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Justitiekanslernsöver arbetsuppgifter Med stöd bemyndigan-m.m. av
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Till förordnadesexperter samtidigt hovrättslagmannen Nils-numera
Olof Berggren, kanslirådet Astrid Eklundnumera och hovrättsasses-

Catharina Staaf.sorn
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ordnades den 21 februari hovrättsassessorn Ove Lindström.
Utredningen har antagit 1991 års JK-utredning.namnet
Utredningen har efter remiss yttrande till Kulturdepartementetavgett

över betänkandet Radio och TV i SOU 199236ett avgivet av
Utredningen myndighet för radio- ochom TV-sändningar till
allmänheten.
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En översyn JKs arbetsuppgifter SOUav 199337.m.m.

Utredningens uppdrag härmedär slutfört.
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Eskil Hellner

Ove Lindström
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Sammanfattning

Justitiekanslerns arbetsuppgift bevakaatt rättstatens

En Justitiekanslerns J Ks huvudsakliga arbetsuppgifter underärav att
regeringen bevaka Det innebärrätt. företräderJK vidstatens att staten
domstolar och i de fallrätta detta inte ankommerutom på någon annan
myndighet. Myndigheterna har emellertid i utsträckning rättstor getts

inom sitt verksamhetsområde tillvarataatt det allmärmaseget in-
Beträffande skadereglering, fordringartressen. och arbets-statens

tvister finns vissa särskilda regler företräder i bl.a.statenom vem som
kungörelsen 1972416 statsmyndigheternas skadereglering i vissaom
fall skaderegleringskungörelsen och avskrivningskungörelsen
1965921. JK har enligt skaderegleringskungörelsen allmäntett
överinseende denöver statliga skaderegleringen enligt skadestånds-
lagen och i flertalprövar fall ersättningsanspråk hänförligaett till den
frivilliga skaderegleringen. Vanligast förekommande anspråkär på
grund s.k. beslutsskador och vissa s.k. faktiska skadorav samt
ersättning enligt lagen 1974515 ersättning vid frihetsinskränk-om
ning.

Enligt utredningens mening bör JK också i fortsättningen vara
central instans för tvistemålshantering. frågaIstatens den närmareom
utformningen JKs uppgifter i detta hänseende föreslås regle-av att
ringen beslutsskador och ersättningsanspråk på grund vissaav av
frihetsberövanden skall ankomma på JK. Däremot bör regleringen av
de faktiska skadorna i omfattningstörre förän närvarande ankomma
på centralmyndigheterna. I stället för obligatoriskt hänskjutandeett av
regleringen dessa skador till JK bör myndigheterna efterav egen
bedömning samråda med JK i ärenden principiell karaktär ellerav av

ekonomiskstörre betydelse. Skyldigheten hänskjuta ekonomisktatt
betydelsefulla ärenden till JK bör finnas kvar, bör begränsas tillmen
ärenden där det kan bli fråga åtaganden för betalastaten attom mer

Övriga15 basbelopp.än skadestándsanspråk enligt skadereglerings-
kungörelsen bör praktisk olägenhet kunnautan prövas JK också iav
fortsättningen.
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Justitiekanslerns arbetsuppgift tillhandagá regeringen med råd ochatt
utredningar juridiskai angelägenheter

JKzs arbetsuppgift regeringens rådgivare i juridiska angelägen-att vara
heter kan i praktiken bestå i besvarasägas remisser, särskilt överatt
lagförslag, utföra särskilda utredningsuppdrag regeringenatt samt

utfärda s.k. legal opinions. kanJK dessutom initiativ ochatt ta egna
fästa regeringens uppmärksamhet bristerpå i gällande lagstiftning.

Såsom regeringens högste ombudsman friståendeJK för-är en
valtningsmyndighet under regeringen med i viss mån extraordinära
befogenheter. Det råder samband mellan JKs uppgift utövaett att
tillsyn den offentliga förvaltningenöver och uppgiften bevakaatt

å sidanrätt uppgiften regeringen juridiska rådstatens samt attena ge
andra sidan.å Utredningen delar den i direktiven uttalade upp-

fattningen JK också fortsättningsvis friståendesåsom jurist högpåatt
nivå bör fungera regeringens juridiskarådgivare i angelägenheter.som
Däremot bör det inte, lika lite för närvarande, kunna komma isom
fråga JK regeringen politiska råd.att ger

Justitiekanslerns arbetsuppgift tillsynutövaatt

Sedan år 1809 har det i Sverige funnits två parallella extraordinära
tillsynsorgan, nämligen under regeringenJK och JO under riksdagen.
Denna dubbla kontroll den offentliga förvaltningen motiveradesav
från början den då rådande maktdelningen i samhället. Efterav
parlamentarismens genombrott införandetoch 1974 åtnjuterårs RFav
regeringen i princip alltid folkrepresentationens förtroende. Den
dubbla kontrollen får dock fortfarande motiverad med hänsyn tillanses
medborgarnas rättssäkerhetsintresse, med åren och i takt medsom
utvidgningen det allmännas ingripanden i eller reglering deav av
enskildas förhållanden kommit tillmätas allt betydelse, ochstörreatt
med hänsyn till regeringen behöver kontrollorgan föratt ett eget att
kunna inför riksdagen för sin konstitutionellt bestämda uppgiftsvara

riket. Domstolarna har alltid omfattats såväl J OzsKzs Jatt styra av som
tillsyn framhöllsoch ursprungligen särskilt viktiga tillsynsobjekt.som
Så kontrollen domstolarna enligt gällande bestämmelser ochsom av
praxis sker i Sverige kan den inte oförenlig med domstolarnasanses
självständighet i dömandet.

JKs viktigaste tillsynsfunktioner bevaka enskildasär rättsskyddatt
i vid bemärkelse och tillgodose regeringens kontrollbehov. Föratt att
kunna riket har regeringen ständigt behov kontrollerastyra ett attav
den offentliga verksamheten. Kontrollbehovet skiftar emellertid från
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område till frånområde tid till Detta bör komma till uttryck iannan.
direktiv från regeringen. Den statiska ordning rått sedan 1976, dåsom
det föreskrevs JK skulle ha tillsyn praktisktöver all offentligatt taget
förvaltning och alla domstolar, bör avlösas flexibel, efterav en mera
behov och anpassad tillsyn. Denna bör också i fortsättningenresurser
ha karaktären rättskontroll och den bör koncentreras till områdenav
där tillsynen motiveras kvalificerade rättsskyddsintressen. Den börav

särskilt inriktad rättssäkerhetsfrågor,på integritetsfrågor,vara
konstitutionella frågor och frågor har anknytning till de i 2 kap.som

ÖvrigRF reglerade grundläggande fri- och rättigheterna. tillsyn bör
fullgöras respektive central förvaltningsmyndighet, Riksrevisions-av
verket eller JO. JKs klagomålsprövning bör i första hand ettvara
instrument för regeringens rättskontroll. JK bör därför ha frihetstor

avgöra enskilt klagomål elleratt anmälan skall leda tillettom
utredning eller ej. Vidare bör intensifieraJK sin inspektionsverksam-
het och prioritera denna framför prövningen enskilda klagomål. JKav
bör med strikt iakttagande domstolarnas självständighet i dömandetav
också i fortsättningen kunna viss tillsynutöva domstolsväsendet.över
Även fördelningen arbetsuppgifter mellan JK och JO bör görasav mer
flexibel. Slutligen bör fortsättaJK granska ärendeförteckningaratt men
det bör ske i selektiva former förän närvarande.mer

Justitiekanslerns övriga uppgifter

JK skall vaka tryckfrihetenöver och yttrandefriheten enligt be-
stämmelser i .TF och YGL. Han dessutomär åklagare iensam
tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål. JK har också kontrolluppgifter

advokaterna. Han har vidaregentemot rätt överklaga vissa beslutatt
enligt datalagen, kreditupplysningslagen, inkassolagen, lagen om
behörighet för justitiekanslern överklaga vissa beslut enligtatt
rättegångsbalken, lagen automatisk databehandling vid taxerings-om
revision och lagen övervakningskameror Enligt lagenm.m. om m.m.

kabelsändningar har JK i uppgift initiativ till vissa in-om att ta
gripanden. Talan utdömande vite forelagts regeringenom av som av
förs JK.av

I fråga uppgifterna enligt YGL utvecklingenär sådan det kanom att
befaras arbetsbördan framdeles blir JK Övermäktig.att frågaI om
tryckfriheten och övriga berörda uppgifter däremot förefaller den
rådande ordningen ändamålsenlig och väl fungerande. Beträffandevara
samtliga dessa uppgifter ligger JKs roll väl i linje med hans över-
gripande funktion särskilt bevaka efterlevnaden regleratt av som
gäller de grundläggande fri- och rättigheterna, integritetsfrågor,
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rättssäkerhetsfrågor och konstitutionella frågor. Utredningen föreslår
därför inte ändringarnågra beträffande dessa uppgifter.

Konfliktsituationer

För JKs verksamhet i dess helhet gäller liksom för alla andra-
förvaltningsmyndigheter regeringsformens krav på saklighet och-
opartiskhet l kap. 9 § RF. iakttagandeEtt strikt detta Över-av
ordnade krav när JK skall bevaka i och för sigäven motstáende
intressen utesluter konflikter i egentlig mening. Erfarenheten visar
emellertid i brist på inträngande analys föreställningaratt en mera- -
uppkommer JK inte alltid samtidigt kan fullgöra uppgifter inomatt
olika ansvarsområden. Sådana föreställningar kan dessvärre skada JKzs
anseende och i vidare perspektiv inverka menligt hanspå funktion.ett
Det oftast tillsynsuppgiftär JKs inblandadnär dennaär kompli-som
kation uppträder. Som i och för sig olustig eftergift i självaen

föreslårverket ogrundade misstankar utredningen JK generellt skallatt
kunna underlåta fullgöra tillsynsuppgift den kan uppfattasatt en om

svårförenlig med uppgift åvilar honom.som annan som

Justitiekanslerns organisation

biträds förJK närvarande byråchefer och personal. Han ärav annan
beslutande i alla ärenden. När JK förhindrad sinär utövaattensam

tjänst inträder den byråchef äldst i tjänstenär ochersättaresom som
förordnas regeringen t.f. JK. får inteJK delegera sin be-av som
slutanderätt till inomnågon myndigheten.annan

Utredningen föreslår frågan för reglerasersättare JK i JK-att om
instruktionen så särskilda förordnanden från regeringen inte längreatt
behövs.
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Författningsförslag

Förslag till

19751339Lag ändring i lagen Justitiekanslernsom om
tillsyn

Härigenom föreskrivs
3l §§ lagen 19751339 Justitiekanslerns tillsyn skall haatt om-

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
Justitiekanslern har i den Justitiekanslern har i denom- om-

fattning i 2 och 3 §§ fattning i 2 § tillsynsom anges som anges
tillsyn deöver deutövar över offentligutövaratt attsom som
offentlig verksamhet efterlever verksamhet efterlever lagar och
lagar och andra författningar andra författningar i övrigtsamt

i övrigt fullgör sina áliggan- fullgör sina åligganden.samt
den.

2§
Statliga myndigheter Under Justitiekanslerns tillsynsamt an-

ställda, uppdragstagare och denstar i utsträckning regeringen
andra knutna till sådana föreskriver detärsom
myndigheter står under justitie- statliga och kommunala
kanslerns tillsyn den utsträck-i myndigheter,
ning föreskriverregeringen det. tjänstemän och andra befatt-
ustitiekanslernsJ tillsyn skall dock ningshavare vid dessa myndig-

kunna omfatta regeringen eller heter,
statsråd, heller riksdagens andra innehar tjänstsom
myndigheter eller anställda och eller uppdrag varmed följer
uppdragstagare vid riksdagens myndighetsutövning, såvitt avser
myndigheter. denna verksamhet, dock inte

ledamöter riksdagen, kyrkomö-av
eller beslutande kommunaltet

församling,
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tjänstemän och uppdragsta-
i statliga ajfärsverk, denärgare

för verkens räkning fullgör upp-
dragi sådana aktiebolag där staten

verken utövar bestäm-ettgenom
mande inflytande.

Justitiekanslerns tillsyn skall dock kunna omfatta regeringen eller
statsråd, heller riksdagens myndigheter eller anställda och uppdrags-

vid riksdagens myndigheter.tagare

3§l
Under justitiekanslerns tillsyn Justitiekanslern skall vid sin

dessutomstar tillsyn särskilt vaka över att
kommunala myndigheter och myndigheterna i sin verksamhet

andra myndigheter iakttarär regeringsformens budsom om
statliga, saklighet och opartiskhet och att

tjänstemän och andra befatt- de grundlagsskyddade fri- och
ningshavare vid myndigheter rättigheterna inte träds för isom när

under den ojfentliga verksamheten.avses
andra utan attsom, vara

knutna till statlig myndighet,
innehar tjänst eller uppdrag
varmed följer myndighetsutöv-
ning, såvitt denna derasavser
verksamhet, dock ledamöter av
riksdagen, kyrkomötet eller be-
slutande kommunal församling,

tjänstemän och uppdragsta-
statligai afärsverk, denärgare

för verkens räkning fullgör upp-
drag i sådana aktiebolag där

verkenstaten utövargenom ett
bestämmande inflytande.

När Justitiekanslern utövar
tillsyn domstolar skall hanöver
särskilt iaktta bestämmelsen i 11
kap. 2 § regeringsformen.

1 Senaste lydelse 1987996.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid tillsyn kommunalaöver myndigheter skall Justitiekanslern
beakta de former i vilka den kommunala självstyrelsen utövas.

Denna lag träder i kraft den
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Förslag till

Förordning ändring i förordningen 19751345 medom
instruktion för Justitiekanslern

Härigenom föreskrivs
15, 16, 18 och 20 förordningen 1975 1345 med instruktionatt

för Justitiekanslern skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§3
Om Justitiekanslerns tillsyn deöver offentligutövaratt som

verksamhet efterlever lagar och andra författningar i övrigtsamt
fullgör sina âligganden finns bestämmelser i lagen 19751339 om
Justitiekanslerns tillsyn.

Inom för vad föreskrives i 2 § nämnda lag omfattarramen som
Justitiekanslerns tillsyn

statliga myndigheter, statliga och kommunala
myndigheter,

2. tjänstemän och andra befatt- tjänstemän och andra befatt-
ningshavare vid statliga myndig- ningshavare vid dessa myndig-
heter, heter,

andra knutna till andra innehar tjänstärsom som
statlig myndighet och in- eller uppdrag varmed följersom
nehar tjänst eller uppdrag varmed myndighetsutövning, såvitt avser
följer myndighetsutövning, såvitt denna verksamhet,
angår denna deras verksamhet. tjänstemän och uppdragsta-

i statliga ajiärsverk, denärgare
för verkens räkning fullgör upp-
drag i sådana aktiebolag där

verken utövarstaten ettgenom
bestämmande inflytande.

I fråga befattningshavare vid försvarsmakten omfattar tillsynenom
dock endast befäl lägst fänriks grad och dem inneharav motsva-som

tjänsteställning.rande

1 Senaste lydelse 19881116.
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

15
fordras förverkställa den utredningJustitiekanslern skall som

andra ärenden.prövning klagomål ochav
Är har väcktsväckts fråga,fråga, harAr somsom enen

klagomål, sådan be-sådan be-klagomål, avav genomgenom
lämpligen kanlämpligen skaffenhet denskaffenhet den kan attatt

ochutredas någonutredas och någon prövasprövas avav
myndighet Justitie-Justitie-myndighet änän annanannan

myndighetenmyndigheten kanslern och haroch harkanslern
saken, fårfår inte tidigareinte tidigare saken, prövatprövat

Justitiekanslern överlämna klago-överlämna klago-Justitiekanslern
förtill denna myndighettill myndighet för måletmålet denna

handläggning. Klagomål får dockKlagomål får dockhandläggning.
överlämnastilljustitieombudsmanöverlämnas

efter överenskommelseöverenskommelse endastendast efter
Ärmed denne. frågan ingenmed denne. av

föreller betydelse Justitie-ringa
kanslerns uppgift att vara rege-

tillsynsorgarufdr Justitie-ringens
klagomáletkanslern lämna utan

åtgärd.
Justitiekanslern iFinner ett

uppgift dettaärende hans iatt
svarjörenligkan uppfattas som

med tillsynsuppgift ankom-som
honom enligt föreskriftpá avmer

stöd lagenmedregeringen av om
Justitiekanslerns tillsyn fdr Justi-
tiekanslern underlåta fullgöraatt
tillsynsuppgijien.

2 lydelse 19871004.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16§
När justitiekanslern hindradär När Justitiekanslern för-är

sin tjänst, förordnarutöva hindradatt eller anledningav annan
.regeringen efterersättare inte sin tjänst, fullgörsutövaran-

mälan. I avvaktan på regeringens hans äligganden den i tjänstenav
beslut fullgöres justitiekanslerns äldste tjänstgörande byråchefen
äligganden den i tjänsten hos Justitiekanslern.av
äldste tjänstgörande byråchefen
hos justitiekanslern.

l8§
Ärende Ärendenaefter föredrag-avgöres efter före-avgörs

ning ankommer byrdchef,pd dragning. Justitiekanslern fårsom
tjänsteman eller särskilt dock avgöra ärenden före-annan utan

förordnad föredragande. Justitie- dragning.
kanslern får dock ärendeavgöra

föredragning.utan

20
Justitiekanslern utnämns regeringen.av
Tjänster byråchef tillsätts Tjänsterna byråchef till-som som
regeringen efter anmälan regeringensätts efterav anmälanav av

justitiekanslern. Bestämmelserna Justitiekanslern. Bestämmel-av
i 10 § anställningstörordningen i 13 § anställningstörord-a serna
1965601 tillämpas inte på ningen 1965601 tillämpas inte
dessa tjänster. dessapå tjänster.

Andra tjänster tillsätts Justitiekanslern.av

Denna förordning träder i kraft den

3 Senaste lydelse 1982972.
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tillFörslag
Förordning ändring i 1972416kungörelsenom

statsmyndighetemas skadereglering vissai fallom

Härigenom föreskrivs i fråga kungörelsen 1972416om om
statsmyndigheternas skadereglering vissai fall
dels §5 skall upphöra gälla,att att
dels 3 §§ skall följande4 ha lydelse.att -

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3
Myndighet hos vilken ersättningsanspråk framställes förhandlar för

räkning med den kräver skadestånd och för talanstatens statenssom
i saken inför domstol.

denI mån följer Myndigheten får med iaktta-annat av
4 § får myndigheten på gande 4 § första stycket påstatens av

besluta i fråga skade-vägnar besluta i frågavägnarstatensom om
stånd. skadestånd.

enligtI ärende lagen 1974515 ersättning vid frihetsinskränk-om
ning kan gottgörelse allmänna medel tillerkännas sökanden förav
ersättning till biträde och för utredning i ärendet i den kost-mån
naderna skall betalas enligt rättshjälpslagen.statenav

4§°
Uppkommer ärendei En central förvaltningsmyndig-som

handlägges central förvalt- het skall samråda med Justitie-av
ningsmyndighet fråga kanslern ärendeni principiellåtagan-om av
de för skadestånd karadär eller ekono-störrestaten att utge av
med belopp misk betydelse.överstigande 25 000 Uppkommer i ett
kronor, hänskjutes ärendeärendet till fråga åtagande förom

Ärendejustitiekanslern. betala högre skade-staten attsom
handlägges justitiekanslern stånd beloppän ett motsva-av som
hänskiutes till femton det basbeloppregeringen, gångerrarom
fråga uppkommer enligt Iåtagande kap. 6 § lagenom
för belopp 1962381 allmän försäkringöver-staten att utge om
stigande 250 000 kronor.

1 Senaste lydelse 1977342.

2 lydelseSenaste 1990290.
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

då gäller skall ärendet hän-som
skjutas till Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den
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Inledningl

l Utredningens direktiv m.m.

decemberRegeringen beslutade den 5 1991 tillkalla särskildatt en
förutredare Justitiekanslerns JKsöver arbetsuppgifteratt se m.m.

dir. 1991110.
Enligt föredragande statsrådet bör utredningen särskilt inriktadvara

undanröja de risker för intressekonflikterpå kan uppkommaatt som
mellan Ks olika arbetsuppgifter.J Den skall emellertid undersökaäven

renbdlamöjligheterna verksamheten i syfte JKzs medatt att resurser -
upprätthållande höga rättssäkerhetskrav skall kunna utnyttjas såav -
ändamålsenligt effektivtoch möjligt.som

JKs arbetsuppgifter kan enligt direktiven delas i fyraupp grupper,
nämligen
1 bevaka rätt,att statens

tillhandagå2 regeringen med råd och utredningar i juridiskaatt
angelägenheter, -
3 tillsyn ochutövaatt

övriga4 uppgifter.

1 Utgångspunkter

börEnligt direktiven utredaren ha frihet de frågorstor att ta upp som
han behöva och lägga fram förslagde till lösningarövervägasanser

han finner lämpliga.som
Regeringen har dock följande utgångspunkter för utrednings-angett

arbetet

Det behöver i fortsättningen finnas särskild friståendeäven en
jurist hög nivå tillpå står regeringens förfogande försom
särskilda juridiska utredningsuppgijier.

finnsDet också behov denne jurist uppdrag regering-påattav av
kan ingripa missförhållanden inom den statliga för-moten

valtningen.

funktionJKs granska den statliga förvaltningen bör övervägasatt
förtydligas och preciseras.samt
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Det bör särskilt övervägas hur tillsynen domstolarna böröver
utövas med hänsyn till den garanti finnasmåste för ettsom
självständigt dömande.

Tillsynsverksamheten centralär och mycket viktig uppgift fören
JK. Rationaliseringar bör dock övervägas i första hand be--
träffande handläggningen klagomål från enskilda.av

Utredaren bör vilkenöverväga omfattning JKs tillsyn bör ha och
i vilka former den skall bedrivas.

Fördelningen arbetsuppgifter mellan JO och JK särskiltärav av
intresse, inte minst i fråga JKs tillsyn domstolarna.överom

JKs uppgift handlägga olika skadestándsärendenatt anges
innebära särskild risk för intressekonflikter. JKs nuvarandeen
befattning med detta slags frågor kan därför ifrågasättas utifrån
dels rättssäkerhetsaspekter, dels intresset renodla JKsatt
verksamhet.

Utredningen bör ånyo det lämpligtöverväga är JK harattom
kvar handläggningen skadestándsarenden eller dennaav typom

ärenden bör avlastas honom.av

Utredningen bör överväga vilka andra lösningar lämpligaärsom
för dels tillförsäkra den enskildeatt tillfredsställande be-en
handling skadeståndsanspráket, dels bevaka rätt.av statens

Det kan övervägas inte skadestándsärenden i störreom ut-
sträckning kan handläggas de myndigheter vilkas verksamhetav
anspråken Jämförrör. departementspromemorian Myndig--
heternas bevakning Ds 19835rätt Ju och Riks-statensav
revisionsverkets Statliga myndigheters fordringsbevakningrapport
och skadereglering Dnr 1986280.

Utredningen kan ånyo statsadvokatöverväga skall inrättasom en
med uppgift bevaka Jämförrätt.att JK-utredningensstatens -

Översynbetänkande JK-ämbetet, justitiekanslerns arbetsupp-av
gifter och tvistehandläggning SOU 197859.statens

Det bör undersökas inte vissa ärendegrupper kan förasom över
till någon myndighet sysslar med liknande ärenden,annan som

Brottsskadenämnden.t.ex.
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Utredaren bör förändringöverväga någon påkalladär detom av
förhållandet JK bade tillsynatt myndigheternasutövar över
personal och bevakar enskildrättstatens gentemot en som anser
sig ha lidit skada på grund myndighets agerande.av en

I direktiven följande exempel JK finner anledning inledaanges att
förundersökning befattningshavare på grund misstankemot en av om
brott förövats i tjänsten. Om den brottsliga gärningen innebärsom

enskild lidit skada befattningshavarenatt åsidosatten att vadgenom
åligger honom, kommer JK inte bara kunna uppträdasom att som

åklagare och få fram alla relevanta omständigheter för denna uppgift.
kanHan också komma uppträda till denatt skadelidan-motpartsom

de och i den ställningen tillvarata ekonomiska intressen.statens
Detsamma gäller ingripande med disciplinära åtgärder aktualise-om
ras.

