsbe-antas attav en
fattningar kan vakantsättas därför innehavaren under omställnings-att
tiden erhållit anställning. Befintlig statistik visar de närmasteattannan
åren kommer inom domstolsväsendet helhet lO domstolschefersom ca
årligen avgå med ålderspension. kanDet åtminstone 6att antas att av

chefsbefattningarde under omställningstiden blir lediga vid dom-som
stolar skall kvar i organisationen, dvs. 2 år, går till chefersom vara per
vid de nedlagda myndigheterna. Därmed skulle antalet domstolschefer

kan erbjudasinte jämställd befattning kunna uppskattas till 43som en
stycken 57-8-643.

naturligtvis svårt förutse hur de övertaligaDet domstolsche-är att
ferna kommer En majoritet de domstolschefernaatt agera. av yngre

finnatorde dock det tillräckligt stimulerande kvar domar-iatt vara
yrket, bl.a. med hänsyn till möjligheterna erhålla befatt-att senare en

domstolschef.ning kalkylenI 21 dvs. hälften,näraantassom personer,
och då i huvudsak de äldre, välja kvarinte domare. Kost-att vara som
naden för de skulle totalt under åttaårsperiod uppgå till 64senare en ca

förutsatt har åldersfördelningmkr, jämn mellan och59att gruppen en
66 år och den genomsnittliga årslönen uppgår till kr inklu-700 000att
sive lönekostnadspålägg Lkp vilket den genomsnittligamotsvarar

för domstolscheferårslönen i underinstans. Kostnaden underär störst
första efterdet året avveckling, då alla fortfarande uppbär lön ochen

däreftersjunker i jämn takt tills samtliga efter år har8 avgått med pen-
sion.

cheferResterande 22 här välja kvar i domaryr-antas att stannasom
ket på lägre befattning har redan behålla sinnämnts rätt attmen en som

Mellanskillnadenmellanchefslön. denna lön och genomsnittlig råd-en
hänföramanslön inte till domstolsväsendets långsiktiga kostnaderär att

därför med kalkylen genomförandekostnader.och bör i Denövertas
här domstolschefer kan bestå genomsnittligtantasgruppen av yngre

kalkylden i denna lämna domarbanan.än antaspersoner grupp som
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belasta dom-för berörda kostnader kommerkan talaDetta attatt nu
Emellertid kan räknastolsväsendet under längre tid 8 år.än manen
finnas hel deldenna kommermed det inom attatt en personergrupp

chefs-genomförande kommer erhållaåren efterunder ett att nyasom
därför rimligt också dessaframstårbefattningar. Det att anta attsom

åttaårsperiod. berördaha upphört efter Nukommerkostnader att en
domaryrket kan be-för domstolschefer iextrakostnader stannarsom

till 12,8 mkr.räknas sammantaget ca
för domstolschefer därmedskulle de lönekostnademaTotalt extra

uppgå till 76,8 mkr.ca

Organisationsalternativ 2

för organisationsaltemativgenomförtsKalkylen har sätt somsamma
överväganden redovisas har alltså gjortsMotsvarande ovansom

för alternativäven
friståendeupphör administrativtAntalet domstolar organsom som

och domstolar i mellaninstans.32 tingsrätter, 20 länsrätter 355är
de beräknade siffrorna i övrigt iJämfört med alternativ 1 ändras pro-

omfattning.till förändringamasportion
domstolschefema vid de domstolar upphör beräknas 1455Av som

chefsdomaretill jämställda befattningar i den25 % gå över nyasom
domstolschef. Under de i genomsnitt årorganisationen treutan att vara

efter beslut avgåför förbereda reformerna 4åtgår väntasettattsom
domstolar skall avvecklas administrativtvid demed pension somsom

ellerdomstolar. Under tid 9 avgå med pensionfristående väntassamma
dessavid de domstolar blir kvar i organisationen. Avpå sättannat som

domstolschefer vid domstolarbefattningar kunna erbjudas5antas som
blir kvar i den organisationen.nya

skulle antalet domstolschefer inte kan erbjudasSammantaget som
befattning kunna uppskattas till 32 stycken 55 14 4jämställden - - -

domstolschefer väljaberäknas hälften, 165. dessaAv att stanna
Med tidigare förutsättningarkvar organisationen. angivnai succes-om

