Kravprofil för tekniska råd i mark- och miljödomstolarna och
Mark- och miljööverdomstolen
Formella krav
• Svenskt medborgarskap
• Teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen
prövar
• I övrigt uppfylla kraven som ställs i 4 kap 1 § rättegångsbalken

Bedömningsgrunder vid anställning av domare
Vid utnämning av ordinarie domare ska enligt 11 kap. 6 § regeringsformen avseende fästas endast
vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Av 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning följer att skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Det
stadgas vidare i 4 § anställningsförordningen (1994:373) att man vid tillsättning av statlig anställning hos myndighet under regeringen utöver skickligheten och förtjänsten också ska beakta sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, socialoch sysselsättningspolitiska mål.
Skicklighet m.m.
Med yrkesskicklighet ska förstås ett tekniskt råds förutsättningar att möta de kvalitativa krav som
ställs på den dömande verksamheten.
• Yrkesmässiga kunskaper
Ett tekniskt råd ska ha goda tekniska eller naturvetenskapliga kunskaper och en förmåga att
omsätta sin utbildning och yrkeserfarenhet i rättsliga ställningstaganden. Det kan för en anställning som tekniskt råd vara meriterande med kunskaper om det rättsliga systemet och erfarenhet från tillämpning av aktuell lagstiftning på myndighetsnivå eller motsvarande.
• Analytisk förmåga
Ett tekniskt råd ska kunna se sammanhang och ha förmåga att identifiera, analysera och lösa
komplexa problem vid prövningen av mål och ärenden vid domstolen.
• Omdöme och personlig mognad
Ett tekniskt råd ska vara omdömesgill i sitt beslutsfattande, vilket förutsätter personlig mognad och livserfarenhet. Ett tekniskt råd bör vara omvärldsorienterad och visa intresse för såväl samhället i stort som den tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen.
• Självständighet, integritet och förmåga till samverkan
Ett tekniskt råd måste ha integritet, d.v.s. med utgångspunkt i aktuell lagstiftning kunna
tänka självständigt och kritiskt utan att låta sig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället
och tryck från massmedia eller andra. Ett tekniskt råd måste också ha förmåga att fatta beslut. Ett tekniskt råd ska samtidigt kunna samverka och vara lyhörd för andras uppfattningar
vid ett kollegialt beslutsfattande.
• Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Ett tekniskt råd måste kunna uttrycka sig klart och begripligt både skriftligen och muntligen,
såväl internt som externt. Ett tekniskt råd ska ha intresse och förmåga att pedagogiskt förmedla sina kunskaper.
• Uppträdande
Ett tekniskt råd ska uppträda omdömesgillt både i yrkesutövningen och i privatlivet och hans
eller hennes uppträdande och omdömesförmåga bör inte kunna ifrågasättas. Ett tekniskt råd
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ska kunna behandla parter och andra som kommer inför domstolen på ett korrekt och seriöst sätt, uppträda balanserat och inge förtroende.
Arbets- och stresshanteringsförmåga
Ett tekniskt råd ska med bibehållande av hög kvalitet medverka till att ärenden slutförs inom
rimlig tid. I detta ligger att det tekniska rådet ska kunna prioritera målen på ett lämpligt sätt
och ha god känsla för vilken arbetsinsats som olika frågor kräver.
Övriga förmågor som ska beaktas vid skicklighetsbedömningen
Ett tekniskt råd ska kunna samarbeta med all personal och särskilda ledamöter samt ha förmåga att hantera domstolens verksamhetsstöd. Ett tekniskt råd ska vidare ha förmåga, vilja
och intresse för att ta på sig andras arbetsuppgifter och allmänt verka för att resultatet av
domstolens verksamhet i dess helhet blir gott.

Förtjänst
Med förtjänst avses enligt regeringsformens förarbeten den vana som förvärvats genom föregående tjänstgöring (prop. 1973:90 s. 405).
Andra sakliga grunder
Med andra sakliga grunder avses bl.a. jämställdheten. Jämställdheten kan få avgörande betydelse i
de situationer där nämnden anser att de sökande framstår som jämngoda i fråga om förtjänst och
skicklighet, se prop. 1989/90:79 s. 12 och 13.
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