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Förvaltningsrätten har granskat utkastet med utgångspunkt i domstolens 

verksamhetsområde och vill lämna följande synpunkter. 

Det bedöms att antalet mål som kommer anhängiggöras hos 

förvaltningsdomstolarna kommer att vara begränsat och att uppgiften därför 

bör rymmas inom ramen för befintliga anslag. Förvaltningsrätten anser att 

det finns brister i den konsekvensbeskrivning som lagts till grund för dessa 

slutsatser, exempelvis så finns det inte någon uppskattning av hur många 

mål det kan antas röra sig om. Det råder även oklarheter kring hur många 

som kommer att omfattas av begreppet värdtjänstleverantör. Hur begreppet 

kommer att tolkas kommer att påverka antalet mål hos 

förvaltningsdomstolarna. Det finns därför anledning att följa upp 

målinströmningen till domstolarna efter en tid. 

Förvaltningsrätten anser att det även finns frågor gällande domsrätt som 

inte har belysts och analyserats tillräckligt i slutbetänkandet. Dessa frågor 

relaterar bland annat till oklarheterna gällande definitionen av begreppet 

värdtjänstleverantör. Dessa frågor bör belysas ytterligare inom ramen för 

den fortsatta beredningen. 

I utredningen föreslås att den behöriga myndigheten ska kunna besluta om 

sanktionsavgift och att dessa beslut ska kunna överklagas till 

förvaltningsdomstol. Utredningen ger ingen motivering till varför det i 

sådana här fall ska vara en annan ordning än den gängse ordningen att 

myndigheten ansöker om påförande av sanktionsavgift hos 

förvaltningsdomstol. Den här frågan bör ses över under den fortsatta 

beredningen. 

I övrigt har förvaltningsrätten inga särskilda synpunkter på förslagen som 

presenteras i betänkandet. 
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Detta yttrande har beslutats av lagmannen Susanne Bagge. 

Förvaltningsrättsnotarien Fatima Selander har varit föredragande. 

 

 

Susanne Bagge  

   Fatima Selander 
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