åttaårsperiod blir lönekostnaden förpensionsavgångar undersiva en
domstolschefer sammanlagtdessa 47,4 mkr.

chefer välja kvar i domaryrket påResterande 16 antas att stanna en
domarbefattning med bibehållen lön. kostnadenDenlägre extramen

förutsättningar under åtta-för dessa domare blir med angivnaovan en
sammanlagt 8,8årsperiod mkr.

lönekostnadema för dom-Totalt skulle i detta alternativ de extra
stolschefer därmed uppgå till 56,2 mkr.
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Pensionskostnader och kostnader8 för

avveckling övertalig personalav

Organisationsaltemativ l

alternativ innebär den administrativaDetta personalen kan minskasatt
med totalt årsarbetskrafter.180 Det innebär emellertid inte att ettca
motsvarande antal behöver Som i det före-sägas nämntspersoner upp.
gående förutsätts reformen genomföras så det i kommergenomsnittatt

år mellan beslut och faktisktgå genomförande. Under denna tidatt tre
kommer eller 875 det totala antalet anställdaprocentca personer ca av

personalkategorii denna vid berörda domstolar avgå med ålders-att
pension. De vakanser uppstår under övergångsfasen kan,som om par-

i kollektivavtal detta, med anställda med tidsbe-ersättasterna enas om
gränsade förordnanden. Under dessa förutsättningar kan personal-
minslcningsbehovet bland kanslipersonalen beräknas till llOca perso-
ner.

Arbetsgivaren kan enligt avtal gäller för den administrativasom
personalen bevilja de fyllt 60 år pensionsersättningpersoner som om

frivilligtde väljer avgå och därmed skapar förmöjlighet uppsagdatt en
eller uppsägningshotad arbetstagare fortsatt anställning.attyngre
Arbetsgivaren beslutar och betalar sådana falli själv kostnaderna för
pensionsersättningen under tiden fram till ålderspensionen. Självfallet

inte låsta vid denna lösning övertalighetsproblematikenär parterna av
bland den administrativa personalen.

Vid beräkningen aktuell kostnadspost har antagits de möj-attav nu
ligheter avtalet via pensionsöverenskommelser lösaatt överta-som ger
lighetsproblemen kommer utnyttjas. Därmed skulle någonatt uppsäg-

behövaning inte ske personal blir övertalig vidav som en samman-
domstolar.läggning kan bidra tillDetta något jämnare ål-ävenav en

dersfördelning vid de berörda domstolarna. Den årliga kostnaden för
åtgärddenna kan beräknas till kr162 000 inklusive Lkp.per person

räknarOm med dvs. lika110 många hotaspersoner,attman som av
erbjudsuppsägning, och pensionslösningar och dessaaccepterar att

jämnt fördelade i åldrarna till60 64 år skulle totalkostna-ärpersoner
den uppgå till 53,5 mkr.ca

Om det pensionsavgångar kvarstår övertalighet blir det ak-trots en
tuellt personal. Trygghetsavtalet innebär den uppsagdesägaatt attupp
har till tjänstledighet löneavdrag han eller hon underrätt utan om upp-
sägningstiden genomgår utbildning Trygghetsstiftelsens försorggenom

föremåleller för andra stiftelseninsatser står bakom. Behöverär som
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arbetskraften under uppsägningstiden fårdomstolen anställaman er-
sättningspersonal och därför betala dubbel löntvingas under period.en
Domstolsverket har räknat med det kan sig två må-röraatt extraom ca
nadslöner uppsagd vilket skulle kr40 000 uppsagdmotsvaraper ca per