Utredningen bör överväga det lämpligtär förhindraom att en
uttalad intressekonflikt det antydda slaget delaav attgenom upp
tillsynsverksamheten mellan JK och JO på så sätt sedanatt, en
utredning verkställts enligt börJK föranleda ingripande medsom
disciplinära eller andra åtgärder, ärendet överlämnas till JO eller
någon myndighet i brottmålet eller i det disciplinäraannan som
målet företräder det allmänna.

Lösningar i de beskrivna konfliktsituationerna kan åstadkommas
förändringar i antingen tillsyns- eller skaderegleringsverk-genom

samheten hos JK, eller bådadera.

kanDet föreligga konflikt beträffande JKs funktioneranses en
inom tryclçfrihets- och yttrandefrihetsamrädena JKatt t.ex.genom
både skall ingripa i de fall myndigheter eller offentliga funk-
tionärer försöker reda på s.k. läckorta också när någonmen
överskridit sin tryck- eller yttrandefrihet.

Utredaren bör belysa huruvida JK skall ha kvar samtliga sina
uppgifter pä yttrandefrihetens omrâde eller någon eller någraom

uppgifterna skall anförtros central myndighetav en annan som
fyller de krav högpå juridisk kompetens och självständig
ställning bör ställas. Utredaren bör föreslå de förändringarsom -

kan motiverade.som anses

Det bör närmare övervägas vilka intressekonflikzer kansom
dåuppstå JK uppträder inför domstol samtidigtpartsom en som
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tillsynsjitnlctionhan sin skall granska domstolsgenom samma
handläggning målet.av

bör likaså vilkaDet intressekonflikter kanövervägas uppståsom
då uppträderJK till advokat vilken det enligtmotpartsom en
8 kap. 6 § rättegångsbalken också åligger honom granska.att

Utredaren skall också JKs uppgifter förpå övriga attse om
möjligt ytterligare renodla och ejfelaivisera verksamheten, t.ex.
uppgifterna enligt datalagen, lagen övervakningskameror m.fl.om
speciella lagar.

Förslagen bör möjligt leda till minskade kostnader.om

Utredaren bör administrativapå de konsekvenserna sinase av
förslag.

Ytterligare underlag finns i de motioner föranledde riks-som
dagens begäran översyn.om en

1 1 .2 Motioner
.

Hösten 1989 behandlade konstitutionsutskottet bet. l98990KU15
fyra motioner från den allmänna motionstiden 1989 vari begärdes en

JK-ämbetet.översyn av
fråga följandeDet motionervar om

198889K210 Bengt Westerberg m.fl. fp vari bl.a. yrkadesav-
riksdagen sin mening skulle regeringen till känna ivadatt som ge

motionen anförts angående behovet förändra uppgifter.JKsatt
198889K222 Carl Bildt m.fl. m vari bl.a. yrkades attav-

riksdagen hos regeringen skulle begära utredning uppgifterJKsom
i enlighet med vad i motionen anförts.som

l98889K248 tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c variav-
yrkades riksdagen skulle besluta regeringen begära till-att att av
sättandet parlamentarisk utredning K-ämbetet iJ enlighet medav en om
vad i motionen anförts.

198889K502 Bo Hammar m.fl. vpk vari yrkades riksdagenattav-
skulle begära regeringen skulle låta göra översyn JK-att en av
ämbetets uppgifter och organisation.

Beträffande motionerna bilagase
Utskottet erinrade dels den parlamentariska JK-utredningenattom

i fortsättningen kallad 1974 års JK-utredning under mitten 1970-av
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talet genomfört genomgripande översyn JK-ämbetet ochen delsav om
upprepade översyner JO-institutionenatt företagits underav år.senare

Utskottet ansåg tiden inne föratt översyn. En sådanvar en ny
översyn kunde enligt utskottet ske i den form regeringen ansåg
lämplig. Den borde särskilt inriktad depå konflikter kanvara som
uppkomma mellan JKs arbetsuppgifter och innefattaäven över-
väganden rörande renodling verksamheten. Detta bordeen enligtav
utskottet regeringen till känna. Riksdagen biföll konstitutions-ges
utskottets hemställan rskr. l98990109.

1 Utredningsarbetet

För utredningen gäller regeringens generella direktiv angående
utredningsförslagens inriktning, beaktande EG-aspekter ochav
redovisning regionalpolitiska konsekvenser.av

Samråd bör ske med Kommittén Ju 198903 för översyn detav
allmännas skadeståndsansvar och Utredningen Fi 199012 om
försäkring egendom.statensav

Utredaren bör också beakta det arbete pågår inom JK medsom
anledning de särskilda direktiv avseende JKav regeringensom
utfärdade den 23 maj 1991 och anslagsframställningen försom avser
budgetperioden 199394 199596.-

1.2 Arbetets uppläggning

Utredningen har i enlighet med direktiven inriktat sitt arbete på att
utreda behovet avgränsning JKs arbetsuppgifter med hänsynav en av
till risker för intressekonflikter mellan ansvarsområdena samt att
undersöka möjligheten till renodling verksamheten.en av

Härvid har utredningen sökt närmare bestämma och omfatt-arten
ningen de konfliktsituationer berörts i direktiven.av Vidare harsom
utredningen sökt konkretisera önskemålet renodling JKsom en av
uppgifter.

Utredningen har undersökt möjligheterna till såväl horisontellen
vertikal avgränsning JKs arbetsuppgifter.som en För denav

horisontella avgränsningen har undersökts några arbetsuppgifterom
bör föras bort från eller tillföras JK. För den vertikala avgränsningen
har undersökts hur JKs kvarvarande och eventuellt nytillkomna
arbetsuppgifter bör kvalificeras för på bästa skallatt sätt utnyttjaman
den kompetens finns inom myndigheten.som
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1974 JK-utredningårs genomförde under perioden januari 1975 -
juni 1978 genomgripande K-ämbetet.översyn J Dess beskrivningen av

JKs verksamhet torde i delar fortfarande aktuell. 1991storaav vara
års JK-utredning har gjorts särskild utredare har haftsom av en- -
betydligt kortare tid till sitt förfogande; utredningsarbetet har pågått
från slutet februari 1992 april 1993.t.o.m.av

Med hänsyn till dessa förhållanden har 1991 års JK-utredning inte
gjort några analyser i de fall 1974 års JK-utrednings övervägandennya
fortfarande har giltighet. Utredningen har följaktligen delvis med

Översynutgångspunkt från betänkandet JK-ämbetet, justitie-av
kanslerns arbetsuppgifter och tvistehandläggning SOU 197859
koncentrerat sig redapå och analysera förändradepå elleratt ta nya
förhållanden i fråga JKs verksamhet. När det gäller fråganom om
tvistehandläggning har också departementspromemorian Myndig-
heternas bevakning Ds Ju 19835 och Riksrevisions-rättstatensav
verkets Statliga myndigheters fordringsbevakning ochrapport
skadereglering 1986280Dnr utgjort underlag för utredningsarbetet.

Utredningen har bedrivits i huvudsak efter förstaså strukture-att en
ring frågeställningarna sekreteraren utarbetat promemorior medav
förslag till överväganden rörande JKs olika arbetsuppgifter och
successivt lagt fram dem för utredningen. har därefterDe bearbetats
med hänsyn till de synpunkter framförts.som

Utredningen har hållit elva sammanträden, i internatform.ettvarav
Utredningens sekreterare har igenom samtligagått skadeståndsären-

den och ärenden där företräderJK i rättegång tillsynsären-staten samt
den enligt JKs registratur för 1991 och översiktligtår redovisat dem
vid sammanträden. Sekreteraren har på igenom ochsätt gåttsamma
redovisat samtliga tryckfrihets- och yttrandefrihetsärenden, advokat-
ärenden enligtärenden datalagen och lagen övervaknings-samt om
kameror enligt registraturet för 1992.år Detsamma gäller JKsm.m.
remissvar under 1989 1991åren och samtliga särskilda utrednings--
uppdrag under perioden 1988 1991.-

Utredningen har sammanträffat justitiekanslernmed Johan Hirsch-
feldt och har i övrigt informerat sig förhållandena vid myndighetenom

dels i utredningen Nils-Olof Berggren, fram tillexpertengenom som
den 1 oktober 1992 byråchef hos delsJK, underhandskontaktervar
mellan sekreteraren och myndighetens befattningshavare. Myndigheten
har lämnat upplysningar i olika frågor och har biträtt utredningen med
framtagande statistiska uppgifter.av

Utredningen har sammanträffat med chefsjustitieombudsmannen
Claes Eklundh och justitieombudsmännen Gunnel Norell Söderblom,
Jan Pennlöv och Stina Wahlström och därvid fått information om
tillsynsverksamheten hos Riksdagens ombudsmän.
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Utredningen har dessutom anordnat s.k. hearingar med företrädare
för Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Riksförsäkringsverket och Riks-
skatteverket angående dessa myndigheters tillsynsverksamhet.

Utredningen har fått upplysningar från Kammarkollegiet, Brotts-
skadenämnden m.fl. myndigheter.

Utredningen har förmedling Utrikesdepartementet ochgenom av
Sveriges ambassader i Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik och Oslo
inhämtat uppgifter JKs motsvarigheter i de övriga nordiskaom
länderna.

Utredningens sekreterare har samrått med sekreterarna i Kommittén
Ju 198903 för översyn det allmännas skadeståndsansvar och iav
Utredningen Fi 199012 försäkring egendom.statensom av
Utredningen har tagit del den sistnämnda utredningens betänkandeav
Risk- och skadehantering i statlig verksamhet SOU 199240.

Utredningens sekreterare har också haft kontakter med sekreteraren
i Datalagsutredningen Ju 198902.

Utredningen har efter remiss yttrande till Kulturdepartementetavgett
betänkandetöver Radio och TV i SOU 199236 avgivetett av

Utredningen myndighet för radio- och TV-sändningar tillom
allmänheten.





SOU 199337

2 J ustitiekanslerns arbetsuppgifter m.m.

2.1 Kort tillbakablick

Justitiekanslersärnbetet inrättades Ämbetetsär 1713 Karl XII.av
benämning då Högste ombudsmannen, ändradesvar år 1719 tillmen
Justitiae canceller. Uppgiften ha allmänt inseendeattangavs ettvara

huröver lagar och författningar efterlevdes och hur varje ämbete
fullgjorde sin skyldighet.

Med det ämbetet tillskapades kontrollerandenya och över-en
vakande myndighet med räckvidd över hela förvaltningen.

Efter tillkomsten 1809 års regeringsform har endast föränd-av två
ringar betydelsestörre genomförts beträffandeav Justitiekanslerns
JKs ställning och uppgifter. Den första förändringen skedde genom
departementalreformen 1840.år Då upphörde det chefskap över Nedre
justitierevisionen tillkommit JK alltsedan ämbetet inrättades.som
Samtidigt upphörde också JKs skyldighet närvara i statsrådetatt när
justitieärenden behandlades. Den andra förändringenstörre inträffade
år 1948 och hade samband med rättegångsreformen. Enligt den
tidigare ordningen utövades funktionen högsta åklagarmyndighetsom
och central förvaltningsmyndighet för åklagarväsendet JK. Medav
hänsyn till omfattningen JKs övriga arbetsuppgifter ansågs detav
lämpligast bryta de allmänna åklagaruppgifternaatt ut och överföra
dessa till nyinrättat riksäklagarämbete.ett

I regeringsformen RF finns två bestämmelser särskilt nämnersom
JK. I ll kap. 6 § RF under regeringen lyderatt bl.a. JK ochanges i
12 kap. 8 § RF föreskrivs åtal för brott i utövningenatt tjänstav som
ledamot i Högsta domstolen eller Regeringsrätten väcks i Högsta
domstolen Riksdagens ombudsman eller JK. I övrigtav gäller
regeringsformens bestämmelser den offentliga förvaltningen ochom

förvaltningsmyndigheterna JK såsomom dem.en av
I anslutning till den grundläggande reformen beträffande an-

för offentliga funktionärersvarssystemet trädde i kraft den 1som
januari 1976 och med anledning reformen i viktigaattav ett par
hänseenden berörde JKs arbetsuppgifter och befogenheter överläm-
nade 1974 års JK-utredning till regeringen promemoria i septemberen
1975. I promemorian föreslogs vissa provisoriska bestämmelser för
JKs del med anledning ämbetsansvarsreformen. Sedanav yttrande
över promemorian inhämtats från JK framställde regeringen ärsamma
i proposition förslag till lagett JKs tillsyn.en Riksdagenom antog
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förslaget och regeringen utfärdade de båda alltjämt gällandenu
författningarna JKs verksamhet, nämligen lagen 1975 1339styrsom

Justitiekanslerns tillsyn förordningenoch 19751345 medom
instruktion för Justitiekanslern. I samband med lagstiftningsarbetet
framhöll departementschefen vad saken då gälldeatt attvar pro-
visoriskt reglerna JKs tillsynsområde till denanpassa om nya
ansvarsordningen skulle komma frångälla den januari1 1976attsom
prop. 19757652 15. uppgifterJKs och befogenheter fick alltsås.
i samband med ämbetsansvarsreformen inte slutgiltignågon lösning

JK-utredningens arbete skulle awaktas a. 21. JK-utan prop. s.
utredningen skulle därför på bl.a. JKs tillsynsverksamhetnytt ta upp
till diskussion, och de frågor tilldrog sig utredningens särskildasom
intresse inom tillsynsområdet klagomålsprövningen, inspektionernavar
och befogenheterna granskningen myndigheternas ärendeför-samt av
teckningar.

JK-utredningen fortsatte sitt arbete och lade 1978 framår be-
Översyntänkandet JK-ämbetet, justitiekanslerns arbetsuppgifter ochav

tvistehandläggning SOU 197859. Utredningen ansågstatens att
tillsynsuppgiften i fortsättningen borde JKs huvudsakligavara
arbetsuppgift tillsammans med de viktiga funktioner i övrigt följersom

han regeringens högste ombudsmanär och juridiske rådgivare.attav
En huvuduppgift, nämligen till intressen iatt ta statensannan vara
tvister, skulle frångå och överförasJK till nyinrättad myndigheten
benämnd statsadvokaten. En fråga diskuterades ingåendeannan som

gränsdragningen mellan J och 105Ks uppgifter och befogenheter.var
Utredningen hade uppfattningen i görligaste bordemånatt man
undvika de fråntvå varandra fristående instanserna prövaratt samma
klagomål från allmänheten.

JK-utredningens förslag överföra vissa JKzs uppgifter tillattom av
statsadvokat har skrinlagts prop. 1980812100 bilaga 5 85.en s.

Vissa principiella skäl kunde visserligen enligt departementschefen
åberopas till stöd för förslaget, han ansåg sådan överföringattmen en
skulle föra sigmed bl.a. ökade kostnader och praktiskanågraatt
fördelar knappast stod vinna. Eventuella intressekonflikter mellanatt
JKs olika uppgifter diskuterades inte i detta sammanhang.

arbetsredogörelsenI för 1987år Stark,Hans JK årentog som var
1987 1991, frågan bl.a. arbetsuppgifterna. I redogörelsenupp om-
framhöll han erfarenheterna det gångna hadeåret visatatt attav mera
djupgående åtgärder måste för långsiktigtövervägas säkraatt
myndighetens förutsättningar kunna lösa sina uppgifter. Hanatt
anmälde därför avsikt hos regeringen väcka fråganatten om en

de författningsbestämmelseröversyn reglerar myndighetensav som
organisation, arbetsuppgifter och verksamhet i övrigt. Syftet med en

34



Justitiekanslerns arbetsuppgiftersou 199337 m.m.

sådan bordeöversyn enligt Hans Stark utnyttja myndighetensattvara
på ändamålsenligt vadett sätt än fallet.resurser mera som var

Verksamheten borde därför koncentreras till uppgifter myndig-som
heten hade särskilda förutsättningar utföra. I nästföljande arbets-att
redogörelse anmälde Hans Stark på hans avsikt alltjämtnytt att attvar
vid lämpligt tillfälle väcka frågan koncentration verksam-om en av
heten till uppgifter myndigheten har särskilda förutsättningarsom att
utföra.

I anslutning till konstitutionsutskottet behandladeatt motioner vari
begärdes justitiekanslersämbetetöversyn uttalade utskotteten av
198990KUl5 den 30 november 1989 tiden inne föratt var en ny
översyn JK-ämbetet. En sådan översyn, kunde ske i den formav som
regeringen ansåg lämplig, borde enligt utskottet särskilt inriktadvara
på de konflikter kan uppkomma mellan JKzs olika arbetsuppgiftersom
och innefattaäven överväganden rörande renodling verksam-en av
heten.

Riksdagen biföll konstitutionsutskottets hemställan attom ge
regeringen till känna vad utskottet hade anfört översyn JK-om en av
ämbetet och överlämnade betänkandet till regeringen den 14 februari
1990 rskr. 198990109.

Såsom redovisats i avsnitt 1.1 beslutade regeringen den 5ovan
december 1991 tillkalla särskild utredare föratt över JKsen att se
arbetsuppgifter 1991 års JK-utredning.m.m.

2.2 Arbetsuppgifterna

JKs arbetsuppgifter behandlas i lagen JKs tillsyn och i för-om
ordningen med instruktion för JK. Hans arbetsuppgifter kan i korthet
sammanfattas följandepå vis. JK bevakar hanrätt, regering-ärstatens

juridiska ombudsman och han har tillsyn demöverens utövarsom
offentlig verksamhet. JK fullgör också vissa uppgifter enligt bl.a.
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, 8 kap.
rättegångsbalken, datalagen 1973289 och lagen 1990484 om
övervakningskameror m.m.

Den författningstekniska regleringen beträffande JKzs uppgifter och
befogenheter innebär i huvudsak följande. Mot bakgrund attav
regeringsformen i flera avseenden kräver lagform i de aktuella
frågorna har de grundläggande föreskrifterna JKzs tillsynsuppgifterom
och befogenheter i samband därmed samlats i särskild lag viden som
tillkomsten avsågs provisorisk karaktär. Lagen innehållervara av
bestämmelser JKzs tillsynsområde, hans åtalsrätt och befogen-om om
het anmälangöra till disciplinmyndighetatt och hans förarätt attom
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talan disciplinmyndighets beslut och hans ställning i disciplinpro-mot
i regleras befogenheterdomstol. I lagen också decessen som

tillkommer i tillsynsarbetet. det statliga områdetJK Inom anges
emellertid i lagen endast ,for tillsynen myndigheter ochen ram av
funktionärer. preciseringen tillsynsområdet inom denDen närmare av

enligt lagen regeringenstatliga sektorn skall och har skettgöras av
den i administrativ ordning utfärdade K-instruktionen.Jgenom

detta avsnitt översiktlig redogörelse för arbetsupp-I lämnas JKsen
gifter. beskrivning i de avsnitt behandlarEn denärmare ges som
skilda uppgifterna.

Uppgiften bevaka innebär det inteJK,rättatt attstatens om an-
kommer myndighet, företräder i civila ochpå rättegångarstatenannan
vid uppgörelser rätta.utom

flesta ärenden där bevakar enskilda hänför sig tillDet JK rättstatens
den frivilliga skaderegleringen enligt kungörelsen 1972416 om
statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall. Enligt den kungörelsen

anspråk ersättning riktadeskall JK på med stödpröva mot staten av
36 kap. § brottsbalken, 23 § 1973289,17 andra stycket datalagen

1974515 ersättning vid frihetsinskränkninglagen eller 21 §om
lagen 1978880 betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.om

skall vidare ersättningsanspråk enligt skadeståndslagenJK pröva
1972207 s.k. beslutsskada. skall dessutomHan prövasom avser
ersättningsanspråk enligt skadeståndslagen skadapå grund av annan -
s.k. faktisk skada och anspråk med stöd 6 § lagen 1943459av om-
tillsyn hundar anspråket överstiger 25 000och katter kr elleröver om

det inte finns förvaltningsmyndighet inomnågon centralom vars
skadan inträffat. Enligt skaderegleringskungörel-verksamhetsområde

har dessutom allmänt överinseende den statligaJK överettsen
skaderegleringen enligt skadeståndslagen.

rättsliga angelägenheterna i skadereglerings-Utöver de reglerassom
kungörelsen finns anspråk kantvå ityper mot statenav som resas
anledning myndigheternas verksamhet och där bevakning JKav genom

aktualiseras.kanrättstatensav
frånDen anspråk härrör vanliga privaträttsligatypenena av an-

gelägenheter i huvudsakligen tvister iallmänhet, avtalsförhållanden
inte arbetstvister och heller vanlig fordringsbe-utgör rörsom

vakning. Den andra krav anspråkutgör påtypen mot statenav
ersättning avtalsforhållandenutanför grundpå iän nämnsannan som
skaderegleringskungörelsen.

Uppgiften juridiske rådgivare innebär främstregeringens JKattsom
remissyttranden till regeringen, särskilt i lagstiftningsärendenavger

där allmänna rättssäkerhetsaspekter har särskild tyngd. Under åren
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1982 1991 har antalet inkomna remisser varierat mellan 42 och 59-
året.om

Regeringen ibland JK särskilda utredningsuppdrag. Detger har
under åren 1986 1991 skett i mindre antal fall; åren 1990ett och-
1991 i fyra fall år. Uppdragen har bl.a. fråganper avsett om
förtroendeskadliga bisysslor för tjänstemän i finansdepartementet,
granskning vissa förhållanden hos affärsverket FFVav och under-
sökning vissa ekonomiska förhållanden vid utlandsmyndighet.av en
Uppdrag denna visserligenär fåtyp ofta tidskrävande.av men
Utredningsuppdragen ligger mycket tillsynsfunktionen.nära En
utredning kan leda till JKt.ex. frågan disciplinansvaratt tar upp om
för tjänsteman.en

JK dessutom s.k. legal opinions, vilka dockavger minskat till ett
fåtal under de fem åren. En legalsenaste opinion innebär i allmänhet

form rättsutlåtande från JK, fören i internationellaav t.ex. att
sammanhang styrka myndighets behörighet och befogenhet i vissen en
angelägenhet.

Tillsynsverksamheten är central uppgift för JK. Bestämmelseren om
JKs tillsynsområde finns i lagen JKs tillsyn och, såvitt gäller detom
statliga området, i förordningen med instruktion för JK.

Enligt lagen innefattar JKs tillsyn övervaka deatt utövaratt som
offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar isamt
övrigt fullgör sina åligganden.

JKs tillsyn omfattar enligt 2 § lagen alla statliga myndigheter samt
anställda, uppdragstagare och andra knutnaär till sådanasom
myndigheter i den utsträckning regeringen föreskriver det. Regeringen
kan dock enligt lagen inte föreskriva tillsynen skall omfattaatt
regeringen eller statsråd riksdagens myndighetersamt eller anställda
och uppdragstagare vid riksdagens myndigheter.

