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Notarienämnden har, utifrån de aspekter nämnden har att beakta, i princip inga 

invändningar mot förslagen i betänkandet. Nämnden vill dock belysa följande.  

Nämnden har bland annat i uppgift att avgöra ärenden om beslut om antagning till 

notarietjänstgöring. Den nya bestämmelsen 4 b § i lagen (1994:260) om offentlig 

anställning som nu föreslås innebär en begränsning av nämndens prövning vid ett 

överklagande till nämnden. Enligt den föreslagna 4 b § första stycket punkten 1 krävs 

att det är uppenbart att myndigheten har frångått de bedömningsgrunder som följer 

av lag eller annan författning för att ett beslut i ett anställningsärende ska kunna 

undanröjas. Uppenbarhetsrekvisitet får till följd att flertalet av Domstolsverkets 

beslut rörande antagning till notarietjänstgöring som överklagas till nämnden inte 

kommer kunna prövas och ändras av nämnden på det sätt som är möjligt idag.  

En anledning till att inskränka ramen för myndighetens prövning på det föreslagna 

sättet är enligt betänkandet att överklagandenämnder, som oftast inte träffar den 

klagande, har svårt att bedöma de personliga egenskaper som förmedlas vid 

exempelvis en intervju. Anställning av notarier sker emellertid genom ett förfarande 

där betyg och eventuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete poängberäknas. Det 

genomförs inga intervjuer med de sökande. Personliga egenskaper bedöms därmed 

inte på samma sätt vid tillsättning av notarier som vid andra typer av 

anställningsärenden. Det bör därför enligt nämndens mening övervägas om det finns 

anledning att undanta nämnden från att tillämpa den föreslagna 4 b § (se den 

föreslagna 4 d § i samma lag). Detta undantag är nödvändigt för att behålla den 

ordning som nämnden tillämpar idag vid ett överklagande av Domstolsverkets beslut 

om antagning till notarietjänstgöring.   

 

Johan Kvart 

 

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Johan Kvart, lagmannen Helena von 

Braun, lagmannen Lars-Gunnar Lundh, docenten Anna Wallerman Ghavanini, 

utbildningschefen Pär Andersson och rådmannen Elisabeth Åberg. 
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