Lkp.inklusive
räknar med samtligaOm 110 enligt ovanstå-attman personer som

förloraende beräkning riskerar arbetet också och cirkasägsatt attupp
hälften dem måste under utbildningstiden skulle den ak-ersättasav nu
tuella kostnaden uppgå till kr mkr. den55 40.000 2,2 I samladex
kalkylen har någon kostnad för denna avvecklingsåtgärder intetyp av

eftersom det arbetsgivarsidanmedtagits antagits skall erbjudaatt
övertalig personal acceptabla pensionslösningar därföroch det inteatt
blir aktuellt med några uppsägningar.

förtjänar påpekasDet domarpersonalen inte omfattas be-att av nu
rörda regler pension. Någon kostnad för förtida pensioneringom av
domare har därför inte tagits med kalkylen. framståri Det dock som
önskvärt från arbetsgivarhåll intar attityd också tillgenerösatt man en

domare fylltordinarie 60 år och byta bostadsorttvingas närsom som
domstolsverksamheten omlokaliseras. pensionsuppgörelse medEn un-
gefär motsvarande procentuella utfall för den administrativasom per-
sonalen, dvs. lönen inklusive Lkp, skulle medföra72-75 procent av en
årskostnad domare på rådsnivå med kr.420 000per ca

Organisationsalternativ 2

alternativ skulleEnligt detta den administrativa personalen vid domsto-
larna minska med årsarbetslcrafter. totala115 Den pensionsavgången
vid berörda domstolar under förberedelsetiden 3 år har beräknats till
60 räknat i årsarbetskrafter. Under dessa förutsättningar kanpersoner
antalet övertaliga bland kanslipersonalen beräknas till 55 Ompersoner.

äldremotsvarande antal anställda 60-65 år erbjudandeaccepterar om
förtida blirpensionsavgång den sammanlagda kostnaden härför äå
mkr.
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Lokalkostnader9

Organisationsalternativ 1

domstolsreforrn där delar verksamhetenEn omlokaliseras in-stora av
nebär naturligtvis förändringar lokalsidan.på På destora orter som
förlorar sin domstol kommer många fall kulturhistoriskti värdefulla
byggnader sedan mycket länge fungerat domstolslokaler attsom som
förlora denna funktion. del fallI innebär reform moderna ochatten en

Ävenkanske nyligen restaurerade lokaler får påöverges. orter som
också fortsättningen skall härbärgerai domstol kan reformen med-en
föra lokalförändringar.behov av

Fastighetsägaren primärt för de kostnader till- ellersvarar som om-,
nybyggnad domstolslokaler för med kansig naturligtvis över-av men
vältra dessa på domstolarna form höjd hyra.i synnerhet i de fall dåIav
nybyggnation måste ske kan kvadratmeterpriset förstaunder de åren
komma bli högre det skulle ha blivit verksamheten bedrivits iänatt om
äldre lokaler. Samtidigt innebär reformen i sin helhet lokalbehovetatt
minskar vilket påverkar lokalkostnadema i riktning. De hyres-motsatt
kostnader framtidaden organisationens lokaler hör dock tillsom avser
de långsiktiga kostnaderna för verksamheten och därför inte itas upp
denna kalkyl hyran skulle bli något högre efter flyttning.även om en

kommerDäremot genomförandefasen innebära del kortsiktigaatt en
lokalkostnader. Det inte möjligt undvika domstolsväsendet iär att att
samband med flyttning drabbas dubbla hyreskostnader underen av en
tid. minimera sådana kostnaderFör måste både avveckling ochatt an-
skaffandet lokaler planeras och samordnas fårMan emellertidav noga.
räkna med de domstolslokaler skall lämnas behöver hyrasatt som un-
der månad frånminst det domstolen för flyttningenstängtatt atten
skall hinnas med. Med hänsyn till oförutseddamånga problem kanatt
inträffa under samlokalisering, i synnerhet då flera domstolar in-ären
blandade eller då nybyggnation krävs, det troligt domstolsväsen-är att
det i flera fall kommer drabbas dubbla hyreskostnader under be-att av
tydligt längre tid så. kalkylen har därförI antagits berörda dom-än att
stolar kommer ha dubbla hyreskostnader under i genomsnittatt sex
månader.