I den utsträckning särskilt i lagen utövar JK också tillsynsom anges
kommunalaöver och andra myndigheter statligaär dessasom samt

Vmyndigheters personal och vissa andra knutna till myndig-personer
heterna. Vid sin tillsyn över kommunala myndigheter skall JK beakta

formerde i vilka den kommunala självstyrelsen utövas.
Till uttrycket statliga eller kommunala myndigheter hänförs inte

bolag, stiftelser eller andra privaträttsligtär organiserade,organ, som
även eller kommunenstaten äger eller harom avgörande inflytandeett

dem.över Huvudregeln därförär sådana inte kanatt stå underorgan
JKs tillsyn. Enligt 11 kap. 6 § RF kan emellertid förvaltningsuppgift
överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller enskild
individ. denI mån förvaltningsuppgifter har överlämnats till sådant

och därmed följer myndighetsutövning blirorgan de befattningshavare
dennautövar befogenhet underkastade JKzs tillsynsom jfr beträffande
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JO konstitutionsutskottetvad uttalade i 19757622KU 69. Etts.
exempel sådant privaträttsligt Svenskpå AB Bilprov-utgörett organ
ning, anställda alltså underkastade JKs tillsyn. Genomärvars en
ändring 1987996 i lagen tillsynJKs har tillsynsområdetom
uttryckligen utvidgats till omfatta tjänstemän och uppdragsta-ävenatt

i de statliga affársverken, förde verkens räkning fullgörnärgare
uppdrag i sådana aktiebolag ingår affärsverkskoncern.isom en

Tillsynen initieras klagomål från enskilda eller myndigheter,av
inspektioner eller JK frågor fåtthanatt targenom genom upp som

kännedom exempelvis uppgifter i massmedierna. Tillsynenom genom
fullgörs på JOs motsvarande verksamhet. Ensättsamma som annan
form för tillsynen JKs granskning de ärendeförteckningarär av som
de statliga myndigheterna varje skall tillår JK.avge

får särskildJK åklagare väcka åtal den begått brott imotsom som
tjänsten kanoch olika ingripa för försumligpå befattnings-sätt att en
havare skall bli ålagd disciplinpåfoljd eller avskedad eller avstängd
från sin tjänst. Antalet registrerade tillsynsärenden hos harJK under

1983 1992åren varierat mellan 743 och 947.-
uppgijierJKs övriga skiftande skallär Han bl.a. vaka överart.av

tryclçfriheten och yttrandefriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihets-
förordningen TF och yttrandefrihetsgrundlagen YGL. YGL, som

i kraft den 1 januari 1992, gäller tillträtt skydd för yttrandefriheten
i bl.a. ljudradio och television. ändamålDess bereda frihetenär att att

sig i medier konstitutionellt skydd likvärdigtäryttra ettnyare som
med det sedan länge finns för det tryckta ordet. Densom nya
grundlagen bygger på grundsatser och innebärTF deattsamma som
grundläggande principerna censurförbud, ochom ensamansvar
källskydd, begränsning möjligheterna till kriminalisering enligtav
vanlig lag och inskränkningarandra särskild rättegångsordningsamt en
med tillgång till jury i princip helagäller massmedieområdet.övernu
Jfr 19909164.prop.

Enligt 9 kap. §1 TF skall JK vaka de föröver tryck-gränseratt
friheten i förordningen inte överskrids. JK ärsom anges ensam
åklagare i mål tryckfrihetsbrott och i tryckfrihetsmål änannatom
tryckfrihetsbrott, vissai fall då meddelanden lämnas fört.ex.
publicering, i mål övrigti brott bestämmelser isamt motsom avser
TF. JK skall också väcka allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott och i

föraövrigt talan i yttrandefrihetsmål enligt YGL.
JK har också vissa tillsynsuppgifter advokarväsendet.över Han skall

sålunda enligt 8 kap. 6 § rättegångsbalken hos advokatsamfundets
styrelse eller, i den i samfundetsmån så bestämts stadgar, hos något

samfundets påkalla åtgärd den advokatannat motav organ som
åsidosätter sin plikt eller inte längre behörig advokat.är JKatt vara
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får också enligt 8 kap. 8 § rättegångsbalken överklaga beslut i dettaett
hänseende hos Högsta domstolen.

JK har dessutom uppgifter enligt datalagen 1973289, kreditupp-
lysningslagen 1973.11 73, inkassolagen 1974182, lagen 1985206

viten, lagen 1985400 behörighetom för justitiekanslernom att
överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken, lagen 19871231 om
automatisk databehandling vid raxeringsrevision, och lagenm.m.
1990484 övervakningskameror Enligtom 25 § datalagen, 23m.m.
§ kreditupplysningslagen, 19 § inkassolagen och 6 § lagen om
automatisk databehandling vid taxeringsrevision, får JK hosm.m.
regeringen föra talan datainspektionens beslutmot för tillvarataatt
allmärma intressen. Enligt lagen övervakningskameror får JK hosom
kammarrätten föra motsvarande talan. Enligt 6 § lagenen viten ñrom
JK talan utdömande viten förelagtsom regeringen.av Desom av
beslut enligt rättegångsbalken JK har behörighet överklagasom att
gäller awisande försvarare och återkallelse förordnandeav av av
offentlig försvarare.

Enligt stadgarna 1911 .104för Carnegiestijielsen och stadgarna för
Edvard Rosens stiftelse skall dessa stiftelsers räkenskaper varje år
uppvisas för JK.
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Övriga3 nordiska länder

l Inledning

I de övriga nordiska länderna finns det inte direktnågon motsvarighet
till Sveriges JK. I Finland finns det visserligen Justitiekansleren men
det bara i frågaär vissa tillsyns- och rådgivningsuppgifterom som
denne kan sägas den svenske JK. I Norgemotsvara Regjerings-utgör
advokaten i flera avseenden motsvarighet till JK i frågaen attom
bevaka I Danmarkrätt. finns Karnmeradvokatstatens och på Islanden

Statsadvokat, båda med i viss mån likartade uppgifteren densom
norske Regjeringsadvokaten. Varken den danske Kammeradvokaten
eller den isländske Statsadvokaten dockär statliga myndigheter. I
Danmark, Island och Norge finns det inte någon tillsynsmyndighet

JK. Däremot finns det imotsvarar alla nordiska ländersom motsvarig-
heter till JO. frågaI lKzs övriga uppgifter, såsom inom tryck-om
frihets- och yttrandefrihetsområdena, finns ingen motsvarighet i de
övriga nordiska länderna. Den finske Justitiekanslern dockutövar
tillsyn advokatväsendet.över

3.2 Tvistehandläggning

Danmark

I Danmark åvilar det statliga myndigheter, ministeriet och styrelser,
inom sitt ämbetsområde föraatt talan. Men sedan 1684statens år har

det funnits institution bär Kammeradvokaten. Hanen namnet ärsom
i Danmark den närmaste motsvarigheten till den svenske JK. Kammer-
advokaten privatär advokat med speciell inriktning på arbeteen som
statligt ombud. Han har möjlighet och kompetens på uppdrag frånatt
de statliga myndigheterna råd i juridiska frågor förage samt statens
talan i civilrättsliga ärenden.

Kammeradvokatens kontor har i dag personal 75en om ca personer,
däribland 30 jurister med olika specialiteter. Kontoret står formellt
utanför ämbetssfär har ändåstatens något monopolställningmen av en
vad gäller statliga rättsärenden. Ministerierna har instruktion anlitaatt
Kammeradvokaten de måste söka rättsstöd.externtom
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Kammeradvokatens kontor organiserat i fyra huvudgrupperär som
skattefrågor, företagsrätt, offentlig med EGsysslar med rätt samt

fast egendom och miljöfrågor.
Kammeradvokatens uppgifter sålunda långt mindre omfattande änär

uppgift uppdrag juridiskeendast påJKs. Hans är statensatt vara
inte statlig ämbetsman och ligger hosrådgivare. Han är ansvaret

handläggninguppdragsgivaren rådgivning och ärendenHansstaten. av
privaträtts-offentlig konfidentiell liksom andra ärendeninteär utan av

lig natur.
jämför Kammeradvokatens uppgifter med J kanOm Kzsman

inte uppgift granska demadvokaten har tillkonstateras att att som
offentlig verksamhet. sysslar inte med Straffrätt, endastHanutövar

rättighetercivilrätt. bevakar inte direkt medborgarnas ochmed Han
uppgifter i fråga tryckfrihet, yttrandefrihet, datafrå-han har inga om

e.d.gor

Finland

uppgift företräda ifinske Justitiekanslern har inte tillDen att staten
finns inte i övrigt centralcivilrättsliga tvister. I Finland heller någon

vid eller domstol i tvistermyndighet företräder staten utom somsom
enskilda rätt.rör statens

Island

jämförbar iinte myndighet helt med JKIsland har någon ärsom
institutionen Rikislögmaour Statsadvokat liknar delvisSverige, men - -

denna.
1984 självständig stiftelseStatsadvokaten inrättades ochår är en

under finansministern. Statsadvokaten handläggersorterarsom
förersättningskrav riktas Han talan vidstatensmot staten.som

juridiska i enskildadomstol och han ministerns begäran rådpåger
assisterar i avtalsförhandlingar. uppgifterfrågor Dessasvårasamt

med den svenske JKs uppgifter.verkar vara gemensamma

Norge

finns särskild statlig myndighet tillvaratarI Norge rättstatensen som
i rättstvister, nämligen Reg] eringsadvokaten. har 23 jurister underHan
sig vilka för talan hanspå vägnar.

42



Övriga199337sou nordiska länder

Regjeringsadvokatens arbetsuppgifter kan delas in i två huvudupp-
gifter. Den är för departementenatt och andraena processa stats-

Den andra är råd och uttalandengöra i juridiskaattorgan. frågor,ge
bl.a. till regeringen och departementen. Arbetet med föra talan iatt
domstol denär klart största uppgiften. Det inkommer l 000ca nya
ärenden året. Därav 23 processföring och 13om begäranavser ca

skriftliga rättsliga råd eller remissyttranden.om
Uttalanden i rättsfrågor görs också Justitiedepartementetsav

lagavdelning. Om det kan tvist skall leda tillantas att rättegången en
skall rättsfrågan föreläggas Regi eringsadvokaten. Om det å andra sidan
gäller generell fråga inte härrör från konkreten tvist skallsom en
frågan besvaras Justitiedepartementets lagavdelning.av

I Norge finns inga förvaltningsdomstolar och få specialdom-ytterst
stolar. Alla förvaltningsavgöranden kan berörda föras införparterav
de allmänna domstolarna. Utgångspunkten är Regjeringsadvokatenatt
för det offentligas talan i alla mål. Inom vissa sakområden anlitas dock
andra ombud. Det händer också departementen anlitar privataatt
advokater i avtalsförhandlingar eller andra löpande förhandlingar.

Bland de rättsfrågor förekommer hos Regjeringsadvokaten kansom
giltighetennämnas törvaltningsbeslut, utlänningsärenden angåendeav

politisk asyl, barnavårdsmål, arbetsrätt, expropriationsmål, avtals-
rättsliga frågor, skadeståndsfrågor mål värnpliktsvägran.samt om

3.3 Tillsyn

Danmark

JKzs tillsynsfunktion saknar motsvarighet i Danmark. Kammeradvokat-
sålunda i viss månmotsvarar JK bara i frågaen dennes uppgift attom

bevaka i civilmål.rättstatens
Tillsynen demöver utövar offentlig verksamhet handläggs tillsom

mycket del Folketingets ustitieombudsman.Jstor Rigsrevisionenav har
till uppgift övervaka den finansiella hanteringen.att På det kommunala
planet finns klageråd exempelvis angående polisens uppträdande.

RÅEn motsvarighet till den svenske Rigsadvokatenär ärsom en
statlig ämbetsman i ledningen för fem statsadvokater.
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Finland

lagligheten iJustitiekanslern till uppgift övervakaFinland harI att
dessutom den högsta åklagarmyn-myndigheternas verksamhet och är

i princip motsvarighet dels till densåledesdigheten. Han utgör en
funktion central tillsynsmyndighet ochsvenske i dennesJK som

RÅ.regeringen dels till den svenskejuridisk rådgivare och Den
ställföreträdare Justitie-Justitiekanslern har benämnsfinske somen

vid förfall förhar i sin suppleantkanslersadjointen. Denne tur en som
37Justitiekanslersadjointen sköter hans åligganden. Totalt arbetar

jurister, vid Justitiekanslersämbetet.18varavpersoner,
Övervakningen ii myndigheternas verksamhet skerlaglighetenav

Övervakningen omfattar statsrådets verksamhet,former.olika
statsrådet och ministerierna,till republikens president,utlåtanden

straffdomar.granskning Enligtprövning klagomål samt avav
Justitiekanslern högstaregeringsformen ankommer det på att som

åklagarmyndigheten vid de högsta domstolarna,företrädaåklagare att
övriga domstolarna leda ocheller låta utföra åtal vid deutföra samt att

Specialstadganden Justitie-åklagarnas verksamhet.övervaka om
övervakningsuppgifter finns dessutom i lagen advokater.kanslerns om

vid statsrådet skall Justitie-för JustitiekanslernEnligt reglementet
i statsrådet iakttasvid ärendenas handläggningövervakakanslern att

Justitiekanslern skall enligtordning och gällande stadganden.laga
sammanträden, särskilt dånärvarande vid statsrådetsreglementet vara

föredras för republikens president.ärenden
förknippade med denJustitiekanslern utlåtanden näraär ovan

Justitiekanslern skall upplysningarövervakningsuppgiften.nämnda ge
president och statsrådet. Statsrådetutlåtanden till republikensoch

huvudsakligen de begäromfatta ministerierna. De äräven somanses
utlåtanden.

lagligheten i domstolarnas verksamhetJustitiekanslern övervakar
initiativ. Justitie-medborgarinitiativ, delsgrund pådels på egetav

laglighetsövervakning sker huvudsakligenkanslersämbetets egen
avgöranden i brottmål.granskning domstolarnasgenom av

Island

tillsynsuppgifter. Tillsyneningaisländske Statsadvokaten harDen av
vederbörandeåligger generelltoffentliga myndigheters verksamhet sett

började sin verksamhet denministerium. Alltingets ombudsman som
till JO i Sverige. harjanuari 1988 motsvarighet Hanl är närmast en
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och kommunernas för-Alltingetspå översynvägnar över statens
valtning.

Norge

Regjeringsadvokaten har inga formella kontrolluppgifter. Den tillsyns-
i Sverigeoch kontrollverksamhet JK ankommer i Norgeutövas avsom

lyder under Stortinget, särskilt Stortingetsväsentligen på organ som
forvaltningen Riksrevisjonen.ombudsmann for och

inte ovanligt statliga verkDet emellertid underställerär att
frågan förutsättningar för arbetsrättsligaRegjeringsadvokaten om

sanktioner uppfyllda. Vid enstaka tillfällen har myndigheter sigär vänt
tagit kontrolltill Regieringsadvokaten och frågan ochupp om

myndigheten grund kritik. Regjerings-genomgång på externav av
advokaten har dock varit återhållsam med sig sådanaåta uppdragatt

grund risken för intressekonflikter. ligger till handspå Det nära attav
han i skede kan bli i mål rörande avsked ellerett motpart ettsenare
disciplinstraff.
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4 Allmänna överväganden om

ustitiekanslernsJ arbetsuppgifter

detta avsnitt behandlasI främst övergripande frågor sammansätt-om
ningen JKs verksamhetsfält, renodling uppgifterna, intressekol-av av
lisioner, tillsynsuppgiftens beskaffenhet och omfattning,samt
däribland förhållandet till rättskipningen. följandeI avsnitt behandlas
de särskilda uppgifterna för sig eller sammanförda tillvar en grupp
med drag.gemensamma

Inledning

Sedan Justitiekanslersämbetet inrättades 1713 harår myndigheten av
naturliga skäl i flera avseenden förändrats och arbetsupp-getts nya
gifter i takt med samhällsutvecklingen. Utmärkande för myndigheten
allt sedan dess tillkomst dock den uppbyggdär äratt som en enmans-
myndighet och den har försetts med hel del extraordinäraatt en
uppgifter särskild skiljerDen sig sålunda i hög grad från andraart.av
myndigheter i förhållande till vilka den har kontrollerande ochen
övervakande funktion. Myndigheten har emellertid samtidigt ålagts
andra uppgifter normal myndighetskaraktär. Myndighetensav mera
befattning med skadereglering och uppgiftenstatens som ensam
åklagare i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål kommer härvidlag
främst i blickpunkten. Härutöver tillkommer uppgifter i anslutning till
advokatväsendet och de särskilda uppgifterna det gällernär skyddaatt
den enskildes integritet i samband dataregistermed och TV-övervak-
ning.

funktionerDen JKs kan exklusivsägas ärmestav som vara upp-
giften regeringens högste ombudsman. Utredningen frånutgåratt vara

denna uppgift alltjämt skall inslagcentralt i JKs verksam-att ettvara
het och det i denna uppgift bl.a. ligger fungeraJK skallatt att som
regeringens rådgivare i juridiska angelägenheter. Redan i denna
uppgift ligger självklart krav mycket hög juridiskpå och allmänett
kompetens hos den innehar tjänsten JK. Denna kompetenssom som

det i singör möjligt för statsmakterna anförtro myndighetentur att en
hel del andra kvalificerade arbetsuppgifter, i eller mindrestörresom
utsträckning kan frånsägas JKs uppdrag regeringensemanera som
högste ombudsman.

När renodling JKs arbetsuppgifter eftersträvas det främstären av
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den nämnda juridiska kompetensen i förening med överblicken över
den offentliga verksamheten tillhandahåller den kärna, till vilkensom
JKs verksamhet kan koncentreras.

olikaDe arbetsuppgifterna har ålagts bl.a.JK med hänvisning till
dennes särskilda kompetens självständigt kvalificerat juridisktsom

Under harår emellertid i den allmänna debatten iorgan. senare satts
fråga den gällande ordningen frågai JKs arbetsuppgifter ärom om
lämplig. harDet JK har tillagts olika motstridiga roller. Isagts att
direktiven till utredningen redogörs för den diskussion i dettasom
hänseende förts såväl i riksdagen i den allmänna debatten. Någrasom
samlade överväganden har emellertid inte gjorts rörande vilken be-
tydelse dessa olika arbetsuppgifter har haft för myndighetens struktur
i eller i vad de kanmån förenliga medstort varandra.anses vara
Diskussionen visar dock den ordning kommit gällaatt attsom
ingalunda givenså ochär naturlig inte kan överväga andraatt man
lösningar.

Den genomgång och belysning dessa frågor utredningenav som
gjort visar också många uppgifterna i och for sig kan förasatt överav
till andra befintliga eller nyinrättade Till inneboende mot-organ. synes
sättningar i den befintliga organisationen skulle därigenom kunna
upplösas. Utredningen har emellertid samtidigt kunnat konstatera att
de nackdelar från principiella utgångspunkter kansom synas vara
förenade med vissa delar det nuvarande arbetsområdet hittillsav
kunnat framdelesoch bör kunna bemästras praktiskt olikapå sätt.
Endast det visar sig så blir fallet bör enligt utredningensattom man
mening genomföra några genomgripande förändringar. Det saknasmer
vägande skäl aktualisera den tidigare skrinlagda tanken delaatt att
myndigheten överföra uppgifterna tillvarataatt rättatt statensgenom
till nyinrättad myndighet statsadvokat.en som

En viktig utgångspunkt vid översyn JK och myndighetensen av av
arbetsuppgifter bör enligt utredningens mening myndighetensattvara

Änd-särskilt uppbyggda kompetens skall till bästapå sätt.tas vara
ringar i arbetssätt och arbetsuppgifter bör endast komma i fråga när
särskilda olägenheter i den gällande ordningen från principiellamera
eller praktiska utgångspunkter kan påvisas och då det från dessa
utgångspunkter också kan föreligga alternativ och bättre ordning fören

lösa de arbetsuppgifter finns.att som
I enlighet härmed bör inteJK utvecklas till allmän förvaltnings-en

myndighet med uppgifter, lika bra kan handläggas håll.på annatsom
Får myndigheten för många sådana uppgifter måste myndigheten ges

och bli De vinster i frågastörre. ekonomi, snabbhetmer resurser om
och effektivitet i dag ligger i myndighetens begränsade storleksom
skulle då förlorade.gå Mot den angivna bakgrunden bör viktignu en
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utgångspunkt för alla överväganden beträffande JKs arbetsuppgifter
dessa skall begränsade till antalet och denattvara vara art attvara av

de lämpligen bör ankomma på myndighet med JKs speciellaen
Ävenkompetens. med avseende spridningen uppgifterna överav

olika sektorer offentlig verksamhet bör återhållsamhet iakttas ochav
uppgifterna renodlas. Detta ocksåär utgångspunkt i direktiven tillen
utredningen.

Ett drag i den kritik under år har riktatsgemensamt motsom senare
JKzs verksamhet har varit harJK flera olika roller i sigatt ansettssom
strida varandra. Det har detta skulle innebära fara förmot sagts att en
rättssäkerheten för dem olikapå blir föremål försätt JKssom myn-
dighetsutövning eller på beroende tjänsteåtgärder.sätt är JKzsannat av
Enligt utredningens mening denna kritik, iär fall det gällernärvart
JKs uppgift regeringens juridiske rådgivare och tillsyns-som som

den offentligaöver förvaltningen, delvis resultat JKsettorgan attav
verksamhet liksom andra rättsvårdande och instanser tilldragitorgan
sig särskild uppmärksamhet i samband med utredningen mordet påom
statsminister Olof Palme och andra särskilda händelser. Kritiken mot
JK har med eller kommiträtt bliorätt del i den allmännaatt en oro
och det tvivel på rättsväsendets integritet och effektivitet ettsom var
återkommande i den allmänna debatten i dessa sammanhang.tema
Utredningen har denna bakgrund i sina analyser JKs arbets-mot av
uppgifter särskildägnat uppmärksamhet förhållanden, rätts-som av
säkerhetsskäl skulle kunna det motiverat förändragöra JKs arbets-att
uppgifter.

En uppmärksammad skadeståndsprocess Alvgardmåletmot staten - -
har också underlag för kritik JKs dubbla roller till-gett mot som

och myndighet med uppgift reglera anspråk påsynsorgan attsom
skadestånd med anledning myndighetsutövning. Utredningen harav
under sitt arbete i hög grad uppehållit sig vid denna fråga. Som
utredningen kommer redogöra förnärmare i det följande ligger detatt
redan i funktionJKs förvaltningsmyndighet med uppgift attsom vara
saklig och opartisk garanti för dennes uppgifter vid skaderegle-atten
ringen utförs förpå allmänheten rättssäkert sätt. De olägenheterett -
praktiska och teoretiska allt kan kanuppstå utred-trotssom som-
ningen det minskas och behärskas inom för den nuvarandeser ramen
ordningen.

JKs arbetsbörda har under ökatår betydligt. Samtidigt harsenare
resurstillskotten varit relativt måttliga. En fortsatt utveckling i denna
riktning innebär naturligtvis risker för kvaliteten i myndig-stora att
hetens arbete försämras, vilket skulle försvaga skälen också iatt
fortsättningen tilldela myndigheten kvalificerade arbetsuppgifter.
Utredningen har särskilt vilka möjligheterprövat det finns inomatt
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för de nuvarande arbetsuppgifterna skapa möjligheter för JKramen att
sig endastägna sådana kvalificerade uppgifter, för vilka myndig-

heten har och byggtsupprättats Härvidlag har utredningen kunnatupp.
konstatera JK i sin tillsynsverksamhet under har haftatt årsenare
mycket begränsade möjligheter och utreda klagomål frånatt ta upp
enskilda. Sådana klagomål måste vanligtvis avskrivas efter tämligenen
summarisk utredning, vilket inte sällan upphov till ytterligareger
klagomål, kräver besked från JK. Hanteringen tid ochsom tarnya

i anspråk leda till några resultat. Utredningen rekom-utan attresurser
menderar därför JKs i minskad omfattning skallatt användasresurser
för prövning klagomål från enskilda. Vid detta ställningstagandeav
beaktas särskilt Riksdagens ombudsmän JO, i dettaatt hän-som
seende har precis befogenheter JK, sin organi-samma som genom
sation och sin renodlade verksamhet tillsynsorgan har helt andrasom
möjligheter utreda enskildas klagomål. Kvar står dockatt enligt
utredningens mening intresse JK och JO i fortsättningenävenett attav
har likartade uppgifter i detta hänseende.

Emellertid bör tillsyn,JKs bakgrunden JK regering-ärmot attav
kontrollorgan den enligtnär regeringsformen riket, inriktasens styr
områden regeringen från tid till finnermot påkalla särskildsom annan

uppmärksamhet. Det nuvarande statiska tillståndet bör avlösas av en
ordning, där tillsynen blir efter behov och dynamisktett resurser mera

kontrollinstrument.använt Den önskade inriktningen i fråga JKsom
tillsynsverksamhet kan åstadkommas regeringsförordning medgenom
utnyttjande det bemyndigande finns i 2 § lagen JKsav som om
tillsyn.

