Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall är belägen vid den vackra Bünsowska tjärnen. Det som särskiljer
kammarrättens domarutbildning är samarbetet mellan kammarrätten och dess underrätter som
bl.a. resulterat i gemensamma riktlinjer och utbildningsplaner hos underrätterna, för att samtliga
fiskaler ska garanteras en högkvalitativ och likvärdig domarutbildning, oavsett vilken underrätt
fiskalen gör sin underrättstjänstgöring på. En ytterligare fördel med domarutbildningen på
Kammarrätten i Sundsvall är samarbetet med Hovrätten för Nedre Norrland som möjliggör
utbytestjänstgöring för fiskaler och tf. assessorer.

Sundsvall, Norrlands huvudstad, som också kallas för drakarnas stad, har en vacker stenstad som
är beläget mellan Norra berget, som är Sundsvalls stadspark, och Södra berget, som erbjuder
nöjesaktiviteter och kanske Sveriges bästa utsikt.

Förvaltningsrätten i Härnösand

Förvaltningsätten i Härnösand är en av Sveriges minsta förvaltningsrätter. Fem rådmän, två
fiskaler och lagman dömer av mål som sätts upp av ett tjugotal handläggare. Fiskalerna dömer i
stort sett i samma måltyper som övriga domare. Förvaltningsrättens största måltyp är överklagade
beslut om förseningsavgifter från Bolagsverket.

Förvaltningsätten i Härnösand är en trevlig arbetsplats där det råder gott arbetsklimat och gott
kamratskap. En fiskals arbetsbörda är rimlig och det finns stora möjligheter till handledning i
erforderlig omfattning.

Dessutom är Härnösand en trevlig stad att bo i med ett rikt kulturliv och närhet till det
natursköna Höga Kusten.

Förvaltningsrätten i Falun
Förvaltningsrätten i Falun har en domkrets som omfattar Dalarnas och Gävleborgs län.
Domstolen handlägger ett stort antal måltyper rörande tvister mellan enskilda och det allmänna,
exempelvis socialförsäkringsmål, skattemål, mål om offentlig upphandling och tvångsingripanden
mot person, biståndsmål enligt socialtjänstlagen och mål om laglighetsprövning enligt
kommunallagen.

Domstolen är en mellanstor förvaltningsdomstol med drygt 6 000 inkommande mål per år. Vid
förvaltningsrätten, som är samlokaliserad med Falu tingsrätt i en modern domstolsbyggnad nära
centrala Falun, tjänstgör cirka 50 personer: domare, föredragande, notarier, domstolssekreterare
och administrativ personal. Domstolen är indelad i två dömande enheter, specialiserade på
socialförsäkring respektive skatt, och en administrativ enhet.

Falun är en medelstor stad med ca 37 000 invånare. Staden är administrativt och kulturellt
centrum för Dalarna med länsstyrelse, landstingskansli, länslasarett, länsbibliotek, länsmuseum,
länsteater och länsmusikstiftelse.

Förvaltningsrätten i Luleå

På Förvaltningsrätten i Luleå får du arbeta på Sveriges nordligaste förvaltningsrätt och Norrlands
största domstol. Större delen av förvaltningsrättens arbete består av migrationsmål som ger
arbetet en spännande internationell dimension. Det finns även möjlighet att få arbeta med
rennäringsmål av olika slag och med mål om radio- och TV-avgift. Förvaltningsrätten ligger i
Rättscentrum tillsammans med bland annat tingsrätt och åklagare. På domstolen finns det en
trivselgrupp som anordnar aktiviteter och en gång i veckan har du möjlighet att spela innebandy
tillsammans med tingsrätten.

På din fritid kan du besöka Luleås vackra skärgård. På sommaren är det lätt att ta båten ut till en
av öarna och på vintern tar du dig fram över isen, antingen gående eller med skridskorna på. Du
har även nära till bra skidåkning på vintrarna. Är du mer kulturintresserad anordnas det flera
evenemang året runt på Kulturens hus.

Förvaltningsrätten i Umeå
Förvaltningsrätten i Umeå är Sveriges minsta förvaltningsrätt med cirka 25 anställda.
Arbetsplatsen präglas av närhet och öppenhet - nyanlända fiskaler blir väl omhändertagna!

Umeå har ung medelålder och många inflyttade. Det är lätt att snabbt hitta nya vänner som
nyinflyttad till Umeå. Umeå universitet, med design- konst- och handelshögskolorna och dess
studentliv sätter sin prägel på staden.

Umeå har ett stort kulturutbud och har i år utnämnts till en av Europas kulturhuvudstäder. Umeå
har också flera mindre musikscener med alternativ musik. För den träningsintresserade finns bl.a.
IKSU sport, som är Nordens största träningsanläggning. Vidare går världens största
brännbollscup, Brännbollsyran, av stapeln i Umeå i slutet av maj varje år.