de miljarder krAv 2,5 domstolsväsendet kostar årligen utgörsom
lokalkostnadema 18 eller mkr450 år. Organisationsal-procentca per
temativ innebär, räknar1 med samlokalisering bör efter-attom man

60 landets domstolar kommer flytta.strävas, Dessaatt procent attca av
domstolar, för det relativt små enheter, kan överslagsvisärmestasom
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bedömas stå för 25 lokalkostnadema. förKostnadernaprocentca av
dubbel hyra under månader kan med ledning dessa siffror be-sex av
räknas till 56,3 mkr.ca

Organisationsalternativ 2

domstolar berörs förändringarna beräknas omfattaDe 15 %som av av
lokalkostnadema. Med motsvarande förutsättning dub-som ovan om
belhyra under månader, har merkostnaden beräknats till 33, 8 mkrsex

mkr år450 15 % 0,5x x

10 Kostnader for personalutbildning

Organisationsalternativ 1

domstolsväsendetEn omorganisation innebär del den ad-attav en av
ministrativa personalen vid dagens tingsrätter kommer få ändradeatt
arbetsuppgifter. ochLänsrätts- överrättspersonalen kommer däremot
sannolikt inte behöva byta arbetsuppgifter i någon utsträck-störreatt

Utbildningenning. kommer i huvudsak ske interntatt attgenom mer
erfaren personal hjälper de fått arbetsuppgifter. produk-Detsom nya
tionsbortfall" detta medför för den får hjälpa sina kolleger tillsom som

har inte kostnadsberäknats. kostnader formVissa i internat-rätta av
kurser i Domstolsverkets regi kan sannolikt undvikas.inte

kan räkna med dvs.Man 10 120att procentca ca personer av- -
personalenden administrativa vid tingsrättema behöver gå sådanen

det s.k. huvudaltemativetkurs genomförs. Utbildningskostnadenom
uppgår enligt Domstolsverkets beräkningar till kr vil-2 000per person

ket skulle kostnad på Härtill200 000 kr. kommer införandetattge en
den förordade beredningsorganisationen kan medföra ökatväntas ettav

utbildningsbehov bland samtliga personalgrupper. Totalt kan kostna-
förderna utbildning under genomförandefasen beräknas uppgåextra

till 2 mkr.
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Organisationsalternativ 2

personalen vid dvskan räkna med % tingsrättema 60Man 5att av -
vidareutbildning och inskolningbehöver genomgå ien nyapersoner -

för utbildning beräknasarbetsuppgifter. Kostnaden sådan uppgå till
införandet förordadekr. Härtill kommer den beredningsor-100 000 av

medföra utbildningsbehovkan ökat blandganisationen, väntas ettsom
beredningsorganisationensamtliga personalgrupper. Förändringarna i

Eftersomblir omfattande i de minsta tingsrättema. organisations-minst
innebär fler små blir kvar i organisationenalternativ 2 tingsrätteratt

förändradblir utbildningsbehovet för beredningsorganisation här-en
mindre alternativ samlade behovet personal-igenom i Detän av

organisationsaltemativ medföra kostnadutbildning beräknas i 2 påen
1,5 mkr.ca.