Närmare motsättningar mellan Justitiekanslerns olikaom
arbetsuppgifter

uppgiftJKs kontrollera och ha tillsyn den offentligaöver verksam-att
heten har till syfte tillförsäkra den enskildeytterst rättstrygghet iatt
förhållande till det allmänna. Det ligger enligt utredningens mening
inte någon motsättning i denna kontroll och tillsyn fullgörs JKatt av
på uppdrag regeringen. Däremot det tydligtär ekono-av att statens
miska intresse, i det perspektivetsnäva möjligastörstasett åter-av
hållsamhet vid mötet med enskildas ekonomiska anspråk kan stå i
motsättning till intresset kontroll och de enskildas skadestånds-av
anspråk kan bli följd denna kontroll.som en av

Utredningen konstaterar vidare JK liksom alla andra förvalt-att
ningsmyndigheter har beakta det undantagslösa kravet i 1 kap 9att §
RF saklighetpå och opartiskhet. Detta krav skiljer på avgörandeett
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den offentligasätt förvaltningen från privat verksamhet, och det
betyder JK, han tillvaratarnäratt i tvisterrätt med enskildastatens
måste ha sakliga skäl för ståndpunkt. Detta innebärstatens i sin tur att
han, exempelvis vid ifrågasatt skadeståndsskyldighet för tillstaten
följd fel eller försummelse vid myndighetsutövning, objektivtav skall
pröva skadeståndsgrundande handling har begåtts. Om hanom en
finner varitså fallet skall han ocksåatt objektivt bedöma skadans
storlek.

Det kan emellertid inte bestridas de synpunkter utredningenatt som
har lämnat på JKs prövning framställda skadeståndsanspråknyss av

knappast levandeär real itet i allmänhetens föreställningsvärld. JKsen
roll regeringens högste ombudsman med uttalad skyldighetsom att
bevaka rätt i allmänhetensstatens skenögon han på allager attav
upptänkliga skallsätt till eller främja intressen.ta Dennastatensvara
uppfattning torde inte kunna bemötas endast med upplysningen att

ekonomiska intressenstatens underordnadeär det övergripande statliga
intresset upprätthålla rättsstatligheten.att Enligt utredningensav
mening kan det dock från de diskuterade utgångspunkterna intenu

skadereglering skulleantas att skötasstatens på bättre sättett av en
särskild statsadvokat eller direkt särskilt utsedda privata ombud.av
Med hänsyn till sådana skulle bli ensidigt inriktadeatt påorgan att
tillvarata torde riskenrättstatens i denstörre än gällandevara nu
ordningen för ensidiga ställningstaganden till förmån för staten.

I direktiven har också talats den berörda intressekonfliktom ovan
kan befaras JK både tillsynutövar myndigheternassom att övergenom

personal och bevakar rätt enskildstatens siggentemot en som anser
ha lidit skada på grund myndighets agerande. Enligt direktivenav en
aktualiseras denna konflikt i de fall finnerJK anledning inledaatt
förundersökning befattningshavare på grundmot misstankeen av om
brott förövats i tjänsten. Om den brottsliga gärningen innebärsom att

enskild lidit skada befattningshavaren åsidosatten att vadgenom som
åligger honom, kommer JK inte bara uppträda åklagareatt som som
söker få fram alla relevanta omständigheter för denna uppgift. Han
kan också komma uppträda till denatt skadelidandemotpart ochsom
i den ställningen tillvarata ekonomiska intressen.statens Enligt vad

framgår direktiven har det ifrågasatts huruvida JK isom sådanav en
situation fullt kan till både denut enskildes ochta in-vara statens

direktivenI ocksåtressen. sägs risk för intressekonfliktatt kansamma
iuppstå disciplinärt förfarande.ett

Också detnär gäller bedöma denna intressekonfliktatt bör man
enligt utredningens mening till utgångspunkt de kravta på opartiskhet
och saklighet, under vilka JK arbetar. Det torde uteslutet JKattvara
i fråga skadereglering i visst fall beträffande ifrågasattom ett
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handlande från myndighets sida skulle inta ståndpunkt ären en som
den han intar i straffrättsligt eller disciplinärt ärende.motsatt ettsom

Härtill kommer JK åklagare skall både klarlägga de omstän-att som
digheter grund för misstanken och fram de omständighetertasom ger

talar misstanken. Han med andra 0rd skyldigär klarläggamot attsom
samtliga omständigheter såväl till den misstänktes fördel tillsom-
hans nackdel kring den påstådda gärningen. Hans uppgift därvidlag-
skiljer sig inte från åklagares uppgift i allmänhet; jfr 23 kap. §4en
RB. Hänsynen till allmänna intressen kräver inte bara denatt som
begått brott skall fällas till också inte någon oskyldigutan attansvar
drabbas straff jfr Gullnäs mfl., Rättegångsbalken I 2320.av s.

Påståendet risken för intressekonflikt, i det förut berördasettom en
ekonomiska perspektivet, i ochträngre för sig förståeligt.är dettaI

sammanhang bör dock framhållas medJK, stöd §14 andraatt av
JK-instruktionen,stycket kan uppdra åklagare ledaatten annan en

förundersökning han har beslutat och utföra åtalet. Skäletattsom om
till fått denna möjlighetJK just önskemålet det i förekom-äratt att

fallmande skall undvikas iögonenfallande intressekonfliktatt en upp-
jämförstår; departementspromemorian statligaDen skaderegleringen

efter skadeståndslagens ikraftträdande Ds Ju 1972 13 f..17 JK hars.
dessutom möjlighet enligt § första14 stycket instruktionatt samma
förordna ombud föra i tvistemål.talan innebärDet JK,att statens att

det finns risk för intressekonflikt,när kan förordna fristå-t.ex. en en
ende advokat Genomombud. därigenom avhända sigstatens attsom
den direkta befattningen med ärende kan JK undvika självett att agera
utåt.

Att överlämnarJK till åklagare eller advokat utföra talan undan-att
röjer emellertid inte den föreliggande motsättningen i sak. Statens
handlande och argumentering, sig den bestäms JK,vare av av annan
åklagare eller i civila saker anlitad advokat kan intestatenav en av- -
frigöras från de grunder och rättsliga principer konstitutionelltärsom
fastlagda och konkretiseras i lagar och andra föreskrifter. Att ellerJK

anställd hos honom intenågon själv i varje fas förunder-agerar av en
sökning eller förhandling eller rättegång utanförersätts någonutan av
myndigheten eliminerar således endast skenbart den intressemotsätt-
ning kan finnas.som

I detta sammanhang förtjänar understrykas det för förvaltnings-att

1 första23 kap. 4 § stycket rättegångsbalken har följande lydelse Vid förunder
sökningen skola blott de omständigheter, tala den misstänkte, ävenemot utansom
de föräro honom beaktas och bevis, tillär hans förmån,som gynnsamma som
tillvaratagas. Undersökningen bör så bedrivas, någon onödigt förutsättesatt
misstanke eller får vidkännas kostnad eller olägenhet.
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myndigheter är naturligt inslag i verksamhetenett objektivt hanteraatt
motstridiga frågor. Det kan sägas handläggning frågorrentav att av
vari intressekonflikter kan förekomma ingår i den vardagliga rutinen.
De tillutnämns JK har regelmässigt genomgått domarut-personer som
bildning och i central ställning fullgjort mycket kvalificerade juridiska
arbetsuppgifter. Det därförär i hög grad rimligt tilltro denatt som

tillutnämns JK landets kvalificerade jurister förmåganmesten av- -
saklig och opartisk i sin tjänsteutövning.att Det praktiskavara rätts-

livet bekräfta riktigheten i denna ståndpunkt eftersomsynes JKs
beslut i skadeståndsfrågor endast i undantagsfall förs vidare till
domstol.

Man bör emellertid också beakta det finns fördelar med haatt att
tillsyns- och skaderegleringsfunktionerna hos instans.samma

Det inteär ovanligt och ärendeatt är såväl tillsyns-ett samma av
skadeståndskaraktär. Det ligger till handsnärasom att en person som

sig ha blivit för felaktig behandlingutsattanser myndighet,av en
samtidigt han påtalar felaktigheten, begär ersättning försom upp-
kommen skada. Handläggningen skadeståndsfrågor, särskiltav
beträffande s.k. beslutsskador, samtidigt kunskaper och inblickarger

är väsentligt förvärde fullgörandet tillsynsfunktionen.som av JKzsav
förutsättningar bedöma fel och försummelseratt hos myndigheterna
skulle försämras han fråntogs den möjlighet till insyn i myndig-om
heternas verksamhet följer skaderegleringen. Det kan ocksåsom av
uppstå rättsliga problem, beträffande tolkningent.ex. begreppetav
myndighetsutövning, kan för skaderegleringensom vara gemensamma
och tillsynen. JKs tillsynsverksamhet har visat sig värdestortvara av
för rationell handläggning skaderegleringsärenden.en Genomav
tillsynsverksamheten, klagomålsprövning, inspektionert.ex. och
granskning ärendeförteckningar, får JK mycket god inblick i hurav en
den offentliga förvaltningen praktiskt fungerar. Givetvis dennaär
bakgrundskunskap värdefull vid bedömningen skadeståndsärenden.av
Om de ifrågavarande funktionerna åtskiljs så skadeståndsfrågornaatt
flyttas till någon myndighet inte har tillsynsuppgifterannan gårsom
skaderegleringen miste de kvalificerade förvaltningsrättsliga ochom
straffrättsliga kunskaper finns hos JK. Dessutom riskerar densom
viktiga skadeståndsrättsliga kompetens i fråga ekonomiska skadorom

finns hos JK gå förlorad. Följden kan bliatt handläggningensom att
blir mindre effektiv och kvaliteten i skaderegleringsarbetetatt
försämras.

Om skadeståndsgrundande fel begåttsett det visserligenär angeläget
den har drabbats fåratt ekonomisk ersättningsom detstaten,av men

kan i många fall minst lika angelägetett samhällsintresse detvara att
vidtas åtgärder för förhindra feletatt ochatt även denattupprepas
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felande ställs till Redan detta skäl kan det fördelansvar. av vara en
de båda frågorna handläggs myndighet.om av samma

Med hänsyn till JKs speciella funktion regeringensatt vara
kontrollorgan kan det för övrigt ligga till handsnära jämföra JKsatt
verksamhet inte bara med andra förvaltningsmyndigheters ocksåutan
i vissa hänseenden med regeringens verksamhet. Om regeringenegen
själv skulle bevaka och direkträtt kontrollera denstatens admi-
nistrativa den har till sitt förfogande skulle denapparat dubbla
funktionen knappast framstå anmärkningsvärd på sättsom samma som
när dessa uppgifter lagts på myndighet. Regeringen riketen styr
och såledesär det högsta verkställande I den rollenstatsorganet. går
det inte undvika ställning i frågoratt där motstridigaatt ta intressen
möts. Det högsta verkställande tillsyn sinaöver under-statsorganets
lydande myndigheter och dess för reglera de skadorattansvar som
uppkommer i dessa myndigheters verksamhet har naturligtett
samband. Detta samband minskar inte för regeringen delegeraratt
handläggningen dessa frågor. Mot bakgrund härav det befogatärav

i detta hänseende JKs ifrågavarandeatt uppgifter specielltse ettsom
och grannlaga uppdrag JK har i regeringens ställe fullgöraatt påsom

övergripande och enhetligtett När det frånsätt. skilda håll framförts
kritiska synpunkter denpå dubbla funktionen denna aspekt hasynes
förbisetts.

Slutsatsen blir följaktligen fördelarna ha tillsyn och skade-att attav
reglering sammanförda till deöverväger olägenheterett medorgan en
sådan ordning berörts i det föregående. Detta innebär emellertidsom
inte det inte kan finnas andra skälatt förändra området för JKsatt
skaderegleringsverksamhet. I avsnitt 5.4.1 utvecklas detta närmare.

Utredningen återkommer i det följande till frågorna motsätt-om
ningar mellan JKzs uppgifter inom tryckfrihets- och yttrandefrihetsom-
rådena beträffande advokatväsendet avsnitten 8.4.1samt 2.-

Närmare tillsynsuppgijfenom

Regeringens konstitutionellt fastlagda uppgift riket kräver,att styra
torde oomstritt, kontroll den offentliga verksam-som attvara en av

heten också fungerar och det instrumentär för förverkligandet av
statsmakternas beslut, vilket dessa påutan Såsomstannar papperet. ett

regeringens kontrollorgan fungerar JK vid sidan uppgifternaav attav
regeringens högste ombudsman och företrädare för ivara staten

rättssaker. Kontrollbehovet har konstitutionella skäl inte kunnatav
tillgodoses utnyttjande JO kontrollinstans.genom av som

Vad har bör allmän utgångspunktsagtssom närnu vara en man
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överväger JK iockså fortsättningen skall ha denna uppgift. Enom
viktig faktor vid den bedömningen blir vilka möjligheter i övrigtsom

tillstår buds för åstadkomma den önskvärda kontrollen.att Om man
därvid finner det alltjämt finns behovatt regeringens kontroll-av en
instans i dessa hänseenden får därefter undersöka hur kontrollenman
lämpligen bör organiseras och vad den bör inriktas på. Det kan sålun-
da gälla hur beslutade regler och tillämpas i praktiken. Beskednormer
i detta hänseende kan underlag för statsmakternas beslut i frågorge

lagstiftning och normgivning. Av betydelse är ocksåom annan om
kontrollen skall ha karaktär s.k. rättskontroll eller inriktasav
exempelvis på effektiviteten i statsförvaltningen. Det kan gälla brister
i organisation och rutiner. Tillsynen kan också medelett attvara

och direktiv tillämpade och genomförda sånormer målatt uppsatta
nås. I sammanhanget bör också diskuteras vilka intressen i övrigtsom
kan tillgodoses tillsynsverksamheten. Härvidlag kommergenom
allmänhetens rättssäkerhetsintresse främst i blickpunkten.

Behovet kontroll måste också vägas andra intressenav mot som
väga såsom domstolarnasansetts och förvaltningsmyndig-tungt,

heternas självständighet vid rättstillämpningen. Kostnaderna för
kontrollverksarnheten måste också beaktas. Det ocksåär angeläget att
kontrollen inte får sådana former eller yttringar den hämmaratt
kreativitet och nytänkande.

Regeringen konstitutionelltär ansvarig inför riksdagen för sin
styrande och verkställande makt. För fullgöra detta måsteatt ansvar
regeringen ha tillgång till kontrollsystem. JKett sedaneget är länge

väsentligt inslag i dettaett sin allmänna uppgiftsystem genom att vara
regeringens ombudsman och sin särskilda uppgift utövagenom att
tillsyn den offentligaöver förvaltningen. En ändring JKs uppgifterav
i dessa hänseenden skulle kräva kontrollen anordnas påatt ett annat

Genomsätt. utredningens undersökningar har emellertid inte kommit
fram någonting anledning överge den ordning gällerattsom ger som
idag och innebär JK är regeringens kontrollorganatt i anfördasom nu
hänseenden. En utgångspunkt för vidare överväganden i denna fråga
bör alltså enligt utredningens mening JK alltjämt skall haattvara
tillsyn denöver offentliga förvaltningen och regeringen bestämmeratt
omfattning och inriktning JKzs tillsyn, medan de befogenheterav som
skall tillkomma vidJK genomförandet tillsynsuppgiften läggs fastav
i lag.

En sak erfarenheternaär den hittillsvarandeatt till-annan av
lämpningen kan anledning överväga hur JKs tillsynatt närmarege
skall anordnas. Vid dessa överväganden bör enligt utredningens
mening i linje med vad utredningen inledningsvis har anfört särskilt- -
beaktas intresset myndighetensatt används för de uppgifterav resurser
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vid varje tid angelägna inteoch i anspråk förmestsom tasanses
uppgifter lika bra kan klaras någon eller ärsom av annan som av
underordnat intresse med hänsyn till JKzs funktion tillsynsorganav
regeringen.

En övergripande fråga i direktiven och också i den allmänna debat-
huruvida det lämpligtär det finnsär två extraordinäraten parallellaatt

tillsynsorgan, JO och JK, båda med tillsyn hela denöver offentliga
förvaltningen. Historiskt kan JOssägas tillsynsverksamhetsett att
motiveras allmänhetens intresse kontroll medan JKzsav motsvaran-av
de verksamhet motiveras den administrativa ledningens intresseav av
kontroll sin förvaltningsapparat.över Båda dessa intressen har natur-
ligtvis alltjämt aktualitet. Det ankommer dennapå utredning lämnaatt
synpunkter hurpå JOzs tillsynsverksamhet skall organiserad utanvara
den har frånutgå vad riksdagen har bestämt i fråga sin tillsynatt om
och kontroll lagarnasöver efterlevnad. Utredningen har emellertid

förut kunnat konstatera JO för närvarande har långtantytts attsom
möjligheterstörre JKän effektiv tillsynutöva helaöver områdetatt en

och JO också kan klagomålsprövningenägnaatt långt in-störreett
vad JK kanän Det finnsgöra. med hänsyn härtilltresse enligt utred-

ningens mening inte, med beaktande allmänhetens rättssäkerhetsin-av
något hinder JKs tillsynsverksamhettressen, begränsas ellermot att

på förändras isätt riktning bort från denannat klago-rena
målsprövningen. Samtidigt ligger det enligt utredningens mening ett
betydande värde i JO och formelltJK har befogenheteratt samma
inom tillsynsområdet bl.a. det gäller möjlighetennär påkallaatt
sanktioner.

Det nuvarande för JKs kontrollverksamhet i detsystemet ger
väsentliga regeringen möjlighet JKzs tillsynsuppgifter efteratt anpassa
behoven såsom dessa uppfattas från tid till Någon prioriteringannan.
inom den lagen regeringen har emellertid inte förekom-ram som ger
mit sedan lagens ikraftträdande den 1 januari 1976. Hela det till-
synsområde regeringen kan besluta har sålunda alltsedan desssom om
legat under JKs tillsynsansvar. Eftersom JKs inte istårresurser
någon helst proportion till detta tillsynsområdes omfattning ochsom
komplexitet och tillsynsuppgiften följaktligen måste sig skäligente
uttunnad, det fögaär överraskande utredningens undersök-att som-
ningar vid handen JKs tillsynsverksamhet under harårger senare-
fått tillbaka forstå andra arbetsuppgifter. Tillströmningen tillsyns-av
ärenden har allmänhetens klagomål och verksamheten harstyrts av en-
dast i ringa mån inriktats på områden regeringen eller JK självsom
funnit särskilt angelägna undersöka. JK har visserligen underatt

år regeringen i uppdrag särskilt utreda vissa hän-getts attsenare av
delser. Detta emellertidär något intensifieringän tillsynenannat en av
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inom viss offentlig Vidaresektor. har regeringen under denna tiden
flertal särskildaockså utredningar eller kommissioner medutsett ett

formellt fullgörasuppdrag kunnat får förmodasJK. Det attsom av
utredningsformvalet bl.a. haft samband med JKs begränsadeav

sig de aktuella utredningsuppdragen.att taresurser an
tillsynsverksamhetJKs kan för inte intensifierasnärvarande utan att

arbetsuppgifter tillbakaandra får ellerstå betydandeatt nya resurser
tillförs myndigheten. Med frånutgångspunkt inte någon dessaatt av
möjligheter till buds har utredningenstår tillsynsupp-JKsövervägt
gifter.

Tillsynsverksamheten bör sålunda inriktas på områden särskildav
vikt betydelseoch för den offentliga förvaltningen. Det främstman
tänker rättssäkerhetsfrågor inompå områden där den enskildesär
rättssäkerhet särskild betydelsefull vid inskränkningarär såsom i den
personliga sfären, begränsningar förvärvsmöjligheter, rådig-av
hetsinskränkningar, tillgång till utbildning integritetsfrågor,etc.,
konstitutionella frågor frågoroch har anknytning till de i 2 kap.som
RF reglerade grundläggande fri- och rättigheterna. Jfr 3 § JO-
instruktionen.

Annan tillsyn i första hand kunna ligga de förvalt-på centralasynes
ningsmyndigheterna, i allmänhet har väl fungerande tillsyns-som en
organisation inom sina verksamhetsområden. Detta gäller bl.a. sådan
kontroll normenlighet i första hand innebär ekonomiska be-av som
dömningar effektivitetoch lämplighetsbedömningar harsamt som sam-
band med den årliga förvaltnings- och redovisningsrevisionen hos
myndigheterna.

finns iDet dag inte institutionaliseradnågon eller systematisk
kontroll regeringenshur normgivningsbemyndiganden tillav myn-
digheterna utnyttjas. Lagprövningsrätten enligt ll kap. §14 RF
omfattar visserligen detta författningsområde, detäven ärmen en
kontroll i fallenskilda först särskild anledning. Såvittpå utredningen
har finnakunnat har JK inte särskilt uppmärksammat frågan i sin
verksamhet under Enligt utredningensår. mening föreligger härsenare

väsentligt ämnesområde väl kompetenspå JKs ochett som passar
arbetsmöjligheter.

Det bör sålunda enligt utredningens mening framdeles övervägas
huruvida blanddet Kcs arbetsuppgifter börJ beredas särskilt utrymme
för kontroll föreskrifterde myndigheterna utfärdaratten av som

med lagar och förordningar i övrigt främjarstämmer och de mål som
statsmakterna lagt fast på området.

Som framgår utredningens redogörelse i det föregående omfattarav
JKs tillsynsomráde i princip hela den statliga och kommunala för-
valtningen. Tillsynsområdet kan systematiskt uppdelat isägas tvåvara
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delar, dels de myndigheter och räknas i 2 § lagenpersoner som upp
JKs tillsyn och dels de myndigheter och räknasom personer som upp

i 3 § lag. Den principiella skillnaden mellan dessa båda delarsamma
det beträffandeär de myndigheter ochatt i 2 § harpersoner som avses

uppdragits regeringen föreskrivanärmare omfattningenatt av
tillsynen medan 3 § inte medger inskränkningnågon eller begränsning
eller styrning regeringsförfattning. Den beskrivnaannan genom nu
skillnaden förefaller inte motiverad. Utredningen återkommer i det
följande med förslag till ändringar i dessa hänseenden avsnitt 12.1.

