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Yttrande över Domstolsverkets promemoria om Det framtida
förvaltningsdömandet i första instans
Bilaga:
Sammanfattning
Luleå kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemoria.
KANSLIETS YTTRANDE
Enligt utredningen kan ett riktmärke för storleken på det framtida förvaltningsdomstol i första instans vara omkring 50 anställda, varav 10 domare.
Antalet mål bör ligga i intervallet 6 000 till 10 000 mål. Länsrätten i
Norrbottens län har enligt uppgift idag omkring 30 anställda, varav fem
ordinarie domare, samt drygt 3 000 mål.
Länsrätterna har en inte obetydlig mängd muntliga förhandlingar i olika typer
av mål. En av Länsrättens mer frekventa måltyper är psykiatrimålen (LPT och
LRV) där förhandlingarna hålls i Piteå, Sunderbyn och Gällivare. Länsrätten
håller som huvudregel alltid muntlig förhandling när den enskilde begär det.
Förhandlingen kan, om så krävs exv på grund av funktionshinder, hållas där
den enskilde bor. Länsrätten har även ärenden där man behöver avsyna exv
vid mål angående bostadsanpassning. Det är en viktig rättssäkerhetsfråga att
det geografiska avståndet mellan medborgarna och domstolarna inte får bli
för stort. Luleå kommun anser att det måste beaktas de avstånd som finns i
norra Sverige. Domkretsen för Länsrätten i Norrbottens län är omkring en
fjärdedel av hela Sveriges yta. En större domkrets skulle även innebära
orimlig tidsåtgång vad gäller resande för Länsrätten. Mot den bakgrunden
kan inte samma riktmärken för storlek gälla i norra Sverige som i övriga
landet.
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Luleå kommun anser att det bör utredas ytterligare vilka konsekvenserna i
fråga om rättssäkerhet och handläggningstider skulle bli om antalet förvaltningsdomstolar i norra Sverige minskar, samt om ingen av domstolarna finns
i Norrbottens län.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
avge ovanstående yttrande.
_____
Kommunstyrelsen beslutar att
avge ovanstående yttrande.
_____
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