Flyttningsersättning1 1

Organisationsalternativ 1

Arbetstagare får byta bostadsort eller drabbas ökadesom som av rese-
frånkostnader för till och arbetet har under övergångstid rättresor en

till för dubbel bosättning, flyttransport, tlyttledighetviss ersättning
Enligt Domstolsverkets beräkningar kan arbetstagarem.m. en som

flyttar till den arbetsorten i samband med omorganisationen kostanya
flyttningsersättning.arbetsgivaren totalt 400 kr i arbetstaga-15 Hyrca

tillfälligti stället bostad på den arbetsorten under de förstaren nya sex
månaderna han flyttar uppkommer kostnader för lönetillägginnan och
dubbel boendekostnad vilket totalkostnaden för flyttningsersätt-gör att

uppgår till lcr Arbetstagare Väljerningen 127 100 attca per person. som
dagspendla de första månaderna före flyttningen har enligt Dom-sex

till flyttningsersättning med totaltstolsverkets beräkningar 30rätt ca
500 kr.

vilken utsträckning de olika alternativenosäkert i kommerDet är att
från de alternativen väljs likautnyttjas. Utgår itreatt stor ut-man

genomsnittskostnaden anställd flyttarsträckning kan beräknasper som
till kr Antalet58.000 15.400 127.100 30.500 :3.+ + personer som
väljer flytta kan vid genomförande organisationsaltemativ 1ettatt av
beräknas till bland juristpersonalen och till bland100 150ca. ca
kanslipersonalen. Kostnaden kan därför beräknas till 14,5 250mkr x

milj..58 000l4,5
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2Organisationsalternativ

färre anställda altema-Jämfört med organisationsalternativ berörs1 av
sistnämnda alternativet flyttar beräk-Antalet i dettiv personer som

kanslipersonalen. Kostnaden beräknasoch bland50 jurister 75varanas
000.uppgå till 7,3 125 58mkr x

för förtida avskrivningKostnader12 av

kostnad för flyttninginventarier samt

inventarierav

Organisationsalternativ 1

delflyttar till lokaler kommer betydande in-domstolNär en avnyaen
inventarieroch utrustning bytas Deventariema att ut. somannan

restvärde och för-bland oväsentligt oavskiivetlämnas har i inteett en
beräknasöverblivna inventarier kan inte någrasäljning sådana geav

alltså upphovflyttning domstolsverksamhetintäkter. Enstörre gerav
form förtida avskrivning inventarier. De inventa-till kostnader i av av

sidan med kost-till de lokalerna drar å andra sigmedrier tassom nya
nader för transporten.

för förtida avskrivninghar beräknat kostnadenDomstolsverket att
totaltkan komma uppgå till 80 mkrför flyttning inventarieroch attav

avyttrade elleråterstående avskrivningstiden förinklusive Denränta.
beräknas till år. Under dennakan i genomsnitt 5kasserade inventarier

alltså uppgå tillden genomsnittliga årskostnaden 16 mkr.period skulle

2Organisationsalternativ

uppkom-och flyttning inventarierför förtida avskrivningKostnader av
omfattning.i mindre Genomorganisationsalternativiäven menmer

organisationsaltemativen beräknas dennamellan de bådaskillnaden
Vilket fördelat på årorganisationsalternativ bli 40 5kostnad i mkr,ca

kostnadinnebär årlig på 8 mkr.en
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13 Kostnader för

genomförandeorganisationen

Organisationsalternativ 1

berörtsSom i avsnitt bör genomförandeorganisationen5 bestå dels av
central enhet vid Domstolsverket, dels lokala enheter vid de be-en av

rörda domstolarna. Enligt Domstolsverkets beräkningar skulle verket
kunna klara uppgiftersina med befintlig personal tillfälligt förstärkt
med och halv årsarbetskraft på handläggamivå. Domstolsverketsen en
kostnader för denna förstärkning uppgår till 0,55 inklusive Lkp.mkr