Utredningens undersökningar inte anledning i övrigt föreslåattger
några konkreta ändringar det gällernär området för JKs tillsyn. I
mångt och mycket detär värderingsfråga vilka sektorer denen av
offentliga verksamheten i visst läge påkallar särskildettsom upp-
märksamhet kontrollorgan i regeringens tjänst. Så härett i efter-av
hand det exempelvisär näraliggande intensifierad tillsynatt anta att en

detöver allmännas för övervakning kreditväsendets utveck-organ av
ling kunde ha varit nyttig. Såsom JK påpekat i sin fördjupade anslags-
framställning i september 1992 detär svårt bedöma vilka effekternaatt
blir för extraordinära tillsynsorgan JK och JO de förändringarsom av

sker den offentliga sektorn. Avreglering och privatiseringsom nu av
kan sålunda tänkas minska ärendetillströmningen kanm.m. åmen

andra sidan tillsynsverksamhetengöra viktigareän ökatatt ettgenom
skön för myndigheterna i verksamheten också kan fordra ökad tillsyn

dem. följdEn privatisering och avreglering kan också, JKav av som
påpekat, komma föra med sig rättsliga frågor iatt gränslandetnya
mellan myndighetsutövning och offentlig respektive privaträtts-annan
lig verksamhet och därmed inrymma svåra och viktiga uppgifter för
tillsynsorgan JK. Enligt utredningens mening förtjänar detsom att
särskilt uppmärksamma frågan huruvida de angivna omständig-nu
heterna bör föranleda ändringar detnär gäller bestämmandet JKsav
tillsynsområde; utredningen det för närvarande saknas förut-attanser
sättningar göra den analys skulle tillhandahållaatt tillräckligtsom
underlag för ställningstagande.ett

I utredningens direktiv har emellertid tagits principielltupp en
viktig fråga detnär gäller JKs tillsynsområde, nämligen frågan hur
tillsynen domstolarna skallöver organiserad. Utredningen skallvara
sålunda närmare överväga hur denna tillsyn bör utövas med hänsyn till
den garanti måste finnas för självständigheten vid dömandet. Isom
direktiven pekas bl.a. på den nuvarande ordningen har sittatt ursprung
i tid då fördelningen i judiciella och administrativa statsfunktioneren
inte så tydlig i dag; JK förvaltningsmyndighetärvar som en som
lyder under regeringen medan domstolarna, i allt fall i sin dömande
verksamhet, har i förhållande till regeringen helt självständigen
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ställning.
Utredningen har med hänsyn till vad sålunda ålagts utredningensom

i direktiven ägnat särskild uppmärksamhet JKzs tillsyn över
domstolarna. Därvid har utredningen beaktat bl.a. grundlagens
föreskrifter domstolarnas självständighet i deras rättskipandeom
verksamhet och domarnas anställningstrygghet. dessaAv före-om
skrifter framgår bl.a. ingen myndighet får bestämmaatt hur en
domstol skall döma i enskilt fall eller hur domstolenett i övrigt i ett
särskilt fall skall tillämpa rättsregel. Vidare framgår ordinarieen att en
domare inte får skiljas från sin tjänst i fall dåän vissa, objektivtannat
godtagbara skäl föreligger. Av betydelse är också grundlagens
bestämmelser förvaltningsmyndigheters självständighet. Dennaom är
emellertid mindre vittgående domstolarnasän och hänför sig endast till
förvaltningsmyndigheters beslut i särskilda fall rör myndig-som
hetsutövning enskilda eller kommunermot ellermot till-rörsom
lämpning lag.av

Utredningen konstaterar domstolarna och domarnaatt arbetar under
i princip straffrättsliga och disciplinärasamma andraansvar som
offentliga tjänstemän. Domarna kan således för sina åtgärder iäven
den rättstillämpande verksamhetenrent ställas till till följdansvar av
tjänsteförsummelse eller bli föremål för disciplinära åtgärder. Så länge
detta förhållande består måste det också finnas former för utkrävande

detta För närvarande kan domareav åtalasansvar. allmänen av
åklagare, JO eller JK. JO och JK kan också föraav talanav om
disciplinära åtgärder domare. I vissa fall kan ocksåmot enskilt åtal
väckas domare för åtgärder i tjänsteutövningen.mot förändringEn av
de redovisade förhållandena skulle bli genomgripandenu betydelseav
för domarnas anställningsvillkor och deras ställning i rättssamhället.

Utredningen har inte funnit det möjligt inom för sittatt ramen
uppdrag utreda och belysa alla de aspekter sådan förändringsom en
skulle föra med sig. I stället har utredningen inskränkt sin granskning
till huruvida den nuvarande ordningen detnär gäller J tillsynKs över
domstolsväsendet i sig innebär sådana nackdelar från principiella eller
praktiska utgångspunkter ändring i linje medatt vad ien antyttssom
direktiven bör komma till stånd.

Innebörden för JKs del de beskrivna grundlagsbestämmel-av nyss
emellertidär JK vid sin tillsynatt över domstolarnaserna inte bör

uttala sig hur domstolen skall döma eller har dömt i visstom fallett
eller domstolenspröva rättstillämpning. Vad kanannars JK undersöka
och bedöma är endast huruvida domstolen eller enskild befattnings-en
havare begått något fel vid handläggningen mål eller ärende.ettav
Gränsdragningsproblem kan naturligtvis uppkomma.

En fråga med anknytning till rättskipningens självständighetannan
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tillsyndomstolarna under JKmed stårhänger att avsamman som
ombud förmål i vilka JK för talanibland har pröva staten.att som

undersökningar inte belägg för detta skulleUtredningens att varager
Såväl domstolarna haregentligt praktiskt problem. JKnågot attsom

bestämmelser domstolar-med beaktande grundlagensuppträda omav
rättstillämpande verksamhet.självständighet och oberoende i derasnas

intressekonflikt kan vidareRisken för situationen tolkasatt ensom
möjligheten efteri sådant fall utnyttjarundvikas JK överens-attettom

JO tillsynsfrågan till Enligt utred-kommelse med överlåta denne.
möjlighet för i visaningens mening bör därutöver införas JK atten

fullgöra tillsynsuppgiften.situationer underlåta att
det ii fråga tillsyn domstolarnaDet har JKs över sagts attom

brukligt domstolarnaandra demokratiska inte stårrättsstater är att
statligt tillsynsorgan. dock inte självklartunder kontroll Det ärettav

internationell jämförelse relevant. Danmark ochI Norgeär t.ex.att en
iJOs motsvarighet i dessa länder ingen motsvarighethar JK har

viss utsträckning skönsmässigafråga tillsyn kompetens i göraattom
bedömningar ingripa orimliga beslut eller klart orimligaoch mot

för Sveriges del. Beaktasbeslut. sådan ordning uteslutenEn synes
domstolar och förvaltnings-i sammanhanget skillnaden mellanbör att
i Sverige. åtnjutermyndigheter ofta utomlands Häränär större

självständig ovan.förvaltningsmyndigheterna ställning jfrockså en
Sverige iVidare s.k. ministerstyre förbjudet i under det deiär att

invändningar i interra-allmänhet regel i andra länder. Deär ettsom
tionellt perspektiv vid första anblick kan de svenskamot attresasen

vidförefaller gransk-domstolarna omfattas JKzs tillsyn närmareav en
inte bärkraftiga.ning

inteUtredningens följaktligen den kan konstateraslutsats är attatt
ochtillsyn enligt gällande regelsystemdomstolsväsendetJKs över

tillämpning hot domstolarnas självstän-dess praktiska någotutgör mot
därför domstolarrasdiga dömande. Utredningen föreslår inte att

delvis undantagas tillsyn Förverksamhet helt eller skall från JK.av
självständighet ocksåmarkera betydelsen rättskipningensatt gent-av

förut angivna principerna för tillsynJK bör dock de JKs öxeremot
domstolsväsendet särskild bestämmelse i lagenmarkeras genom en m

enligt vid sin tillsyn domstolarna särskiltJKs tillsyn vilken JK över
rättskipningen.skall beakta självständighet ideras

föreslåTill anförda skälen för inte ändring dende någonatt avnu
nuvarande ordningen kommer regeringen i budgetpropositbnåretsatt
prop. 199293 100 bilaga 3 27 har aviserat domir-översyns. en av

anställningsvillkor syfte stärka domarnas domstolarrasmed ochattnas
ställning Eftersom villkor sambaidi rättssarnhället. dessa har näraett
med tillsynen domstolsväsendet kan sådanöver översynen ge en-
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ledning ånyo överväga de frågoratt utredningen har berört.som nyss
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5 Företrädare för vid rättstvisterstaten

l Sammanfattning

En JKs huvudsakliga arbetsuppgifterav är under regeringenatt
bevaka rätt. Det innebärstatens JK företräderatt vid domstolarstaten
och i derätta fall dettautom inte ankommer på någon myndig-annan
het. Myndigheterna har emellertid i utsträckningstor rättgetts att
inom sitt verksamhetsområde tillvarataeget det allmännas intressen.
Beträffande skadereglering, fordringar ochstatens arbetstvister finns
vissa särskilda regler företräder i bl.a.om kun-vem statensom
görelsen 1972416 statsmyndighetemas skadereglering iom vissa
fall skaderegleringskungörelsen och avskrivningskungörelsen
1965921. JK har enligt skaderegleringskungörelsen allmäntett
överinseende denöver statliga skaderegleringen enligt skadestånds-
lagen och iprövar flertal fall ersättningsanspråkett hänförliga till den
frivilliga skaderegleringen. Vanligast förekommande är anspråk på
grund s.k. beslutsskador och vissa s.k. faktiskaav skador samt
ersättning enligt lagen 1974515 ersättning vid frihetsinskränk-om
ning. Kammarkollegiet och Försvarets civilförvaltning är s.k.
bevakningsmyndigheter enligt avskrivningskungörelsen.

Utredningen har gjort genomgång JKs ärenden under år 1991en av
för närmare uppfattningatt JKzs uppgiften företrädaom att staten
i rättegång och hans befattning med ärenden enligt skadereglerings-
kungörelsen.

Enligt utredningens mening bör JK också i fortsättningen vara
central instans för tvistemålshantering.statens I fråga den närmareom
utformningen JKs uppgifter i detta hänseende föreslåsav regle-att
ringen beslutsskador och ersättningsanspråkav på grund vissaav
frihetsberövanden skall ankomma på JK. Däremot bör regleringen av
de faktiska skadorna i större omfattning förän närvarande ankomma
på centralmyndigheterna och skyldigheten göra anmälan tillatt JK
upphävas. I stället för obligatoriskt hänskjutandeett regleringenav av
dessa skador till JK bör myndigheterna efter bedömning samrådaegen
med JK i ärenden principiell karaktär eller större ekonomiskav av
betydelse. Skyldigheten hänskjuta ekonomisktatt betydelsefulla
ärenden till JK bör finnas kvar, bör begränsas till ärenden där detmen
kan bli fråga åtaganden för betalastatenom än 15 basbelopp.att mer
Övriga skadeståndsanspråk enligt skaderegleringskungörelsen bör utan
praktisk olägenhet kunna prövas JK också i fortsättningen.av
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5.2 Gällande bestämmelser

översikt5.2.1 Allmän

åliggerEnligt § första stycket JK-instruktionen det JK under2 att
uppgift företrädaregeringen bevaka JKzsrätt.statens att staten

tvister, både offentligrättsliga ochinnefattar enligt instruktionen alla
tvister berör enskildavad brukar betecknas rätt.statenssom somsom

det inte ankommermål skall han, påI rör rättstatens om annansom
vidföra eller låta föra talan domstolar ochmyndighet, statens utom

Enligt 2 § andra stycket har JK dessutom rätt övertarätta. att
i eller bliuppgiften bevaka tvister kanprövasrättstatensatt som som

för prövning allmän domstol, denna behörighetföremål ävenav en om
myndighet.tillagts en annan

sådana uppträderOffentligrättsliga tvister därär parten statenena - -
exempelvis tvisteroffentligt rättssubjekt. gäller rörandeDettaettsom

offentligrättsliga avgifter, tvister i anledningskatter och andra attav
författning skyldig ersättningarenligt lag eller är att utgestaten annan

tillvaratar allmänna intressenbidrag tvister däroch statensamt av
enskilda andraicke-ekonomisk Tvister berör årätt,statensart. som

privaträttsligt subjekt helst kanvilketsidan, sådanaär som varasom
och kontraktstvister. skade-exempelvis skadestånds- Krav påpart

både grund statligt till-stånd kan riktas påmot staten av organs
enligt betalningssäkrings-lämpning offentligrättsliga regler, t.ex.av

handlande privaträttsligt subjekt.och grund såsomlagen på statensav
behörig företräda i allaenligt det sagda formelltJK är att staten

myndighetfinns uttryckliga regler JKtvister, det änatt annanommen
ii flertalet tvister offentligrättslig såsomskall företräda art,staten av

betalningssäkring försmåloch brottmålsprocessen. lskatte- om
skattemyndigheten. gäldenärenallmännas talan Mensåledes det av om

för uppkommitersättning skadabegär staten en som genom enav
betalningssäkring företräds JK.meddelad staten av

privaträttsliga angelägenheter vidUppgiften företräda istatenatt
enligt flertalfördelad mellan myndigheternaoch domstol är ettutom

brister i enhetlighet.ofta svåröverskådliga ochregler ärsom
inom myndighetsliggerdet gäller ärendenNär egetensom

utsträckningmyndigheterna iverksamhetsområde har rättstor getts att
Varje myndighetintressen.tillvarata det allmännas är satt attsom

får inom sitt verksamhetsområde ingå deviss verksamhetsköta en
fullgörasverksamheten skall kunna ochavtal behövs för ävenattsom
ändringsavtal elleravtalstvister tilläggsavtal,själv slita sina genom

föreskrivet. Enligt regering-inte särskiltförlikning något ärannatom
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förordningsmotiv 198725 till verksförordningenens ligger det i
sakens varje myndighetnatur ingåratt avtal i allmänhetett ärsom
behörig träffa förlikningatt rättigheter och förpliktelserstatens påom
grund avtalet. I förordningsmotiven sägs vidare inomav föratt ramen
de anslag tillstår förfogande för myndigheten fär densom också
regelmässigt behörig besluta påatt vägnar i frågoranses statens om
skyldighet för betala skadestånd istaten att avtalsförhållandet. För att

myndighet skall få föra talan vid domstol krävs deten dock alltid ett
uttryckligt bemyndigande regeringen eller riksdagen. Ett uttryckligtav
bemyndigande krävs i allmänhet också för myndighet skall fåatt en
besluta på vägnar åtaganden förstatens betala skadeer-statenom att
sättning utanför avtalsförhållanden.

frågaI vissa angelägenheter skadereglering, fordringarom statens
och arbetstvister finns särskilda regler företräderom statenvem som
samlade i

kungörelsen 1972416 statsmyndigheternas skadereglering iom-
vissa fall skaderegleringskungörelsen,

avskrivningskungörelsen 1965921,-
4 § förordningen 1992511 med instruktion för Försvarets-

civilförvaltning,
35 § förordningen 1988548 handläggning ärenden,om- av

tjänstetillsättning inom försvarsmakten ochm.m.
9 § förordningen 19761021 statliga kollektivavtal,om- m.m.

kollektivavtalsförordningen.
I övrigt rättsbevakningsuppgiftenär fördelad enligt olika be-

stämmelser i myndighetsinstruktioner o.d.

5.2.2 Behörighet företräda i rättegångatt staten

För statlig myndighet skall få föraatt talan viden domstolstatens
krävs alltid den uttryckligen tillagtsatt sådan behörighet i instruktion-

för myndigheten, i författning eller särskilten beslut.annan genom
I 2 § verksförordningen 19871100 sägs myndigheterna inomatt

sitt verksamhetsområde företräder vid domstol. Regeringenstaten har
i antal instruktioner för myndigheterett föreskrivit bestämmelsenatt
skall tillämpas myndigheten. Detta gäller flertalet centrala myndig-

Ävenheter. för Kammarkollegiet, intar viss särställning, gällersom en
2 § verksförordningen. Kollegiet skall enligt sin instruktion dessutom
bevaka och företrädarätt införstatens domstol istaten antal särskiltett
uppräknade fall.

Myndigheter under Försvarsdepartementet specialregleradeär enligt
dels 35 § förordningen 1988548 handläggning ärenden,om av
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tjänstetillsättning inom försvarsmakten detpå Fortifika-sättet attm.m.
tionsförvaltningen för talan beträffande försvarsmaktens fastastatens

dels § förordningen 1992511 instruktionegendom och 4 med för
civilförvaltning processbehörigheten iFörsvarets övrigtattgenom

försvarets verksamhetsområde i principinom tillagts Försvarets
civilförvaltning.

affärsdrivande verken har vanligen tillagts processbehörighetDe
uttryckliginom sitt verksamhetsområde bestämmelse igenom en

instruktion.respektive
bemyndigats företrädamyndigheter inte vidDe att statensom

sig för biträde.domstol får vända till JK JK har enligt 2 § JK-
instruktionen generell behörighet företräda jfr avsnitt 5.2.1att staten
ovan. kan själv föra eller låta föra talan.JK annan

statlig förvaltning överförs till privaträttsliga juridiskaI den mån
processbehörighetblir frågan bedöma på sättattom sammapersoner

för i allmänhet.sådana personersom

Skaderegleringskungörelsen5.2.3

övervägande antalet ärenden där bevakar enskildaDet JK rättstatens
frivilliga skaderegleringen enligthänför sig till den skadereglerings-

kungörelsen. Enligt den kungörelsen skall JK ersättningsanspråkpröva
grundpå av

beslutsskador, skador orsakade felaktigta S.k. varmed ettavses av
meddela beslut. Beslutsskadornabeslut eller underlåtenhet att ett

i praktiken vid myndighetsutövning. anspråk grundaruppkommer Ett
således 3 kap. 2 § skadeståndslagen.sig på

faktiska skadeståndsbeloppet överstiger 25 000b S.k. skador krom
inte finns central förvaltningsmyndighet inomeller det någon varsom

verksamhetsområde inträffat. Ersättning för faktiska skadorskadan
i 2 §sig den allmänna culparegeln kap. 1 skadeståndslagengrundar på

regeln principalansvar i 3 kap. 1 § skadeståndslagen.eller på Ettom
ersättningsanspråk dessutom skada till följdsådant kan avse en av

enligt 3 2 § skadeståndslagen undermyndighetsutövning kap.
förutsättning skadan inte beslutsskada.äratt en

36 §c Skador enligt kap. 17 andra stycket brottsbalken, som
ersättning till enskilda i vissa fall förverkande drabbarreglerar när

i för brottslige.dem stället den
Skador enligt 23 § datalagen 1973289.d

frihetsberövanden enligt 1974515 ersättninge Vissa lagen vidom
frihetsinskränkning.
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t Rena förmögenhetsskador enligt 21 § lagen 1978880 om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

g Skador enligt 6 § lagen 1943459 tillsyn över hundar ochom
katter skadeståndsbeloppet överstiger 25 000 krom eller det inteom
finns någon central förvaltningsmyndighet inom verksamhetsom-vars
råde skadan inträffat.

Enligt skaderegleringskungörelsen har JK dessutom allmäntett
överinseende över den statliga skaderegleringen enligt skadestånds-
lagen.

Enligt 1974 års JK-utredning uppgick antalet inkomna skadestånds-
ärenden vartdera åren 1975 och 1976 till drygt 300 och år 1977av till
drygt 400. Motsvarande antal for 1990år uppgick till 880, för år 1991

Årtill 861 och för 1992år till 1 147. 1990 delgavs JK stämning i 23
mål skadestånd. ÅrMotsvarande siffra för år 1991om 1992var
väcktes talan i 16 mål skadestånd.mot staten En kontinuerligom
ökning antalet skadeståndsärenden redovisas frånav 1984, med
undantag år 1987 uppvisade liten minskning.av Enbartsom meden
stöd lagen ersättning vid frihetsinskränkningav utbetaladesom 6 571
534 kr år 1990, 8 326 705 kr år 1991 och 7 693 972 kr år 1992.
Under dessa år översteg sammanlagt åtta, elva respektive sex
utbetalningar 100 000 kr. Uppgifterna för åren 1990 1992 är-hämtade dels JKs arbetsredogörelser och dels underhand frånur JKs
personaL

Anspråk enligt skadeståndslagen på grund faktisk skada ellerav en
anspråk enligt lagen tillsyn över hundar och katter b ochom ovang
framställs i princip hos den centrala förvaltningsmyndighet inom vars
verksamhet skadan inträffat.

I skaderegleringskungörelsen föreskrivs JK och centrala för-att
valtningsmyndigheter företräder inför domstol,staten inom sittenvar
område. Verksförordningen blir därför inte tillämplig i behandladenu
rättsliga angelägenheter.

Inom vissa beloppsgränser får JK och respektive centrala för-
valtningsmyndigheter själva besluta skadestånd. Frågan skall dockom
hänskjutas från central myndighet till JK skadeståndsbeloppeten om
överstiger 25 000 kr. JK skall för sin del hänskjuta skadestånds-ett
ärende till regeringen skadeståndsátagandestatens beräknasom
överstiga 250 000 kr.

De centrala förvaltningsmyndigheterna har viss anmälningsskyldig-
het till JK. Skyldigheten innebär myndigheten skallatt anmäla innan
den beslutar betala skadestånd, innan myndigheten beslutar avslå en
framställning skadestånd inte är uppenbartom ogrundadsom samt
innan myndigheten inför domstol ingår i svaromål skadestånd.om
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Kriminalvårdsstyrelsen,Rikspolisstyrelsen,Domstolsverket,För
Banverket, Vägverket,Televerket, Statens järnvägar,Postverket,

Luftfartsverket,Generaltullstyrelsen,Arbetsmarknadsstyrelsen,Statens
AffärsverketTrollhätte kanalverk ochlantmäteriverk, Sjöfartsverket,

sistnämnda anmälningsskyldikraftnät gäller dock endast denSvenska g-
skadeståndsmål.beträffande svaromål iheten

reglerar själva skade-under FörsvarsdepartementetMyndigheterna
enligt förordningen 1983276 verksam-ståndsanspråk demmot om

förordningen 1988548 handläggningförsvarsmakten,heten inom om
inom försvarsmakten ochtjänstetillsättningärenden, m.m.av

civilförvalt-instruktion förförordningen 1992511 med Försvarets
grund beslutsskador, vilka detbeträffande anspråk påning utom av
skaderegleringskungörelsen.handlägga enligttillkommer JK att

får inte överklagas.skaderegleringskungörelsen DenBeslut enligt
införtalan domstol.nöjd får i stället väckainte är statenmotsom

skaderegleringbestämmelser5.2.4 Andra om

riktasskadeståndsanspråki huvudsakövrigt det tvåI är typer av som
mot staten.

från vanliga privaträttsligaanspråk härrörDen typen an-avena
avtalsförhållandenhuvudsakligen tvister ii allmänhet,gelägenheter

vanlig fordringsbe-hellerinte arbetstvister och rörutgörsom
anspråk påandra kravvakning. Den utgör mot statentypen av

grund skaderegle-utanför avtalsförhållanden påersättning änannan
ringskungörelsen.

för sig.behandlas härDe två grupperna var

allmänhetangelägenheterPrivaträttsliga i

privaträttsliga angelägenheter i avtalsförhållan-imyndigheternaAtt
inom de anslagsramar stårverksamhetsområde ochden inom sitt som

företrädautomprocessuelltförfogande behörigatill är statenatt anses
dessa förutsättningarjfr avsnitt 5.2.1. Undersjälvklart ärovansom

träffa förlikning och imyndighet behörigalltså varje att m.m.
skadestånd i avtalsförhållanden. Idärmed beslutasamband även om

beslut 1988-10-27,emellertid bemyndigande. Enligt JKzsövrigt krävs
processbehörighetmyndighet inte har3359-88-20,dnr äger en som

skiljetvist företrädabehörighet iheller inte staten.att en
avsnitt 5.2.2.behandlats iProcessbehörigheten har ovan
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Skadereglering utanför avtalsförhállande pá grund änannan
skaderegleringskungörelsen

Ovan har talats företrädarätten i privaträttsligaatt statenom an-
gelägenheter i allmänhet, dvs. i regel tvister i avtalsförhållande. Inom
detta område har myndigheterna utomprocessuell beslutanderätt.egen

Utanför den sålunda beskrivna privaträttsliga sfären saknar myndig-
heten sådan självständig beslutanderätt. Som exempel brukar nämnas

bilägare kan bli krävdatt staten på betalning med stödsom av
trafikskadelagen. Utan särskilt bemyndigande äger myndigheten då
inte besluta ersättning. Som åskådligt kanske iettom annat men
praktiken inte lika ofta förekommande exempel framförs också att

hundägare eller innehavarestaten elektrisk anläggningsom som av
med strikt kan förutsättas anspråk på skadestånd.ansvar

Det krävs alltså uttryckligt bemyndigande förett myndighetatt en
skall behörig besluta utomobligatoriskt skadestånd.attvara om

En instruktionsföreskrift den förekommer i 2 § verksför-typav som
ordningen, nämligen myndigheten företräder inomatt sittstaten
verksamhetsområde vid domstol, kan innebära myndighetenattsynas
har inte bara processbehörighet i alla slags skadeståndsmål kansom
hänföras till verksamhetsområdet också i konsekvens med denutan -
behörigheten generell utomprocessuell skaderegleringsbehörighet,en-

inte särskilt föreskrivet.är Föreskrift det innehållannatom av som
2 § verksförordningen har emellertid tidigare inte tolkatsrepresenterar

det viset.på
I förordningsmotiven till verksförordningen 19875 hänvisas till

den inom Justitiedepartementet upprättade promemorian Myndig-
heternas bevakning Ds Ju 19835.rätt Istatens väntan på deav
överväganden förutsattesdå i regeringskanslietäga föreslogssom rum
inte någon saklig ändring i de nuvarande reglerna på området.

