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Förvaltningsrätten i Stockholm har inget att erinra mot föreslagna ändringar 
i Domstolsverkets föreskrifter och anser att det är bra med ett förtydligande 
att målkod ska justeras under handläggningen och kontrolleras innan målet 
avslutas.  

Vad avser föreslagna målkoder vill förvaltningsrätten särskilt lyfta följande. 

Mål om inkomstbeskattning innehåller ofta flera frågor och en uppdelning 
på flera målkoder kommer att tillföra registraturen en svår och tidskrävande 
uppgift. Det kommer även att medföra merarbete för ansvarig domare att 
kontrollera om rätt huvudkod och kompletterande kod har angivits. 
Förvaltningsrätten kan inte se att det finns en nytta som uppväger 
merarbetet och avstyrker därför förslaget. 

Förvaltningsrätten tillstyrker uppdelningen i målkoder av mål enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), vilket tillgodoser behov vid gallring och 
underlättar sökningar. Förvaltningsrätten anser också att mål om tillstånd 
att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen är av sådan karaktär 
att de bör tilldelas en egen målkod. Förvaltningsrätten anser vidare att mål 
om särskild avgift respektive tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade bör 
tilldelas egna målkoder.  

I mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ändras 
partsställningen om en ansökan kommer in efter att ett omedelbart 
omhändertagande fastställts. Mot denna bakgrund skulle det visserligen inte 
vara särskilt betungande att också komplettera med en målkod. 
Förvaltningsrätten anser emellertid att värdet av detta är tveksamt. 

Förvaltningsrätten ser inget behov av flera målkoder i mål enligt lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård respektive lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård och förslaget skulle innebära merarbete, varför det 
avstyrks.  
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Detta yttrande har beslutats av målkanslichefen Anneli Berglund Creutz efter 
föredragning av biträdande målkanslichefen Sussie Holm. 

 

Anneli Berglund Creutz 

   Sussie Holm 

 

mailto:domstolsverket@dom.se