På det lokala planet kräver arbetet med bygga verksamhetenatt upp
devid eller förändrade domstolarna enligt Domstolsverkets beräk-nya

ningar årsarbetskraft domstol. resursbehovDetta ären per en genom-
snittssiffra. praktikenI varierar resursbehovet mellan domstolarna be-
roende på olika lokala förhållanden och förändringarnas omfattning i

fall.varje särskilt Normalt kommer omstruktureringsarbetet hand-att
ellerhas i fall ledas domstolschefer. För cheferna ivart att ersättaattav
dömandedet arbetet och biträda dem förändringsarbeteti kan icke

ordinarie domare anlitas.
Kostnadsberäkningen bygger på lönekostnaden för personal på

assessorsnivå 390 000 kr inklusive Lkp. Antalet domstolar inkl.-
överrätter enligt detta alternativ skall medverka i uppbyggnadensom

den organisationen detta41. I antal ingår de domstolarär ävenav nya
enbart berörs deintegrering båda domstolsorganisa-som av en av

skulletionema. Detta totalt kostnad på 16 mkr 41 kr.390 000ge en x
lyckatEtt genomförande torde dock kräva den lokala genomfö-att

randeorganisationen förstärks med i genomsnitt ytterligare årsar-en
betskraft på handläggamivå. Kostnaden för detta skulle uppgå till 15,2
mkr 41 370 000.x

Vid de domstolarna skulle uppbyggnadsarbetet därmed totaltnya
kosta 31,2 mkr.ca

avvecklingsarbetetFör krävs enligt Domstolsverkets beräkningar
totalt landeti personella motsvarande årsarbetskrafter påtreresurser

Årskostnadenhandläggamivå. för handläggare uppgår tillen ca
370 000 kr inklusive Lkp varför totalkostnaden för avvecklings-
organisationen kan beräknas till 1,11 mkr.

Kostnaden för genomförandeorganisationen i dess helhet kan där-
med beräknas till 32,9 mkr.ca
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Organisationsalternativ 2

Organisationsaltemativ beräknas tillfällig2 kräva förstärkningen av
Domstolsverkets personalresurser med årsarbetskraft till kostnaden en

uppgår till 0,37 mkr.som
Lokalt domstolarna krävs för omstruktureringsarbeteti insatsen

lönekostnaden föri genomsnitt vid ochmotsvararsom en assessor var
de verksamhet omlokaliseras.tingsrätter Antalet domstolaren av vars

skulle medverka uppbyggnaden deni organisationen 42.ärsom av nya
för skulle tillKostnaden detta uppgå 16,4 42 000.mkr 390x

omfattningenorganisationsaltemativ 2 deI organisatoriskaär av
flestaförändringarna i de fall mindre alternativ Därför krävsiän

också mindre arbetsinsats. Vid de berörda domstolarna behöveren or-
ganisationen därför bara förstärkas med lönekostnader motsvarande i

halv årsarbetskraft för handläggare.genomsnitt Kostnaden härfören
uppgår till 21 000. Vid de domstolarna7,8 mkr 370 skullex nya
uppbyggnadsarbetet därmed kosta sammanlagt 24,2 mkr.ca

avvecklingsarbetet finnsFör resursbehov motsvarande två årsar-ett
betskrafter för handläggare till kostnad 0,75 mkr.en av

Kostnaden för genomförandeorganisationen helhet beräknasi sin
uppgå till 25,3 mkr.ca

samlade genomförandekostnademaDe och dessa fördelning tideni
framgår följande tabeller.av

Tabell Genomförandekostnader Organisationsalternativl: för 1
iräknat mkr

Årl År2 År3 År4 År5 År6 År7 År8Kostnadsslag Totalt

chefslönerExtra 17,5 15,2 13,0 10,6 8,6 6,2 4,0 1,7 76,8

Pensioner 17,8 14,3 10,7 3,67,1 53,5- - -
Lokalkostnader 56,3 56,3- - - - - - -
Utbildning 2 2- - - - - - -
Flyttnings- 14,5 14,5- - - - - - -
ersättning

Avskrivning/ 16 16 16 16 16 80- - -
flyttning av
inventarier

Genomförande- 32,9 32,9- - - - - - -
organisationen

Totalt 157,0 45.5 39,7 33,7 28,2 6,2 4,0 1,7 316,0
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Genomförandekostnader OrganisationsalternativTabell 2: för 2
räknat i mkr