För de myndigheter tidigare haft bemyndigandesom att utge
ersättning för och sakskador innebär det processbe-person- rena
myndigandet i 2 § verksförordningen inskränkning i myndighetensen
behörighet utomprocessuellt reglera sina skador.att

Behörigheten inom sitt verksamhetsområde företrädaatt införstaten
domstol följer principiellt regler beskrivits undersamma som ovan
Privaträttsliga angelägenheter i allmänhet.

.
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5.2.5 Avskrivningskungörelsen

avskrivningskungörelsenI 1965921 benämning fårvars anses-
missledande finns bestämmelser hur fordringar skallstatensom-
betalas och indrivas. Kungörelsen gäller dock inte alla typer av
fordringar. betydelsefullaDe fordringarna, skatter,mest t.ex.
lånefordringar och fordringar grund kreditgarantierpå och liknandeav

enligt § undantagnal från kungörelsens tillämpningsområde.är
Avskrivningskungörelsens regler gäller endast i den mån inteannat
föreskrivits.

Avskrivningskungörelsen reglerar i huvudsak befogenheten vidtaatt
beträffande indrivningåtgärder fordringar förfallit tillav som

betalning. Med indrivning i avskrivningskungörelsen intemenas
bara indrivning kronofogdemyndighet krav och andraävenutangenom

dessförinnan.åtgärder
avskrivningskungörelsenl fastslås myndighet har föratt en ansvar

bevakning indrivningoch fordringar inom sitt verksamhetsområde.av
inskränks emellertid föreskrifterDetta myndig-attansvar genom om

heten skall överlämna fordringar till s.k. bevakningsmyndigheter. I
3§ bevakningsmyndighetersägs Kammarkollegiet och vadäratt
beträffar försvaret, Försvarets civilförvaltning.

myndighet inteEn tillagts sådana särskilda befogenhetersom som
tillkommer bevakningsmyndigheterna skall efterårt.ex. senast ett
förfallodagen eller efter utgången eventuellt anståndsnarast av
överlämna obetald fordran till den bevakningsmyndigheten som
bestämts för myndigheten. En myndighet får inte bevilja anstånd med
betalning längre tid inte bevakningsmyndighetenän år, medgettett om
detta. Till bevakningsmyndighet skall vidare, med vissa undantag,en
överlämnas ärenden konkurs avskrivning och ackord översamtom om
25 000 kr. Frågor eftergift skall också lämnas tillöverom en
bevakningsmyndighet. Enklare processuella åtgärder såsom t.ex. en
ansökan betalningsföreläggande får myndighet själv vidta.om en

flertalet myndigheter inte behörigaDäremot företrädaär att staten
inför De skall därför överlämna fordran till bevaknings-rätta. en
myndighet det blir fråga andra processuella åtgärder.om om

En bevakningsmyndighet skall bevaka och indriva fordringar som
tillöverlämnats den lämna myndigheter råd och anvisningar. Omsamt

bevakningsmyndighet utfärdar anvisningar innebördallmän skallen av
JK underrättas. En bevakningsmyndighet får medge längre betalnings-
anstånd år har avskriva fordringar,än varmed förståsrättett samt att

ställa vidare indrivningsátgärder framtiden, och ackordatt att anta
oberoende belopp. bevakningsmyndighetEn också eftergeägerav
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fordringar till 50 000 kr. Eftergift fordringarstörre kräverupp av
regeringsbeslut.

affärsdrivandeDe verken och Vägverket har inom sina verksamhets-
Åttaområden befogenheter bevakningsmyndighet.samma som en

myndighetercentrala och länsstyrelserna har befogenhetersamma
bevakningsmyndighet med undantag möjlighetensom en attav

meddela eftergift beträffande vissa specificerade fordringar.typer av
De allmänna försäkringskassorna beslutaäger avskrivning ochom
ackord vissa fordringar oberoende belopp. myndigheterFemav av

avskriva fordringaräger och ackord till 50 000 kr. Riks-anta upp
revisionsverket vidareäger befogenhet beslutaensamt att om av-
skrivning, ackord och eftergift beträffande fordringar framkommitsom
vid dess revision.

5.3 Tillämpningen gällande bestämmelserav

5.3.1 Utredningens undersökningar

syfteI få uppfattningnärmareatt JKs uppgift bevakaen attom
har utredningensrätt sekreterarestatens igenomgått JKs registratur,

innehållande beslut och utgående skrivelser, för år 1991. Härigenom
har utredningen fått uppfattning beskaffenheten ochen om om-
fattningen ärendena rörande bevakning rätt.av statensav

Genomgången har berört följande ärendekatgorier
1 Anmälningar enligt 5 § kungörelsen 1972416 statsmyndig-om
heternas skadereglering i vissa fall skaderegleringskungörelsen.
2 Faktiska skador där JK enligt 2 § eller 4 § skaderegleringskungörel-

skall besluta i fråga skadestånd ärenden rörande faktiskasen samtom
skador till JK rätteligen skall handläggasgettssom men som av
respektive centrala forvaltningsmyndighet.
3 Beslutsskador.
4 Ersättningsanspråk enligt lagen 1974515 ersättning vidom
frihetsinskränkning.
5 JK företrädare för i rättegång.statensom
6 Ersättningsanspråk enligt 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,

1Riksförsäkringsverket, Generaltullstyrelsen, Statens lantmäteriverk, Boverket,
Domstolsverket, Rättshjälpsmyndigheten, Brottsskadenämnden och Riksskatteverket.
Riks försäkringsverkeLSjö fartsverket, Generaltullstyrelsen Arbets marknadsstyrelsen,Rikspolisstyrelsen.och
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23 § datalagen 1973289 och 21 § lagen 1978880 betalnings-om
avgiftersäkring för skatter, tullar och

Genomgången har sålunda belyst såväl JKs uppgift företrädaatt
i hans befattningrättegång med ärenden enligt skaderegle-staten som

ringskungörelsen. Bland de ärendena dominerar beslutsskadornasenare
och ersättningsanspråk grund frihetsberövanden. Genomgångenpå av

anmälningsärendena faktiskaoch de skadorna har samtidigt gettav en
viss inblick i hur de centrala förvaltningsmyndigheterna handlägger
skadeståndsärenden. Undersökningen redovisas i bilaga

biträdsJK för närvarande elva anställda, sju jurister.av varav
Enligt JKs beräkningar i den fördjupade anslagsframställningen
199394 199596 kan 20 % myndighetens sammanlagdaca av-
arbetstid hänföras till skadeståndsärenden.

Enligt diarieplanJKs lottas skadeståndsärenden i fyra olika
kategorier. Skadeståndsanspråk framställda enligt skadeståndslagen

Anspråk enligt lagenutgör ersättning vid frihetsin-en grupp. om
skränkning En tredjeutgör består övrigaen annan grupp. grupp av
skadestånd och till den fjärde hänförs anmälningar frångruppen
myndigheter. ersättningAnspråken för frihetsinskränkningarpå lottas

Övrigabland byråcheferna, föredragandena och byrådirektören.
anspråk lottas bland samtliga jurister.

Det framgår följaktligen inte JKs diarium skadestånds-ettav om
anspråk beslutsskada eller faktisk skada. Utredningensavser en en
genomgång avgjorda ärenden under 1991år har emellertid gjortsav

sådantpå dessa olika skador redovisassätt för sig. hänsynMedatt var
till befattningJKs med ärenden enligt skaderegleringskungörelsenatt

delvis olika uppdelningär betydelse förär JK-utred-artav en av
ningen.

dettaI sammanhang bör anmärkas diarieplanen innehålleräven att
kategori för de ärenden där JK företräder istatenen gemensam
innebär interättegång. Det det enbart skadeståndsmål elleräratt ens

tvistemålenbart tillhänförs denna Hit hör tryck-ävensom grupp.
frihetsmål Fördelningen mellan dessa olika kategorier framgårm.m.

avsnitt 5.3.2.av

3 juniFr.o.m. den 1992 gäller skaderegleringskungörelsenäven1 ersättningsanspråk
riktas med stöd 6 § lagen 1943459 tillsyn över hundar ochmot statensom av om

katter. Anspråk enligt denna bestämmelse framställs enligt skadereglerings-2 §
kungörelsen hos förvaltningsmyndighetden centrala inom verksamhetsområdevars
skadan inträffat eller, det inte finns någon sådan myndighet för viss verksam-om en
het, hos JK.
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5.3.2 Justitiekanslern företrädare för i rättegångstatensom

JK skall föra eller låta föra talan vid domstolar det intestatens om
ankommer på någon myndighet jfr avsnitten 2.2 ochannan ovan
5.2.1. I praktiken innebär detta JK för talan i vissa civilaatt statens
rättegångar. I allmänhet befullmäktigar JK någon juristerna hosav
myndigheten utföra talan i dessa tvistemålsrättegångar.att I skade-
ståndsmålen regelmässigt fullmakt till den jurist detpåges som
förprocessuella stadiet berett skadeståndsärendet hos JK. Beredningen

dessa ärenden fördelas mellan byråcheferna och föredragandenaav
efter beslut iJK varje särskilt fall.av

Uppgifterna i anslutning till dessa rättegångar har enligt JK krävt en
avsevärd arbetsinsats inom myndigheten. I hel del fall har efteren
förhandlingar träffats förlikningar. Jfr JKs arbetsredogörelser, bl.a.
för år 1991. Arbetsredogörelserna finns intagna i den årliga publika-
tionen JK-BESLUT.

JKs registratur för 1991år visar det förekommit 88 utgåendeatt
skrivelser och beslut i ärenden där JK företräder i rättegång.staten
Dessa skrivelser och beslut fördelar sig enligt följande

nio stämningsansökningar, åtta till tingsrätter och till AD,varav- en
elva svaromål, tio till tingsrätter och till AD,ettvarav-
fyra bevisuppgifter, till tingsrätter och till AD,trevarav en-

anslutningsvad till hovrätt iett överklagat tvistemål,etten-
sju genmälen, till hovrätter och till AD,varav ettsex-

revisionsinlagor till HD,tre-
återkallelse till AD,en-

17 yttranden till olika domstolar,-
34 beslut i mål och ärenden vid domstolar och andra rättsliga-

instanser samt
skrivelse till internationell fond.en en-

Cirka 23 skrivelserna och besluten avsåg tvistemål. Blandav
tvistemålen skadeståndsmålen vanligast förekommande.var

Stämningsansökningen till AD gällde talan disciplinansvaren om
enligt lagen 1976600 offentlig anställning tillsynsmanom mot en
vid kriminalvårdsanstalt. Stämningsansökningarna till olikaen
tingsrätter iavsåg fall talan mellan ochett dödsbodelägarestatenen en

utlämnande legat. Av övriga sju fallett gällde femom tryck-av
frihetsmål och i falltvå det fråga brott lagen 1982460motvar om

ansvarighet för närradio.om
Svaromålet till AD gällde mål anställningsformen förett om en

Övrigaanställd vid svenska ambassaden i Paris. tio svaromål avsåg
skadeståndsmål.
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Bevisuppgiften till disciplinansvar.AD gällde mål Deett treom
andra bevisuppgifterna gällde skadeståndsmål.

redovisade genmälet till skadeståndsmål.Det AD avsåg ett
gällde fyra genmälena till hovrätter. övrigt gälldeIDetsamma ettav

ersättning enligt lagen 1974515 ersättninggenmäle målett om om
frihetsinskränkning och genmäle mål brott lagenvid ett motett om

närradio.1982460 ansvarighet förom
i samtliga fall skadeståndsmål.Revisionsinlagorna gällde tre

återkallelsen förlikt mål i angåendenämnda avsåg ADDen ett
anställningsform m.m.

förekom till ArbetsdomstolenAv de 17 yttranden tvåsom avgavs -
skadeståndsmål, det i mål disciplinansvar.det i andra ettett omena

disciplinansvar vid tingsrätt. Nioyttrande ingavs i målEtt ett om en
till Stockholms tingsrätt, de flesta i skadeståndsmål.yttranden avgavs

skadeståndsmål vid tingsrätt och yttrandenyttranden avsågTvå treen
FT-mål vid tingsrätt.ingavs i och s.k.ett samma en annan

Sjuangivna fördelar sig följande kategorier34 besluten påDe
Tio i sambandutbetalning e.d. grund dom. beslutbeslut på avom

avskrivning fordranförlikning. beslut påmed Tre statensavom
ersättning för utrednings- ellerrättegångskostnad. Nio beslut om
vid tingsrätt. beslutombudskostnader i sjörättsmål Ettett en om

beslutarbetstvist till Statens arbetsgivarverk. EttÖverlämnande av en
till tingsrätts beslut ogillagrund anmälan JKpå attom en enav

offentlig försvarare. beslutframställan entledigande Tvåenom av
arvsskatt tysk egendom. Ett beslut med synpunkter påbeträffande på

eventuell stämningsansökan mot staten.en
registrerade 88 besluten eller utgående skrivelsernasärskiltDe

vilketsig till lika ärenden hos JK beror dethänför inte många på att
iregistreras flertal skrivelser eller beslut ochkan ettett samma

jämförelse ärendestatistik framgår detärende. Vid med JKs atten
1991 inkom avgjordes 43 ärenden där JK företrädde35 ochunder år

i rättegång.staten
bilaga tabell inte alla ärenden rättegång-Som framgår E avserav

de redovisade 88 skrivelserna ochvid svenska domstolar. Avar
fråga arvsskatt tysk egendombeslut fattats i påbesluten har två omen

dessa beslut hartill Nationalmuseum. Dettestamenterats ena avsom
arvsskattefrågan vidställningstagande i handläggningen hosettavsett

fråganSkattemyndigheten i Hamburg. andra beslutet gälldeDet om
arvsskattebeslutet till Finanzgericht Hamburg. Ettöverklagande av

till International Oil Pollutionärende gällde skrivelseannat en
för utgifterCompensation i London med begäran ersättningFund om

1990.oljeutsläpp från sovjetiskt fartyg den 14 majorsakade ettav
Slutligenersättningsanspråk uppgick till 17,6 milj. kr.Svenska statens
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finns beslut inte har sambandett med någon pågående rättegång.som
Det sigrör framställning från stiftelsen Romersk-katolskaom en
kyrkan i Sverige och Sankta Eugenia Katolska Församling angående

fullgörande garantier rörandestatens s.k. frisängar vid Karolinskaav
sjukhuset. Framställningen innebar begäran JKs synpunkter påen om

eventuell stämningsansökan svenska i nämnda fråga.moten staten
sinaI arbetsredogörelser till regeringen har JK fr.o.m. 1988år

särskilt kommenterat verksamheten med rättegångar. Därav framgår
bl.a. JK anhängiggjort disciplinärendeatt ett beträffandeav en
avdelningschef vid Kriminalvårdsstyrelsen under 1988år avgjorts av

ÄrendetStatens ansvarsnämnd. hade samband med den för spioneri
dömde Stig Berglings avvikande under permission. Avdelnings-en
chefen ålades disciplinpåföljd och Arbetsdomstolen lämnade talanen

undanröjande Ansvarsnämndens beslut bifall. I arbets-om av utan
redogörelsen för 1990år nämns exempel framgångsrikapå förlik-ett
ningsförhandlingar, nämligen tvisten enligträttstatens testamenteom
till Wallox-Säby säteri i Uppland. Vidare nämns JK under 1990åratt
inträtt företrädare för i mål vid Arbetsdomstolenstatensom ett
rörande formerna för anställningen arbetstagare vid svenskaav en
ambassaden i Paris. 1991I års arbetsredogörelse dettasägs mål iatt
maj 1991 avslutats efter förlikning.

5.3.3 Kammarkollegiets befattning med tvister

Enligt förordningen 1988913 med instruktion för Kammarkollegiet
kollegietär central förvaltningsmyndighet för frågor statlig ochom

kyrklig egendom Sveriges indelning. Kollegiet församt medels-svarar
och fondförvaltning, lämnar administrativ service bevakar i vissasamt
ärenden och andrarätt allmänna intressen.statens

Kammarkollegiets uppgifter inom det rättsliga området innefattar i
huvudsak myndighetsutövning, processuell verksamhet och övrig
verksamhet.

Kammarkollegiet har flertal myndighetsuppgifter,ett varav en
innebär reglering skada till följd myndighetsingripande.av av

Den processuella verksamheten kan sägas två slag. Somvara av
granskningsmyndighet företräder kollegiet i mål ochstaten om arvs-
gåvoskatt stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet.samt Kammar-

4 Redogörelsen bygger uppgifterpå från promemoria Kammarkollegieten som
överlämnat till utredningen. Promemorian är rubricerad Kammarkollegiets roll när det
gäller bevaka enskilda rätt elleratt företrädastatens andra allmänna intressen.att
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emellertid enskilda andrakollegiet företräder också ochrättstatens
och vidallmänna intressen i civila rättegångar uppgörelser rätta.utom

dominerar uppgiften bevaka AllmännaBland övrig verksamhet att
arvsfondens rätt.

indelad i femRättsavdelningen organisatoriskt sektioner,är
advokatfiskalskontoret, arvsfondssektionen, kyrko- ochnämligen

skattesektionen permutationssektionen.indelningssektionen, samt
processuella verksamhet enskilda hanterasDen rättrör statenssom

huvudsak inom advokatfiskalskontoret. handläggs ocksåi Där ersätt-
uppgiften bevaka allmänna arvsfondensningsärenden. Till den del att

frågor inom arvsfondssek-påkallar tvistelösning, handläggs sådanarätt
tionen.

rättsavdelningen 40 35 handläggareVid arbetar ca personer varav
advokatfiskalskontoret inklusivehandläggare vid30 jurister. Antalet

sektionschefen är sex.
ivid rättsavdelningen anslagsfinansieradVerksamheten är men

anslagsfram-till regeringen inför den fördjupadekollegiets rapport
föreslagit vissa199394 199596 har kollegiet delarställningen att-

uppdragsfinansieras.skall

Skadereglering

1956296enskilda kan med stöd förordningenochFöretag omav
i vissa fall vid ingripanden för förhindraersättning från staten att

ersättningsmittsam sjukdom få för kostnader ochspridning enav
myndighetsingripande.förluster uppkommer grundpå ettavsom

skadereglering.Kammarkollegiet för dennasvarar
kollegiet handlagt tiotal ärendenUnder budgetåret 199192 har ett

salmonellaärenden.denna typ,av

Processuell verksamhet

processuella verksamhet hänför sig tillredovisas endast denHär som
uppgiften bevaka andra allmännaenskilda ellerrätt attstatens

intressen.

följd felaktigt inskrivningsbeslutErsättningsärenden till av

ersättningsskyldig vid skada till följd godtrosförvärv ellerStaten är av
rättshandling felaktigt inskrivningsbeslut.grundats på ettannan som

finns i 18 § och 19 kap. 19 § jorda-Bestämmelser detta kap. 4om
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balken, 19 kap. § fastighetsbildningslagen5 1970988, 9 § lagen
197398 inskrivningsregister, 370 eller 371 § sjölagen 189135om

1 och i kap.5 1 eller 2 § lagen 1984649 företagshypotek.s. om
Vanligen dessa ärenden iprövas administrativ ordning denmen som

kräver ersättning kan välja stämmaatt staten.
Under budgetåret 199192 har det framställts ersättningsanspråk.sex

i fallInte något har ersättningsfrågan lett till process.
I detta sammanhang kan innannämnas rättelse skeratt av en

felaktig inforing i fastighetsbok, tomträttsbok, inskrivningsregister,
skepps- eller skeppsbyggnadsregister, fastighetsregister eller före-
tagsinteckninsgregister skall Kammarkollegiet underrättas. Kollegiets
uppgift bl.a. bevakaär rättelser inte sker sådantpåatt att sätt, att
onödiga ersättningskrav kan riktas mot staten.

I hundratal fall underrättades kollegiet under budgetåret 199192ett
fråga rättelse uppkommit.attom om

Ersättning eller inlösen enligt naturvårdslagen 1964822

åligger enligtDet 29 § naturvårdsförordningen 1976484 länsstyrel-
på träffavägnar uppgörelse med sakägareatt istatenssen som

naturvårdsärenden anspråkgör ersättning ellerpå fordrar inlösen av
fastighet. Förs talan vid domstol ersättning eller inlösen enligtom
naturvårdslagen företräds Kammarkollegiet.staten av

Ärendegruppen har successivt ändrat karaktär från många små och
medelstora ersättningsmål till enstaka mål. Det ärstora numera
framför allt bildande upphov till ersättnings-naturreservatav som ger
mål. Ersättning inlösenoch skall ske enligt expropriationslagens
regler.

Under budgetåret 199192 kom det in fyra ärenden.

Ersättning för intrång i enskild fiskerätt

Genom lagstiftning 1985år blev fisket med handredskap fritt vid
ostkusten och i de sjöarna. Fiskerättshavarnastora gavs genom
särskild lag 1985139 till intrångsersättning.rätt förstaI hand
ankommer det Fiskeristyrelsenpå fastställa ersättningen. Fiske-att
rättshavare inte nöjd med erbjudenär ersättning kan stämmasom

då företräds Kammarkollegiet. Genomstaten överenskommelsesom av
med fiskerättshavare, framställt anspråk till Fiskeristyrelsen, harsom

utbetalningar skett viss ersättning och ärendena vilandeför-contoa av
klarats i avvaktan HDspå prövning pilotmål.några HD harav nu
avgjort vissa pilotmålen. Slutreglering huvuddelen deav av av
framställda anspråken har inletts. Det sigrör hundraettom par
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ärenden. I vilken utsträckning detta kommer upphov tillatt ge
ytterligare mål kan i dag inte bedömas.

4. Vattenrättsliga ärenden

Kammarkollegiet bevakar det allmännas intresse i mål och för-
rättningar enligt vattenlagen 1983291. Kollegiet för detäven
allmännas talan i vattenrättsliga mål vid finsk-svenska gränsälvskom-
missionen.

Kammarkollegiet skall enligt vattenlagen underrättas deom an-
sökningar kommer in till vattendomstolen eller förrättningsman.som
Med iutgångspunkt ansökningshandlingarna kollegiet ställningtar om
det finns något allmänt intresse bevaka. Erfarenhetsmässigtatt
kommer det in cirka 400 ansökningar och iår knappt tio procentper

fallen för kollegiet talan. Talan förs i mål gäller ellerstörreav som
eljest kontroversiella företag och företagets tillåtlighet elleravser
inverkan sådanapå motstående intressen fiske, landskapsbild ochsom
Övrig naturvård, kulturminnesvård, rennäring och bygdeintressen.

Skaderegleringen i vattenmål regelmässigtär mycket långdragen.
Verkningarna företagstörre förutseär svåra med tillräckligett attav
säkerhet. Vattendomstolen har därför möjlighet tillstånd tillnäratt, ett
företag meddelas, skjuta frågan ersättning och andra villkorupp om
för företaget till dess behövlig erfarenhet har vunnits företaget.av
Kammarkollegiet har 500 vattenrättsliga ärenden dvs.öppna,ca
ärenden där villkoren för företaget inte slutligenännu bestämts.

börjanMed den 1 januari 1994 kan villkoren för tillståndsgivna
företag talanpå Kammarkollegiet till omprövning.tasav upp

5. Bevakning till fast egendom.rättstatensav

Kammarkollegiet bevakar i fråga fasträtt egendom i denstatens om
dennamån uppgift inte ankommer på någon myndighet.annan

I huvudsak dennaär uppgift utredande karaktär, det kanav men
också bli fråga bevakning vid lagfartssammanträderättstatensom av
eller i bättre till egendomen.rätt Antalet ärenden ochärprocess om
slumpvis fördelade tiden. vissöver En ökning iär ochvänta medatt
ombildningen vissa affärsverk, i första hand Domänverket.av

Bevakningsärenden

Med bevakningsärenden ärenden enligt avskrivningskungörelsenavses
196529. Kammarkollegiet enligt kungörelsenär bevakningsmyndig-

78



Företrädare för vid rättstvistersou 199337 staten

Ärendegruppenhet inom civiladen statsförvaltningen. omfattar
inkasso- och eftergiftsärenden fordringsprocesser.samt

budgetåretUnder 199192 lämnade 30-tal myndigheter överett
omkring 400 fordringar för indrivning. Kollegiet drev under bud-

ingetåret drygt 1,8 miljoner kronor. I 30-tal fall hänsköts ärendetett
till rättegång såsom tvistigt. Vidare fattade kollegiet beslut om
avskrivning och eftergift i drygt 20 ärenden.

