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Aktats reldernatIonsnäranden

Justitiedepartementet

Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Dnr. Ju2020/01578/DOM

Remissvar avseende Domstolsverkets hemställan om ändringar i

notarieförordningen (1990:469)

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har granskat förslagen utifrån de utgångspunkter som

myndigheten har att beakta, vilket innebär att ARN främst granskat förslagen om att avskaffa de

s.k. paketanställningama samt förlänga tjänstgöringstiden.

ARN har tidigare yttrat sig i frågan till Domstolsverket och de synpunkter som lämnades där

kvarstår. ARN hänvisar därför till yttrandet för ett mer ingående svar, se bilaga.

ARN vill dock särskilt framhålla följande. ARN har förståelse för att systemet med

paketanställningar kan innebära ett visst administrativt merarbete för Domstolsverket. Enligt

ARN bör detta merarbete dock inte överdrivas. ARN upplever att samarbetet med

Domstolsverkets notariekansli fungerar mycket väl och har gjort så alltsedan ARN började ta

emot paketnotarier. Domstolarna i Stockholmsområdet, vid vilka notarierna fortsätter sin

tjänstgöring efter tiden på ARN, har dessutom möjlighet att säga nej om de inte vill ta emot en

paketnotarie, men det är ARN:s uppfattning att domstolarna normalt sett är positiva till att ta

emot notarier inom ramen för en pakettjänstgöring.

Mot den nu angivna bakgrunden anser ARN att det inte finns tillräckligt starka skäl för att

avskaffa paketanställningama. Framför allt den omständigheten att fler notarieanställningar kan

tillhandahållas, med de positiva följder det har för statsförvaltningen i stort men även för den

framtida domarrekryteringen, talar starkt emot ett avskaffande av paketanställningarna.

Notarietjänstgöringen vid ARN innehåller till stor del sådana moment som även

notarietjänstgöringen vid domstol innehåller. Det är fråga om kvalificerad juridisk handläggning

samt upprättande av förslag till beslut samt föredragningar för i huvudsak myndighetens chef
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samt de domare som också tjänstgör vid myndigheten. Det bör därför även framöver vara möjligt

att låta notarierna tillgodoräkna sig tjänstgöringen vid ARN. Pakettjänster vid ARN bör alltså

kunna behållas utan att tjänstgöringstiden förlängs till två och ett halvt år.

Detta remissvar har beslutats av nämndens ordförande och chef Marcus Isgren. I handläggningen

har också deltagit nämndens vice ordförande Linda Mossberg Karlström, föredragande.
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