Årl År2 År3 År4 År5 År6 År7 År8Kostnadsslag Totalt

chefslöner 5,9 56,2Extra 13,3 11,1 9,6 7,4 4,4 3,0 1,5

Pensioner 8,9 3,6 1,8 26,87,1 5,4 - - -
Lokalkostnader 33,8 33,8- - - - - - -

Utbildning 1,5 1,5- - - - - - -
Flyttnings- 7,3 7,3- - - - - - -
ersättning

Avskrivning/ 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0- - -
flyttning av
inventarier

Genomförande- 25,3 25,3- - - - - - -
organisationen

Totalt 98,1 26,2 23,0 19,0 15,7 5,4 3,0 1,5190,9
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Underbilaga l

PM
Domstolsverket 81991064
Wkalmsöfig“°k“°"°“ 1997-06-23Rev:

Lokalhvressänkninvar QChefter domstolssammanläoonincar Dersonalreduktioner/bedömnino iuni 97
beräknats gnmdaltemativlokalhyran har förfor två tingsrättema,Förändringar alternativettav

tingsrätter ochsammanläggningar till domstolar43 medett sammanläggningarmed till 64av

alternativvarj har effekterna for studeratshyran delsFör integrationdomstolar. mede om en
genomförs, dels sådan integration.utanlänsrätterna en

tabellforrnredovisas iAlternativen nedan

ÅrskostnadssänkningkvarAnt. LrAlternativ tr

Initialt Efter 10 å,

43 ingår 141 milja 40 45 milj- - -
43 15b milj1 separat 40 45 min-v .. -
64 ingår2 7 milja 20 25 lm- .. -
64 92 b miljseparat 20 25 miljN ... -

de årskostnadssänkningama kommerkan konstateras större förstDet att när nybyggnadskosma.

överkostnader beräknas den förstaha betalats underav"dema l0 års eriodensom P

infogningskcstnaderockså skälår länsrätternas initialaEfter 10 är betaldaav samma och

ämnad.skillnaden

alltså árskostnadema formilj detminskar minstsikt med 20 25På långtgående förslaget och- -
långtgående.för detmilj4540 mest-
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Gaé
E PMSTATSKONTORET

1998-10-20Uppdragsenhet 2
Ändrad 1998-11-05DahlbergAnn

påberäknatbesparingarkostnader ochNuvärde av
på 4,5%.diskontoräntaMkr en

600
500
400 Ö;Ntemativ1-

-I300 Anemanvz---
Å 3AAlternativ200 - -X 3BAlternativ- -

100 -
0 ,

-100
-200 -
-300 I

År1210 118 96 74 531 2
kostnadsanalyssamladtill diagram överKommentarer

både i alter-na-kostnadernabesparingarnaöverstigerfyra årEfter ca
alternativochtiv l

totala besparingarnadedvsblir lönsammaalternativdessaBåda
år.efter 7kostnadernatotaladeöverstiger ca

drygt år.efter 8alternativallalönsammadetAlternativ l mestär av
lönsam-organisationbefintligpå ärbyggeralternativenBåda som

sikt.12 årsrespektivepå 10alternativ 2 settänmare
genomförande-medför någraoch inte3 Balternativ 3 AEftersom

sikt.kort Lönsam-mycketpålönsammaalternativenblirkostnader
sikt.på långsärskiltdock inteheten storär

för-bättredettorderådafår attkostnadsaspekterenbartOm vara
administra-ellerlAlternativ göraradikalt attorganisationenändra

antalet tings-minskaenbart3AAlternativenheter än atttiva större
2.Alternativnågoträtter

pådiskonteringsräntamedberäknadSammanställningen är en
iställetutsträckningnågoniförändras inte störreBilden4,5%. manom

på 55%.medräknar räntaen
heller någoniförändras inteförhållandeninbördesAltemativens

och besparingarnatidigareinfallerkostnadernautsträckningstörre om
senare.
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ESTATSKONTORET YTTRANDE