Fukt- och mögelskadeärenden

Kammarkollegiet biträder enligt förordning 1985 19l den statligaen
fonden för avhjälpande fukt- och mögelskador i småhus Bl.a.av m.m.
överlämnar fondstyrelsen till kollegiet föra fondens regresstalan iatt
situationer där kraven kan riktas juridiskamot personer.

Under budgetåret 199192 har regressfrågan aktualiserats i tiotalett
fall. Förlikning har träffats eller förlikningsförhandlingar har inletts i
samtliga fall.

Enligt §2 2 instruktionen för Kammarkollegiet skall kollegiet också
företräda i andra ärenden regeringen, JK eller, efterstaten som
regeringens bemyndigande, någon statlig myndighet harannan
uppdragit kollegiet handlägga.att

Kammarkollegiet har således omfattande och skiftande uppgifter när
det gäller bevaka eller företrädarätt andra allmännaatt statens
intressen. Grunden för de rättsliga anspråken har ofta någon an-
knytning till fastighetsrätten i vid bemärkelse. I utsträckning ärstor

frågadet skadereglering och ersättningsrätt.om
Utredningen lednings- och myndighetsorganisationen förom

försvaret LEMO, 199104Fö har i delbetänkandet Administrativt
stöd till Försvarsmakten SOU 1992105 föreslagit Försvaretsatt
civilförvaltnings uppgifter och verksamhet i fråga trafikskaderegle-om

fordringsbevakningring och den julil 1994 förs tillöver Kammarkol-
legiet. Verksamheten föreslås i fortsättningenäven lokaliserad tillvara
Karlstad. Regeringen har i budgetpropositionårets prop. 199293 100
bil. 33 ff. föreslagit5 bl.a. civilförvaltningFörsvarets skallatts.
läggas ned den 30 juni 1994. Regeringen vidarehar föreslagit att
Försvarsmakten och övri myndigheter under Försvarsdepartementet,ga

och inom sitt ansvarsområde, den 1 juli 1994 skallsenastvar en
för bl.a. fordringsbevakning indrivningoch fordringaransvara samtav

det allmännaöver rättsliga stödet och för regleringansvar av
ansvarsskador. Regeringen har samtidigt föreslagit de uppgifter ochatt
den verksamhet Försvarets civilförvaltning har frågai främstsom om
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trafikskadereglering övertas Kammarkollegiet den 1 julisenastav
1994.

Regeringen har därefter särskild utredare i uppdraggett atten
förbereda avvecklingen Försvarets civilförvaltning dir. 199317.av

Om LEMO-utredningens förslag genomförs breddas och fördjupas
Kammarkollegiets uppgifter i fråga skadereglering och processuellom
verksamhet för tillvarata enskilda Utredningenrätt. Fiatt statens
199012 försäkring egendom har i betänkandet Risk-statensom av
och skadehantering i statlig verksamhet SOU 199240 bl.a. föreslagit

andra personskadoräven trafikskador skallän handläggasatt centralt.
Chefen för Finansdepartementet har i finansplanen, efter samråd med
bl.a. statsrådet Laurén, anfört ställningstagandet till det förslagetatt
bör ske i samband med beredningen resultatet 1991 års JK-av av
utrednings arbete prop. 199293100 bil. l 124 ff..s.

5.3.4 Andra myndigheters handläggning tvisterav

Någon undersökningnärmare de centrala förvaltningsmyndig-av
heternas handläggning tvister på motsvarande gjordessättav som av
1974 års JK-utredning har inte gjorts 1991 års JK-utredning. 1991av
års JK-utredning har inte 1974 utredningårs generellt uppdragettsom

tvistehandläggning.över I stället skall denatt nuvarandestatensse
utredningen koncentrera sig tvistehandläggningsfrågan sedd JKsur
perspektiv och bestämt bakgrundnärmare de intressemotsätt-mot av
ningar kan förekomma vid JKs handläggning och betydelsensom av

renodla JKs verksamhet. För denna bedömning talaratt också att
1991 års JK-utredning har utgångspunkt i möjligaste månattsom
decentralisera handläggningen till myndigheterna; inte flytta dematt
därifrån till JK eller någon instans,central låt direkti-attannan vara

aktualiserar förnyat övervägande frågan statsadvokat.ettven av om en
Vid genomgången anmälningar enligt 5 § skaderegleringskungör-av

elsen och ärenden rörande faktiska skador i övrigt framgår detatt
endast i sällsyntaär undantagsfall kommerJK tillsom en annan
bedömning i skadeståndsfrågan respektiveän myndighet jfr bilaga
tabell A och B.

Beträffande processbehörigheten hos de centrala förvaltnings-
myndigheterna och de affärsdrivande verken regleringen inteär
enhetlig jfr avsnitt 5.2.2. Utredningen har gått igenomovan
instruktionerna för 68 olika myndigheter och verk. Av dessa framgår
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myndigheter15 saknar processbehörighet. Sex affärsdrivandeatt
verk Postverket, Televerket, Statens järnvägar, Sjöfartsverket, Luft--
fartsverket och Domänverket processbehöriga inomär sitt respektive-
verksamhetsområde särskilda bestämmelser i verkens in-genom
struktioner. Försvarets civilförvaltning, Fortifikationsförvaltningen,
Riksskatteverket och Kammarkollegiet har processbehörighet enligt
speciella bestämmelser. frågaI Försvarets civilförvaltning ochom
Fortifikationsförvaltningen innebär bestämmelserna de för talanatt

för de sju myndigheteräven under Försvarsdepartementet enligtsom
Övrigafotnot 5 saknar processbehörighet. myndigheter,43egen

vilkas instruktioner undersökts, har eller hade enligt 2 § verksför-
ordningen processbehörighet inom sitt verksamhetsområde.

Länsstyrelserna hade tidigare enligt länsstyrelseinstruktionen och
vissa äldre bestämmelser allmän behörighet i brist på särskiltatt,en
förordnande för myndighet, bevaka och i vissa fallrättstatensannan
förordna förombud tidigareDe bestämmelserna länsstyrel-staten. om

processbehörighet har med bestämmelse i 5 §ersattssernas en
förordningen 1990 1510 med länsstyrelseinstruktion verksför-attom
ordningen 19871100 tillämpasskall länsstyrelserna.på Därigenom

5 Försvarets sjukvårdsstyrelse, Försvarets materielverk, Vämpliktsverket, Kustbe
Överstyrelsenvakningen, ñr civil beredskap, Statens räddningsverk, Försvarets

forskningsanstalt samtliga under Försvarsdepartementet, Riksarkivet under
Kulturdepartementet, Statens skolverk under Utbildningsdepartementet, Statens
livsmedelsverk under Jordbruksdepartementet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetar-
skyddsstyrelsen båda under Arbetsmarknadsdepartementet, Statens naturvårdsverk,

strålskyddsinstitutStatens och kâmkrañsinspektionStatens samtliga under Miljö- och
naturresursdepartementet.
° Domstolsverket, Kriminalvårdsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen samtliga under
ustitiedepartementeø;J Kommerskollegium under Utrikesdepartementeo; Socialstyr-

elsen, Läkemedelsverket, Riksförsäkringsverket samtliga under Socialdepartementeo;
Banverket, Vägverket, Trafiksäkerhetsverket, Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut, Statens trafikinstitut,väg- och Statens geotekniska institut
samtliga under Kommunikationsdepartementeo; Riksgäldskontoret, Generaltullstyrel-

Byggnadsstyrelsen, Bankinspektionen, Försäkringsinspektionen de bådasen,
sistnämnda har Finansinspektionen, Boverket, Statskontoret, Riksrevi-ersattsnu av
sionsverket, Statistiska centralbyrån, Statens löner och pensionsverk, Statens
arbetsgivarverk samtliga under Finansdepartementet; Universitets- och högskoleäm-
betet, Centrala studiestödsnämnden båda under Utbildningsdepartementeo; Lant-
bruksstyrelsen, Skogsstyrelsen, Fiskeriverket, jordbruksverkStatens samtliga under
Jordbruksdepartementeo; AMU-styrelsen under Arbetsmarknadsdepartementet;
Riksantikvarieämbetet och historiska muséer, invandrarverkStatens bådastatens
under Kulturdepartementet; lantmäteriverkStatens under Bostadsdepartementet;
Närings- och teknikutvecklingsverket, Sprängämnesinspektionen, Sveriges geologiska
undersökning, Statensprovningsanstalt, Rymdstyrelsen, Patent- Rcgistreringsver-och
ket, pris-Statens och konkurrensverk samtliga under Näringsdepartementeo;
Konsumentverket under Civildepartementet och Centralnämnden ñr fastighetsdata
under Miljö- och naturresursdepratementet.
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§2 verksförordningen tillämplig vilket innebärär länsstyrelsernaatt
inom sitt verksamhetsområde företräder vid domstol. Däremotstaten
har länsstyrelserna inte längre allmännågon företrädarätt att staten.

Beträffande delgivning med finns särskild bestämmelse istaten en
8 § delgivningslagen 1970428 handlingensäger skallattsom
överlämnas till den myndighet skall bevaka talan i måletstatenssom
eller ärendet eller till länsstyrelsen i det län där den myndighet finns
hos vilken målet eller ärendet anhängigt.är

5.3.5 Justitiekanslems ärenden enligt
skaderegleringskungörelsen

JKs ersättningsbeslut i anledning anspråk på skadestånd statenav av
partsbesked inte utesluterär den begär skadeståndetattsom som

väcker talan vid domstol. Bestämmelserna inte hellerutgörmot staten
hinder för den enskilde hänvändelse till JK direkt stämmaatt utan

vid domstol jfr JK-Beslut 1989 C 1. I praktiken blir dock denstaten
skadereglering sker hos JK så undantagslöst definitiv.gottsom som

skadeståndskrav inkommer till enligtJK skaderegleringskun-som
görelsen remitteras till vederbörande myndighet för yttrandesnarast
inom vanligtvis månad. Dessförinnan kan dock kompletterandeen
uppgifter begäras från sökanden framställningen ofullständig.ärom
Myndighetens yttrande sänds sedan omgående till sökanden för
eventuella erinringar inom två veckor. Föredraganden upprättartre-
därefter förslag till beslut föredras för JK. fårJK dock,som som
tidigare påpekats, ärende föredragning.avgöra även Genom-ett utan
snittstiden för handläggning dessa ärenden mellanär ochtvå treav
månader.

Delegering enligt 6 § skaderegleringskungörelsen

harJK med stöd 6 § skaderegleringskungörelsen delegeratav
beslutanderätt beträffande fåtal ärendegrupper. Till Statensett
arbetsgivarverk har delegerats fullgöra vad ankommer på JKatt som
i tvist anspråkrör statstjänsteman ersättningpå med stödsom av av
3 kap. 2 § skadeståndslagen och skall handläggas enligt lagensom
1974371 irättegången arbetstvister under förutsättning detom att
inte blir fråga skadestånd överstigande 25 000 kr. Tillatt utge ettom
Försvarets civilförvaltning har JK i viss utsträckning delegerat att
handlägga anspråk på ersättning för skada i fall då anspråket grundas
på Värnpliktig blivit oriktigt inkallad till tjänstgöring.att Dessutom har
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handläggningen anspråk på ersättning för skada i form räntetör-av av
lust uppkommit till följd felaktigt uttagande dispensavgiftsom av av
enligt 20 § bilavgasförordningen 1987586 delegerats till Statens
naturvårdsverk.

Anmälningsärenden enligt § skaderegleringskungörelsen5

varje ärendeI anmäls enligt §5 skaderegleringskungörelsen görsom
bedömningJK och utlåtande innan den centrala tör-etten avger

valtningsmyndighet anmält ärendet fattar beslut. JK särskilttarsom
ställning till myndighetens förslag medöverensstämmer gällandeom
rättspraxis. Vid olika uppfattningar mellan JK och myndigheten kan
JK antingen själv ärendet eller lata myndighetenöver fattata ett nytt
beslut enligt intentioner.JKs Under år 1991 förekom det dock endast
i två fall totalt 120 anmälningsärenden JK hadeattav annan- -
uppfattning den anmälandeän myndigheten. bådaI dessa fall hade
myndigheten anmält tänkte skadestånd.att utgeman

Av de 120 anmälningarna behandlats JK under 1991 harårsom av
30 gjorts Riksförsäkringsverket, 22 Byggnadsstyrelsen, 22av av av
Riksskatteverket, 15 Trañksäkerhetsverket, 9 Lantbruksstyrelsenav av
eller Statens jordbruksverk, 6 Boverket och 5 Statens löne- ochav av
pensionsverk. l övrigt det sig ellerrör anmälningar frånettom en par
respektive myndighet. Cirka tredjedel anmälningarna har gjortsen av
enligt 5 § 1 skaderegleringskungörelsen, dvs. myndigheten har haft för
avsikt skadestånd. Cirka tredjedelartvâ anmälningarna haratt utge av
gjorts enligt 5 § 2 skaderegleringskungörelsen vilket innebär att
myndigheten haft för avsikt avslå framställningen skadeståndatt om
och den inte varit uppenbart ogrundad. Tre anmälningarna haratt av
gällt myndigheten haft för avsikt ingå i svaromål i skade-att att ett
ståndsmál.

Faktiska skador

Genomgången de ärenden angående faktiska skador där enligtJKav
2 § eller § skaderegleringskungörelsen4 skall besluta i fråga om
skadestånd de ärenden faktiskarörande skador in tillsamt gettssom
JK rätteligen skall handläggas respektive centralamen som av
förvaltningsmyndighet totalt 66 ärenden har visat fram-tvåatt
ställningar gjorts enligt 2 § skaderegleringskungörelsen och 20att
hänskjutanden gjorts enligt 4 § skaderegleringskungörelsen. I 41 fall
har JK överlämnat ärendet till vederbörande centrala förvaltnings-
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myndighet för handläggning ieller fåtal fall lämnat ärendetett utan- -
åtgärd på grund det inte ankommer på JK dessaprövaatt attav
skadeståndsanspråk. 23 dessa ärenden har överlämnats till Riksför-av
säkringsverket och fyra till Riksskatteverket. Fem ärendena kundeav
ha handlagts Rikspolisstyrelsen. JK har i fall övertagit hand-treav
läggningen skadeståndsärenden från myndigheter med stöd 6 §av av
andra meningen skaderegleringskungörelsen. Två dessa över-av
taganden har gjorts från Riksförsäkringsverket. De båda ärendena

skadeståndavsåg på grund beslut livränta enligt lagenattav om
1954243 yrkesskadeförsäkring dröjt i 20 år. Yrkade skadeståndom
betalades Det tredje fallet ärende hos Statens jordbruksverkut. ettvar
i vilket fall det dock inte beslutades något skadestånd.

Beslutsskador

Under 1991år har 202 beslut fattats rörande anspråk grundade på
påstående felaktigt beslut eller underlåtenhet meddela beslutom att
beslutsskador, alltså ärenden där JK behörigär enligtensam
skaderegleringskungörelsen. I 132 fall har beslutet inneburit avslag.
Bland övriga fall har 24 anspråk bifallits helt och 23 bifallitsanspråk
delvis. I 21 ärenden har skadestånd beviljats, yrkandet har intemen
varit beloppsmässigt preciserat. I fall har ärendet avsågett som-
ersättning enligt 19 kap. 19 § jordabalken överlämnats till Kammar--
kollegiet och i fall gällde ärendet förfråganett JKsannat en om
inställning till visst skadeståndsanspråk.ett

Beträffande vilka myndigheter under 1991år oftast berörtssom av
ersättningsanspråk på grund beslutsskador har genomgången visatav

domstolarna vanligastär förekommande.att 24 ärenden gällde
påstådda beslutsskador vid domstolar. Beträffande dessa beslutsskador
bestämde JK skadestånd skulle iutgå åtta fall, fem innebaratt varav
helt bifall till yrkandet och skadeståndtvå fastställdes förlik-genom
ning. I två skadeståndsfallen det fråga felaktigheter iav var om
kallelser och i falltvå hade eller vittnen åsamkats kostnaderparten

de inte underrättats förhandlingaratt de kallats tillgenom attom som
blivit inställda. Skadeståndsbeloppen i dessa fyra fall, såledessom
samtliga hade samband med fel i kallelseförfarandet, uppgick till
6 549 kr, 15 044 kr, 2 000 kr respektive 500 kr. Ett de ärendenav

förliktes gällde inskrivningsmyndighet gjort felaktigsom en som en
anteckning förköpsrätt vilket resulterade i skadeståndom ett om
100 000 kr. Ytterligare två anspråk, dock inte bifölls, gälldesom
felaktiga beslut i inskrivningsärenden. Ett anspråk berörde Högstasom
domstolen och Svea hovrätt avsåg ersättning för rättegångskostnader
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uppkommit till följd felaktigt meddelad fullföljdshän-som av en
bifölls skadeståndet uppgick tillvisning. Anspråket helt och 12 000 kr.

myndighetskategori polisen har berörts 20En ärstorannan som av
ärenden. I ärendena har JK beslutat skadestånd. dessaAvutgesex av
innebar helt bifall till yrkandet. dessa fall rörde Riks-två Ett av
polisstyrelsen och föranledde skadestånd 000 kr4 på grundett om av

försäljningfelaktigt beslut omhändertagen personbil.ett om av en
Övrigauppgick 20Yrkandet i det fallet till 000 kr. skadeståndsanspråk

lokala polismyndigheter. Som exempel kanrörde beslutnämnas ett att
beslagtagen egendom vilket ledde till skadeståndutlämna ett om

110 kr helt bifall. polismyndighets000 Ett exempel ärannat en
beslut avvisning. det fallet yrkades 33 700 och beslutadeI kr JKom

000 kr. yrkadesskadestånd på 15 I ärende ersättning medett ettom
uppgifter från170 000 kr på grund Rikspolisstyrelsen ochosannaav

Riksåklagaren i samband med journalistiskt arbete gälldesom
Olofutredning mordet Palme. JK avslog dock det yrkandet.påav

allmänna försäkringskassorna har berörts 19De ärenden. Däravav
har skadestånd beviljats i fall, innebar bifallhelt tilltretton trevarav

i fall yrkandet opreciserat.yrkandet och De beslutadesex var
skadestånden varierade mellan 79 kr 32 000och kr, dock endastvarav

skadestånd 6 500 falltvå kr. I åtta skadeståndetöversteg synes avse
e.d. gottgörelse för försenade utbetalningar från försäkringskas-ränta

sor.
Andra relativt vanligt förekommande myndigheter kronofog-är

demyndigheterna. förekommer i 18 fall.De Skadestånd beslutades i
fall, två med helt bifall till yrkandet. de båda fallenI detsex varav var

fråga felaktiga utbetalningar efter utmätning vid ochom en samma
kronofogdemyndighet. I övriga fyra fall det fråga fel vid detvar om

förfarandet.exekutiva Som exempel kan fall underlåten-nämnas ett av
efterforska samtliga skulder bilhet på i samband med exekutivatt en

försäljning. Underlåtenheten ledde till skadestånd 33 000 krett om
yrkat 160belopp 54 kr. Ett exempel ärende där detärannat ettvar

försummelsegjordes gällande fel eller underrätta sökandeattgenom
exekutiv försäljning. det ärendet beslutadesI skadestånd skulleattom

med 126 795 kr yrkat 296utgå belopp 000 kr.var
Skattemyndigheterna har berörts 15 ärenden. I åtta ärendenaav av

det yrkade beloppet opreciserat. Skadestånd har i fyrautgåttvar av
dessa, innebar bifall tillhelt yrkandet. Sistnämnda ärendeettvarav
gällde krav l 779på kr avseende räntekompensation grundpåett av
försenad återbetalning kvarskatt. I fall yrkades 100 000ett annatav
kr medgavs 20 000 kr grund fel vidpå myndighetsutövningmen av

i tillbestående vållande uppgift bristande betalningatt en om av en
fordran införts i tidningen Justitia. Ett exempel kan nämnasannat som
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ersättningsyrkandeär 2 804 435ett kr på grund avslag påom ettav
anståndsansökan avseende betalning kvarskatt. Det yrkandeten av

lämnades dock bifall.utan
12 fallI har anspråket inte hänförts till någon särskild myndighet
riktats sådan.utan JK har inte imot staten något dessa fallsom av

beslutat skadestånd.om
Länsstyrelserna har berörts elva ärenden. Skadestånd harav

fastställts i fall, samtliga gällde felaktigatre registerärenden. Det
högsta skadeståndet uppgick till 0005 kr och dubbelregistreringavsåg

firma i handelsregistret. Ett fall gällde beslutav en serveringpar om
alkoholhaltiga drycker; i det yrkades ersättning med 2av milj. krena

dock ogillades.som
Även Statens naturvårdsverk har förekommit i elva ärenden. De

gällde samtliga skadeståndsanspråk på grund for högt uttagenav
dispensavgift enligt bilavgaslagstiftningen. Skadestånd har beviljats i
samtliga fall. Beloppen har varierat mellan 500 och 1 200 kr. I
samband härmed bör uppmärksammas JK med stöd 6 §att numera av
skaderegleringskungörelsen delegerat handläggningen dessaav
ersättningsanspråk till Statens naturvårdsverk.

Patent- och registreringsverket har förekommit i sju ärenden. fyraI
dessa har JK beslutat skadestånd; i falltvå medav helt bifallom varav

till yrkandet. Skadestånden har gällt fel vid firmaregistrering och
beloppen har tilluppgått 119 943 kr, 80 OOO kr, 59 816 kr respektive

9654 kr. Ytterligare två ärendena avsåg felaktigheter vid registre-av
ring, i det yrkades ersättning med 8 milj. kr; krav dockena ett som
ogillades.

Sex ärenden har berört Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Skade-
stånd har emellertid inte beslutats i något de fallen. De påståddaav
felen avsåg i allmänhet fel eller försummelse vid kontrollbesiktningen.

övrigtI har det sigrört varierande anspråk beträffandeom
beslutsskador berört skilda myndigheter.som

Ersättningsansprák enligt lagen ersättning vid frihetsinskränkning0m

År 1991 fattades beslut i 419 ärenden gällde ersättning på grundsom
frihetsinskränkning. I 37 dessa ärenden lämnadesav ersättnings-av

yrkandet helt bifall. I 115 fall biföllsutan å andra sidan yrkandet helt.
Av de totalt 382 ärenden i vilka utbetalningar gjordes det i 307var
fall fråga ersättningar till 25 000 kr. I 45 ärenden utbetaladesom upp
mellan 25 000 och 50 000 kr. I 18 fall det fråga utbetalningarvar om
mellan 50 OOO och 100 000 kr. Nio utbetalningar låg i intervallet
100000 till 500 000 kr och i falltvå förekom ersättningar som
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uppgift arbetsredogörelse för000 Enligt i JKs år500 kr.översteg
ersättning för frihetsinskränk-8 326 705 kr iutbetalades det1991 året

för 1992enligt arbetsredogörelse ärkan JKsningar. Här nämnas att
till 630 och utbetalades 693 972 krantalet inkomna ärenden 7uppgick

ersättning för frihetsinskränkningar.i
8,8 % anspråken lämnadesberäkning visarprocentuellEn att av

bifölls helt. 80,4 % utbetalningarnabifall och 27,5 %utan att av
till högst 25 000 kr.uppgick

fall100 000 kr. yrkadesfall de yrkade beloppen I38I översteg ett
dock bifall.6,4 milj. kr. Yrkandet lämnadesersättning med utan

fall.framställdes i 57Opreciserade yrkanden
vissaärenden rutinkaraktär andradessa ärMånga är menavav

kvalificerade juridiskavilket innebär de föranlederkomplicerade att
naturligtvisöverväganden samtidigt de tidskrävande. Det ärärsom

bedömagrundval summarisk genomgångvanskligt påatt av en
fördelningen bifallna och avslagnakvalitet. Förutomärendenas av

utbetalade beloppens storlek kan beslutens längdyrkanden desamt ge
svårighetsgrad.indikation avgörandenaspåen

ersättningsbesluten under 1991 visar 82,4 %Genomgången attav
sidor, 12,9 % sidor, 2,4 % fyrabesluten avfattats två på påpå treav

omfattat% sida. fall har beslutet fem,sidor och 1,4 Ipå tre sexen
respektive 13 sidor.

i vilket beslutet avfattats sidorGivetvis kan ärende på tvåett vara
och tidskrävande ärende där beslutetkomplicerat änavsevärt ettmer

till dessa frekventa beslut vanligtviskrävt fler sidor. Med hänsyn att
schablonmässigt bör beslutens längd ändåutformade på sättettsynes

viss ledning vid bedömningen hur ärendena fördelar sigkunna avge
omkring 34svårighetsgrad. Med ledning det sagda tordei av av

mindre komplicerade ochärendena kunna bedömas som av mera
sidanCirka l4 förefaller andra kräva tidrutinmässig karaktär. å mer

juridiskaoch kvalificerade överväganden.mer

Övriga skaderegleringskungärelsenersättningsansprdk enligt

övrigt framställas stöd 36 kap. §Ersättningsanspråk kan i med 17av
§ §andra stycket brottsbalken, 23 datalagen och 21 lagen om

avgifterbetalningssäkring för skatter, tullar och fr.o.m. densamt
juni 1992 med stöd 6 § lagen tillsyn hundar ochl även överomav

först nämnda bestämmelserna gällande underkatter. De årtre var
omfattats Ersättning enligt1991 och har således genomgången.av

bestämmelser förekommer dock sällan.dessa
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förekomDet sålunda inte något ärende enligt 21 § lagen be-om
talningssäkring för skatter, tullar och avgifter. frågal ersättningom
enligt 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken förekom ärende.ett
Anspråket hade anknytning till domstol meddelat beslutett av om
förverkande avseende utbyte mutbrott och framställdes denav av som
lämnat otillbörlig ansedd belöning. Yrkandet lämnadesen som utan
bifall jfr JK-Beslut 1991 C 13.

