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Justitiedepartementet 
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103 33 Stockholm 

En reformerad notarieantagning   

Ju2020/01578/DOM 

 

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) motsätter sig att förslaget om 

avskaffande av paketanställningar genomförs. För Kronofogdens verksamhet är 

det av avgörande betydelse att antalet notarieplatser upprätthålls så att 

myndigheten har en tillräcklig rekryteringsbas. Paketanställningarna hos 

Kronofogden ökar vidare förutsättningarna för att marknadsföra Kronofogden 

som en attraktiv arbetsgivare för jurister. För det fall paketanställning i nuvarande 

form tas bort bör i stället 2,5-åriga paketanställningar inrättas vid i vart fall de 

myndigheter där notariemeritering är ett krav för att få viss anställning.  

 

Kronofogden avstyrker att möjligheten att förkorta notarietiden genom 

tillgodoräknande av tidigare arbetslivserfarenhet genom paketanställning 

avskaffas.  

 

Kronofogden har inget att invända mot att kombinationsanställningar tas bort. 

 

Närmare om varför paketanställningarna bör vara kvar 

 

Inom ramen för Kronofogdens exekutiva verksamhet fullgörs kvalificerade 

rättsliga uppgifter av en karaktär som i många andra länder är förbehållna 

domstolar. Genomförd notariemeritering utgör mot den bakgrunden ett 

författningskrav för att få anställning som kronofogde. Det är av central betydelse 

för Kronofogdens kompetensförsörjning att tillgången till notariemeriterade 

jurister är god.  

 

Genom att paketanställningarna finansieras gemensamt av olika statliga 

arbetsgivare, skapas möjlighet till fler notarieplatser än vad som annars hade varit 

fallet. Det är för Kronofogden därför angeläget att paketanställningarna finns 

kvar, så att antalet notarieplatser sammantaget inte blir färre.  

 

Det är vidare av stor betydelse att det även fortsättningsvis finns 

paketanställningar vid Kronofogden. Det skapar intresse för myndighetens 

verksamhet och tydliggör den starka koppling verksamheten har till rättsväsendet. 

Det är inte ovanligt att notarier uppmärksammar kronofogdeyrket under sin 

tjänstgöring på myndigheten. Paketanställningarna ökar på så sätt även 
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förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning av 

Kronofogdens verksamhet.  

 

Kronofogden har på senare tid genomfört ett arbete som syftar till att ytterligare 

förbättra notarieutbildningen vid myndigheten. Att genomföra notarieutbildningen 

vid Kronofogden ger värdefull kunskap om rättskedjan och myndighetens notarier 

utför ett rättsligt kvalificerat arbete. Notarierna får pröva på alla på Kronofogden 

förekommande rättsområden, vilka spänner över civilrätt, straffrätt, offentlig rätt 

och processrätt. Härigenom får notarierna kvalificerad juridisk erfarenhet som är 

av relevans vid det fortsatta arbetet vid domstolar.   

 

Domstolsverket konstaterar att antalet notarietjänster med förslaget förväntas 

minska från 560 till 480 per år. Domstolsverket menar att detta ska ställas mot att 

motsvarande antal notarier för tio år sedan uppgick till 440. I detta resonemang 

har Domstolsverket varken beaktat befolkningsutvecklingen eller den ökade 

efterfrågan på jurister som ägt rum under perioden. Under en tioårsperiod har 

Sveriges befolkning ökat med ca en miljon invånare. Antalet med 

högskoleexamen har gått från ca 58 000 per år 08/09 till ca 78 000 per år. Antalet 

yrkesverksamma jurister har under motsvarande period gått från ca 27 000 jurister 

till ca. 35 000 jurister. Befolkningen har ökat med drygt tio procent men 

efterfrågan på personer med högskoleexamen och då mer specifikt jurister har 

ökat betydligt mer (ca 30 procent). Notariemeriterade jurister är generellt sett 

attraktiva på arbetsmarknaden och den minskning som föreslås skulle försvåra den 

relativa konkurrensen om varje notarie. Detta påverkar särskilt arbetsgivare som 

har författningsenliga krav på att rekrytera notariemeriterade jurister.  

 

Domstolsverket anför att paketanställningarna gör det svårt för domstolarna att 

planera sin verksamhet. Detta problem bör enligt Kronofogdens uppfattning 

kunna lösas genom utvecklad samplanering och gemensamma långsiktiga 

överenskommelser mellan domstol och statlig myndighet både kring när 

tjänstgöringen ska ske och på vilka orter.  
 

Domstolsverket menar vidare att tjänstgöringstiden vid den berörda domstolen 

blir väl kort vid tillgodoräknande av tidigare arbetslivserfarenhet från 

notarietjänstgöring. Ett sätt att komma tillrätta med detta problem när det gäller 

paketanställningar kan vara att göra dessa 2,5 åriga. På så sätt skulle den totala 

tjänstgöringstiden i domstolen alltid vara två år. Man kan vidare tänka sig att låta 

dessa genomföras hos ett något mindre antal myndigheter än idag, till exempel de 

myndigheter där notariemeritering är ett krav för viss anställning.  

 
Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg. 

Verksjurist Daniel Dalenbring har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen 

har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen, 

kommunikationschefen Anna Bergqvist och rättschef Ulrika Lindén deltagit.  
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Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det 

nya coronaviruset undertecknas beslutet inte. 

 

 

 
Christina Gellerbrant Hagberg  

    Daniel Dalenbring 

 