DiarienrDatum
271/97-51998- 10-22Uppdragsenhet 2
Er beteckningErt datumDahlbergAnn

1997-06-09

grundmaterialingår i detKonsekvensanalysen somsom
arbeteDomstolskommitténsfram undertagits

utarbetats på lämpligtkonsekvensanalysenbedömerStatskontoret att
möjligt, kalkyler. Omfatt-där deteffektgenomgångar och,med ärsätt

väl avvägd.analysenningen ärav

avgränsningUppdrag och

DomstolskommitténmedöverenskommelseefterStatskontoret har
Statskontorets arbetekonsekvensanalysen.vid utformningenbistått av

konsekvensanalys hurvad bör ingå iomfattat rådhar samtsom enom
för sånuvärdesberäkningar börochsammanställningar göras att ettge

har Statskontoret intemöjligt.beslutsunderlag Däremotfullödigt som
kostnaderna ochde enskildaanalys hurnågongjort närmare av

bedömts.beräknats ochharbesparingarna

synpunkteriakttagelser ochStatskontorets

och särskilda utredaresamtliga kommittéerdirektiv tillI regeringens
1994:23 ställs krav på varjeåtaganden Dir.offentliga attprövaatt

förslag. Alla försinakonsekvensernakommitté skall redovisa enav
kvantifieras och såidentifieras,konsekvenser skallviktigabedömning

förslag till förändringarochBåde utgångslägemöjligt värderas.långt
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skall beskrivas finansiellai och i möjligaste mån samhällsekono-- -
miska termer.

förändring skallAtt beskrivas i samhällsekonomiskaen termer
innebär konsekvensbeskrivningen inte enbart skall huratt avse en
enskild myndighet påverkas förändring hur sektorn ochävenutanav en
samhället i övrigt påverkas. En avvägning måste från fall till fallgöras

vad och vilka bör omfattas analys. direktivenI tillav som av en
Domstolskommittén har regeringen angivit konsekvenserna böratt
omfatta främst rättsområdet.

Grundmaterialet belyser konsekvenser för berörda myndigheter och
för allmänheten. Dessutom belyses kortfattat tingsrättemas betydelse
för regionerna, för arbetsmarknaden och för tillgången på tjänster och

Statskontoretservice. de avgränsningar gjorts rimliga.att äranser som
konsekvensanalysI bör ingå lönsamhetsbedömning vilketen en

innebär positiva konsekvenser och besparingar uppstår ställsatt isom
relation till kostnader för genomföra förändringen och nackdelaratt

förändringen.med lönsamhetsbedömningEn består dels effekt-av en
genomgång, dels värdering vissa dessa effekter, formaliseradeen av av
i kalkyler. Grundmaterialet omfattar, för de olika alternativen, effekt-
beskrivningar och, där det möjligt, kalkyler. Omfattningen deär av
verbala beskrivningar effekterna och kalkylema enligt vårär,av

tillfyllest.mening,
olika alternativenDe måste ställas i relation till nollaltemativ.ett

nollaltemativEtt skall beskriva vad kommer ske framöveratt ävensom
inget de föreslagna alternativen kommer genomföras. Vilkaattom av

beslutade förändringar kommer påverka området och vilka kost-att
nader och besparingar kommer det medföra Kalkylema bygger påatt

nollaltemativ dagens organisation exklusive inskrivnings-ärett som
och bouppteckningsverksamhet. utifrånDet detta nollaltemativär som
de ekonomiska konsekvenserna beräknats.

olika alternativen harDe nuvärdeberäknats för de skalläven att
möjliga jämföra.attvara

Direktör Karlgren,Anna chef för uppdragsenhet har beslutat i
detta ärende. Avdelningsdirektör Dahlberg,Ann föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.

Enligt Statskontorets beslut

DahlbergAnn
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