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Hyres- och arrendenämnden i Stockholm (nämnden) har ingen 

erinran mot förslagen i promemorian om att domstolarna själva ska 

fatta beslut om domares ledighet för annan anställning och om att 

beslut om ledighet för domstolschefer och cheferna för hyres- och 

arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö ska beslutas av 

Domarnämnden.  

Nämnden vill emellertid lämna följande synpunkter på förslagen.  

Förordningen (2019:723) om ledighet för domare gäller endast för 

ordinarie och icke ordinarie domare i hovrätt, kammarrätt, tingsrätt 

och förvaltningsrätt samt justitiesekreterare (se 1 §). Som konstateras 

i promemorian gäller bestämmelserna i förordningen om ledighet för 

domare inte för cheferna för hyres- och arrendenämnderna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö eller övriga hyresråd. Att i 8 § 

nämnda förordning hänvisa till förordningen (1980:1030) med 

hyresnämndsinstruktion framstår därför som ologiskt och 

hänvisningen bör tas bort. Alternativt bör förordningen om ledighet 

för domare göras tillämplig även för hyresråd.  

Eftersom det inte uttryckligen framgår vem som beslutar om ledighet 

för hyresråd, som inte tillika är chef för nämnderna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö, bör detta förtydligas. Nämnden föreslår att det 

som ett andra stycke i 32 § förordning med hyresnämndsinstruktion 

ska tilläggas, på samma sätt som i förslagen till ändringar i 
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domstolsinstruktionerna, att hyresnämnden beslutar om ledighet för 

övrig, egen personal.  

Det kan också påpekas att förslaget till överklagandeförbud innebär 

vissa nackdelar för den enskilde domaren som inte beviljats ledighet. 

Möjligheten att inleda ett tvisteförfarande enligt lagen (1974:371) om 

rättegången i arbetstvister kan innebära kostnader för den enskilde. 

Dessutom kan frågan om ledighet vara överspelad när en sådan tvist 

väl har prövats. 

---  

Detta yttrande har beslutats av hyresrådet och myndighetschefen Eva 

Melander Tell. I den slutliga handläggningen har hyresrådet Eva 

Lärfars Persson och tf. hyresrådet Johanna Carlsson deltagit. Juristen 

Parwen Bassam Hido har varit föredragande.  
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