I övrigt förekom elva ärenden i vilka yrkades ersättning enligt 23
§ datalagen. Två dessa anspråk lämnades bifall under detutanav att
fyra bifölls helt. Ersättningsbeloppen varierade mellan 11 kr och 0405
kr. Ersättningarna grundas på felaktiga uppgifter införts i olikaatt
personregister. Som exempel kan nämnas ofullständiga uppgifteratt
i centrala körkortsregistret lett till inte i tid återfåtträttatt en person

återkallat körkort. Ett fall ledde till felaktigett kallelse tillannat en en
lantmäteriförrättning. I de ärenden där ersättning inteett medgavsav
begärdes ersättning för direktreklamutskick skett medsom personupp-
gifter hämtade centrala bilregistret.ur

5.4 Utredningens överväganden och förslag

5.4.1 Statens skadereglering

Såsom framhållits i direktiven detär övervägande antalet ärenden där
JK bevakar enskilda hänförligarätt tillstatens skadereglering enligt
skaderegleringskungörelsen.

detNär gäller den principiella skillnaden mellan handläggningen av
beslutsskador och faktiska skador bör i första hand uppmärksam-man

motiven till den nuvarande regleringen. Enligt dessa motiv,ma som
finns redovisade i propositionen med förslag till skadeståndslag prop.
19725 384 ff., inrymmer bedömningen anspråk i anlednings. av av

beslutsskada på helt sätt än detnär gällerett faktisken annat en
skada ställningstaganden i förvaltningsrättsliga frågor, delvis av
komplicerad beskaffenhet. Det blir i allmänhet fråga prövning,om en
huruvida fel eller försummelse har begåtts befattningshavare iav
chefsställning. I dessa avseenden beslutsskadefallenansågs skilja sig

från omständigheternaavsevärt kring faktiskade skadorna. En faktisk
skada definieras departementschefen skada direktaav som en genom
ingripanden eller egendom, inommot polis- ocht.ex.person
exekutionsväsendet, i kriminalvården Det vanligtvisär frågaosv. om
åtgärder på fältet lägre befattningshavare. Departementschefenav
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det naturligtansåg inriktade sig enhetligpå organisationatt man en av
skaderegleringen vid beslutsskador. Han anförde vidare

De frågor kommer under prövning i samband med skaderegle-som
ringen dettapå område både skadeståndsrättsligär och för-av
valtningsrättslig Det angelägetär de skall företrädanatur. att som

besitter erforderlig kunskap och erfarenhet dessapåstaten om-
råden. De centrala ämbetsverken har i allmänhet inte tillgång till
personal med sådana kvalifikationer. andraDe å sidanär bådeav
organisatoriska och ekonomiska skäl inte tänkbart det vidatt vart
och de verk inom ämbetsområde skadefall det härett av vars av
slaget inträffakan skall inrättas särskilda tjänster för skaderegle-
ringsuppgifterna. f.ö. iDet hög gradär angeläget uppnåratt man
enhetlighet i bedömningen de skiftande och ibland sannoliktav
svårbedömda rättsliga frågor kommer Detta talar motsom upp. en
decentraliserad organisation. Vidare kan det förväntas allmän-att

förtroendehetens för förhandlingsorganisationen denpå statliga
sidan kommer bero inte bara de enskilda förhandlarnasatt av
sakliga formellaoch kompetens ocksåav i vilken mån deutan
uppfattas oberoende och opartiska. Okat förtroende försom
forhandlingsorganen lär i sin bidra till de skadelidande baratur att
i undantagsfall väljer hänskjuta ersättningsfrågan till domstolsatt
prövning. Alla dessa omständigheter talar för skadereglerings-att
verksamheten centraliseras förläggsoch till myndighet kanen som

ha tillgång till personal med tillräckliga kvalifikationer ochantas
åtnjuter allmänhetens förtroende. Myndighetens nuvarandesom

verksamhet bör också sådan de aktuella uppgifternaart attvara av
på naturligt och organisatoriskasätt förändringar låterett utan stora
sig infoga i verksamheten med bibehållna arbetsformer. Dessa
synpunkter tillgodoses enligt min mening på bästa sätt, om
skaderegleringsverksamheten det gäller beslutsskadornär
anförtros justitiekanslern. Dennes uppgift övervaka verksam-att
heten inom hela statsförvaltningen honom väl skickadgör att ta
ställning till de förvaltningsrättsliga frågor kommer undersom
bedömande i samband med skaderegleringen. Justitiekanslern har
vidare ställning kronans ombudsman med uppgift bevakaattsom
kronans enskilda liggerDet helt i linjerätt. med den verksamhet
han i denna egenskaputövar han anförtros också de aktuellaatt nu
uppgifterna. Den justitiekanslernpersonal förfogar välöver är
kvalificerad för handläggning sådana ärenden. Redan nuvarandeav
organisation och arbetsformer flexibla ochär kan svårighetutan

efter både omfattningenoch de skadereglerings-artenanpassas av
frågor aktualiseras. Justitiekanslern åtnjuter anseende försom
objektivitet och oväld. Det finns all anledning han skalltro att

allmänhetens förtroendemötas också i den forhandlingsverksam-av
het det här gäller.som
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1974 JK-utredningårs delade uppfattningen regleringenatt av
beslutsskador bör ske hos central instans SOU 197859 ff..117en s.

Även i departementspromemorian Myndigheternas bevakning av
Ds 19835Ju delades uppfattning.rätt denna Därvidstatens angavs

följande motivering s. 165

Regleringen sådana skador uppkommer felaktigaav som genom
myndighetsbeslut eller myndigheter försummaratt attgenom
meddela beslut beslutsskador typiskt särskild risksettrymmer en
för intressekollisioner det idå allmänhet blir frågaattgenom om

prövning huruvida någon befattningshavare i chefsställning viden
myndigheten har felat jfr 19725 385 f.. Denna riskprop. s.
motiverar undantag från vadgörs gäller, dvs. frånatt som annars
grundsatsen myndigheterna behörigaär själva förhandla,att att
besluta och på i bl.a. skadereglerings-vägnarstatensprocessa
frågor. Behörigheten företräda vid sådan skaderegleringatt staten
på grund skadeståndslagen gäller beslutsskador liggerav som
därför, förstaenligt stycket i förevarande paragraf liksom enligt
gällande på JK.rätt,

RiksrevisionsverketsI promemoria Statliga myndigheters fordringsbe-
vakning och skadereglering Dnr 1986280 111 ocksåatts. angavs
Riksrevisionsverket ansåg JK i fortsättningen bordeävenatt vara
beslutande i fråga regleringen beslutsskador.organ om av

principI uppfattning har uttryckts Utredningensamma av om
försäkring egendom i dess betänkande Risk- och skadehante-statensav
ring i statlig verksamhet SOU 199240 105. betänkandetIs.
förespråkas dock uppdelningen mellan beslutsskador och faktiskaatt
skador avskaffas och i stället för enhetlig och korrektatt ansvaret en
skadereglering alla skador till följd myndighetsutövning läggs påav av

och myndighet, lämpligen JK.en samma
Av JKs årliga arbetsredogörelser framgår hans ställnings-att

taganden i skadeståndsärenden regel godtas den begärtsom av som
skadestånd. fallDe föranleder rättegång sällsynta. Dettaärsom
förhållande talar för JKs skaderegleringsverksamhet har allmän-att

förtroendehetens och JK åtnjuter anseende för objektivitet ochatt
oväld.

förEtt skäl anförtro JK skaderegleringsverksamheten beträffandeatt
beslutsskador dennes uppgift övervaka verksamheten inomatt attvar
hela statsförvaltningen honom väl skickadgör ställning till deatt ta
förvaltningsrättsliga frågor kommer under bedömande i sambandsom
med skaderegleringen. Erfarenheterna från JKs hittillsvarande
skadeståndshandläggning tyder på detta skäl alltjämt har bärkraft.att
Och tillsynsområdetäven såsom utredningen föreslår framdelesom - -
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kommer växla efter skiftande behov och kanatt det antas attresurser
JK kommer ha vidare överblick statsförvaltningenöveratt än någonen

myndighet med behövlig juridisk kompetens.annan
l detta sammanhang finns det ytterligare aspekt förtjänar atten som

uppmärksammas, nämligen vilket statligt anslag belastassom av
Ävenkostnaden för beslutat skadestånd. härvidlag råderett skillnaden

mellan olika skadetyper.
Från andra huvudtitelns anslag 6F Diverse kostnader för rättsväsen-

det skall såvitt särskilt intresseär betalas dels redovisatnu av- -
under titeln B. Ersättning till m.fl., punkt 1 ersättning enligtparter
lagen 1974515 ersättning vid frihetsinskränkning och delsom
redovisat under titeln G. Diverse, punkt 17 ersättning det slagav

i 2 § första punkten skaderegleringskungörelsen, fråganärsom anges
beslutär eller underlåtenhet allmän domstol, allmän för-om av

valtningsdomstol, Bostadsdomstolen, arrende- eller hyresnämnd,
försäkringsdomstol,Rättshjälpsmyndigheten,Rättshjälpsnämnden,eller

tjänsteman vid sådan myndighet eller nämnd beslut betalningen om
ersättning i denna punkt meddelas JK. Anslaget fårav som avses av

överskridas. Jämför 1991922100 bil. JuU 19, rskr. 183 ochprop.
statsliggaren 199293 Ju.

Dessa ersättningar belastar följaktligen inte respektive myndighets
anslag.eget

frågaI polisväsendet gäller kostnader uppkommer tillattom som
följd skadeståndsärenden belastar andra huvudtitelns anslag 5Bav
Lokala polisorganisationen Ramanslag, 26 Brottsutrednings-rampost
kostnader Dessa medel får användas Rikspolisstyrelsenm.m. samtav

länsstyrelserna och polismyndigheterna enligt de föreskrifter Riks-av
polisstyrelsen meddelar. Skadeståndskraven fleraär uppräknadeen av
kostnader för vilka medlen enligt 26 får användas. Utöverrampost
tilldelat belopp får Rikspolisstyrelsen under denna disponerarampost

anslagskredit på högst 2,9 milj. kr. Jämför 199192 100 bil.en prop.
JuU 23, rskr. 230 och statsliggaren 199293 Ju.
Inom kriminalvården gäller skadestånd och besiktningskostnaderatt

hänförs till andra huvudtitelns anslag 2E Kriminalvårdsanstalt-m.m.
anslagspost 8 Diverse utgifter. Under denna anslagspost harerna,

medel också beräknats för bl.a. ersättning till tjänstemän inom
kriminalvården för förstörda kläder och ersättning för förlustm.m. av
inventarier och reglering kassamässiga brister på grund stölderav av
vid myndigheter inom kriminalvårdsverket. Jämför 199192100prop.
bil. JuU 22, rskr. 229 och statsliggaren 199293 Ju.

Kostnaden för skadestånd uppkommit inom polisväsendet ellersom
kriminalvården belastar således dessa myndigheters anslag ochegna
konkurrerar där med andra kostnader.
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Med hänsyn till de allmänna synpunkter tidigare anförts ochsom
den principiella skillnad sålunda råder mellan beslutsskador ochsom
faktiska skador 1991även års JK-utredning regleringenattanser av
beslutsskador bör ske hos central instans och denna instans böratten

JK. Detta bör dock inte hindra JK i ökad utsträckningattvara
utnyttjar möjligheten till delegering enligt 6 § skaderegleringskun-

Särskiltgörelsen. beträffande mindre komplicerade beslutsskador,
exempelvis vid felaktiga kallelser, där felet kan fastställas utan
tolkningssvårigheter och skadeberäkningen enkel, bör detta kunnaär
komma i fråga.

förhållandetDet anspråk rätteligen skulle handläggasatt som av en
central förvaltningsmyndighet i betydande omfattning ändå tillges

visarJK gränsdragningen mellan beslutsskador och faktiska skadoratt
kan komplicerad det kan framstå oklart till vilkensamt attvara som
myndighet anspråk skall lämnas. praktikenI drabbas iJK dessa fallett

oförutsett arbete det tydligen svårt undvikaär attav som genom
föreskrifter.

Mot bakgrund genomgången JKs befattning med ärendenav av
enligt skaderegleringskungörelsen i övrigt följandegörs överväganden.

Med hänsyn till JK endast i mycket sällsynta fall haratt annan
uppfattning den myndighet anmälerän ärende enligt 5 § 1ettsom
eller 2 skaderegleringskungörelsen torde det få endast marginellen
ekonomisk effekt anmälningsskyldigheten avskaffas. JKsom
kontinuerliga och rutinmässiga kontroll och insyn i rådande praxisav
skulle emellertid försvinna. Denna kontroll och insyn dock redanär
tidigare begränsad 15 myndigheter undantagits frånatt storagenom
anmälningsskyldighet beträffande svaromål i skadeståndsmål jfrutom
avsnitt 5.2.3.

Genom utredningens undersökningar har inte framkommit det iatt
fråga anmälningar enligt § 35 skaderegleringskungörelsen brukarom
brista i överensstämmelse mellan JKzs uppfattning och uppfattningen
hos den myndighet anmäler den inför domstol skall ingå iattsom
svaromål i mål skadestånd. Enligt vad upplysts utredningenom som

emellertid erfarenheternaär hos JK sådana det i vissa fallatt anses
värdefullt JK kan kopplas innan myndigheten inger svaromål iatt
skadeståndsmål.

Skälet till anmälningsskyldigheten enligt 5 § skaderegleringskungör-
elsen i departementspromemorian Den statliga skaderegleringenangavs
efter skadeståndslagens ikraftträdande Ds 197213Ju 21 atts vara
JK bör centralt övervaka skaderegleringen, detta inte minst för hanatt
på olika skall kunna främjasätt enhetligheten. Enligt promemorian bör
JK därför ha möjlighet ingripa i andra myndigheters handläggningatt

skadeståndsärenden, för undvika rättegång.t.ex. attav
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1974 års JK-utredning anförde i sitt betänkande SOU 197859
bl.a. följande beträffande myndigheternas skadereglering och JKs
övervakning därav 116 f

frågaI myndigheternas förutsättningar självständigt skötaom att
skadereglering intar de affärsdrivandestatens verken samt statens

vägverk och byggnadsstyrelsen liksom utredningen funnit be--
träffande processbehörighet särställning. Dessa myndigheteren-

i fråga faktisk skada kunna erhållasynes rätt beslutaom att om
skadestånd i princip begränsning.utan

Skaderegleringen inom försvaret intar likaledes särställning.en
Utredningen återkommer därtill.

För skapa möjlighet för centralinstansenatt få samlad bildatt en
skadereglering och därigenomstatens kunna befrämjaav enhetligen

praxis bör dessa myndigheter åläggas göra anmälan tillatt central-
instansen innan de skadeståndsbeloppstörreutger eller beslutar i
ärende principiell betydelse. Utredningen föreslår belopps-av att

vidgränsen 100sätts 000 kronor.

I fråga rättegången i skadeståndsmål anförde 1974om års JK-
utredning bl.a. följande SOU 197859 119s.

När riktatett anspråk skadeståndmot staten eller ersätt-annan
ning, omfattas den föreslagna skaderegleringsförordningen,som av
leder till rättegång bör enligt utredningens mening i princip gälla

regler i avsnitt 6.3.2 föreslagits i frågasamma behörighetsom om
företräda inför domstol.att Till skillnadstaten från bör sålundanu

endast myndigheter på andra områden tilläggs processbehörig-som
het ha behörighet företräda i dennaatt mål.staten I övrigatyp av
fall bör talan inför domstol förasstatens centralinstansen.av

I 1974 års JK-utrednings förslag till skaderegleringsförordning SOU
197859 19 fanns bl.a. bestämmelse de affärsdrivandes. en attom
verken m.fl. myndigheter skulle anmälangöra till statsadvokaten innan
myndigheten svaromål till domstol, den vid domstolenavgav om
yrkade ersättningen översteg 100 000 kr eller tvisten hade principiell
betydelse.

I specialmotiveringen SOU 197859 147 sades det fickatts.
ankomma på vederbörande myndighet påatt avgöra näreget ansvar ett
ärende kunde ha principiell betydelse.antas

I departementspromemorian Myndigheternas bevakning statensav
Dsrätt Ju 19835 föreslogs inte någon direkt motsvarighet till 5 §

skaderegleringskungörelsen. I det i promemorian framlagda förslaget
till rättsbevakningsförordning fanns i 8 § bestämmelse samråden om
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mellan myndigheter och JK. En myndighet bevakar rättsligsom en
angelägenhet skulle enligt 8 § 3 4 samråda med JK angelägen-när-
heten principiell karaktär eller hade ekonomisk betydelsestorvar av

innanoch myndigheten fullföljde talan till HD eller genmäleavgav
eller förklaring Samrådsskyldighetendit. 156sades s. garantivara en
för informationJK skulle den andra myndigheters tvisteratt om

han behövde för fylla sin funktion central instans iattsom som
rättsliga angelägenheter. specialmotiveringenI till den föreslagna
bestämmelsen s. f. anfördes157 bl.a.

myndigheternaAtt fortlöpande underrättar JK ärendenom av
principiell karaktär viktigt för han skall kunnaär verka föratt att
praxis blir enhetlig inom statsförvaltningens olika Engrenar.
föreskrift bl.a. detta har därför tagits in i punkt Med tankeom

högsta domstolenpå normalt inte andra målprövar sådanaänatt
har prejudikatintresse föreskrivs dessutom i punkt 4 attsom

myndigheten skall samråda med JK innan den för talan i högsta
domstolen.

bestämmelseEn myndighet efter bedömning i detattom en egen
enskilda fallet skall samråda imed JK principiellt eller ekonomiskt
betydelsefulla ärenden bör enligt 1991 års JK-utredning kunna
tillgodose intresset JKs kompetens blir tillvaratagen i fallde dåattav

befogatdet och bör därför införas.är
Även JKzs beslut i anmälningsärenden enligt 5 § 1 2 skadereg-om -

leringskungörelsen vanligtvis utformas schablonmässigt och mycket
kortfattat skulle det innebära besparing arbetstid JKen av om
befriades från dessa ärenden. besparingDenna större änsynes vara
värdet kontrollJKs praxis. offentligaDen förvaltningen präglasav av

allmän decentralisera och delegerasträvan befogenheter.attav en
Detta kommer till i det ökade budgetansvar myndigheternasynes som

fått och bl.a. innebär med treårsbudgetar ochett systemnumera som
fastställande ramanslag. Med hänsyn därtill finns det inte anledningav

befara alltför ersättningar för de ifrågavarandegenerösa faktiskaatt att
skadorna kommer utbetalas JK inte längre löpande kontrolleraratt om
myndigheterna. skadeståndDessa belastar myndigheternas egna
anslag, varför skadeståndspraxisgenerös innebär myndigheternaatten
måste iaktta återhållsamhet i fråga andra kostnader. En negativom
utveckling motverkas för övrigt den granskning Riksrevi-av som
sionsverket myndigheternasgör verksamhet. Därtill har JKav
möjlighet inrikta sin tillsynsverksamhet på granskning huratt en av
myndigheterna utnyttjar sin skaderegleringsbehörighet. Det finns á
andra sidan inte heller risk för alltför restriktiv praxis eftersom inteen
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bara JK också andra myndigheter omfattasutan objektivitetskravetav
i l kap. 9 § RF. Skyldigheten för myndigheterna anmäla innan deatt
beslutar betala skadestånd eller avslåatt framställningatt en om
skadestånd inte uppenbartär ogrundad bör följaktligen avskaffas.som

Flertalet centrala förvaltningsmyndigheter och affärsdrivande verk
är processbehöriga inom sina verksamhetsområden jfr avsnitt 5.3.4.
Med hänsyn till utredningens i direktiven angivna utgångspunkt iatt
möjligaste mån renodla JKs arbetsuppgifter och till dess principiella
uppfattning myndigheterna själva i möjligastörstaatt utsträckning bör
ha behörighet företräda i rättstvister jfr avsnittatt staten 5.4.2
framstår enstaka fall bristande kunskaper i processföring hosav
myndigheterna inte i sig tillräckligt skäl behålla anmälnings-attsom
plikten enligt 5 § 3 skaderegleringskungörelsen. Det för övrigtsynes
inte konsekvent myndigheter har processbehörighetatt med stödsom

2 § verksförordningen inte skall betrodda inge svaromål iav attvara
skadeståndsmål. Den samrådsskyldighet utredningen föreslår skallsom
införas JK möjlighet också i fortsättningen främja enhetlighetenattger

Äveni rättstillämpningen. skyldigheten för myndigheter till JKatt
anmäla svaromål i skadeståndsmål bör således avskaffas.

fåtalDet ärenden handläggs JK enligt 2 § skadereglerings-som av
kungörelsen på grund central förvaltningsmyndighet saknasattav en
borde riskstörre kunna anförtros respektiveutan myndighet, docksom
skulle ha såväl möjlighet i vissa fall skyldighet samrådasom att- -
med JK. Dessa ärenden emellertidär arbetsbelastningssynpunkt inteur
särskilt intressanta. Det torde knappast leda till mindre arbete för JK

han i stället för handlägga ärendena skall rådatt ochom ge an-
visningar till berörd myndighet. Vidare torde det inte ingå i denna
utrednings uppdrag ställning till andra myndigheteratt ta änom
centrala förvaltningsmyndigheter bör processbehöriga. För övrigtvara
har reform endast marginell betydelse för få till stånden att en
renodling JKs arbetsuppgifter. Med beaktande dessa synpunkterav av
förefaller det därför lämpligast JK också i fortsättningen handläggeratt
dessa ärenden.

Vad gäller de ärenden hänskjutits till JK enligt §4 skaderegle-som
ringskungörelsen på grund skadeståndsbeloppet överstigerattav
25 000 kr bör i enlighet med redovisade principresonemang ävenovan
de flesta dessa ärenden kunna handläggas myndigheterna själva.av av
Beloppsgränsen bör alltså ändras väsentligt. fårDet förutsättas att en
statlig myndighet på samråder med JKeget detnäransvar av
principiella eller ekonomiska skäl påkallat.är Ett fullständigt av-
skaffande skyldigheten för centrala förvaltningsmyndigheterav att
hänskjuta ekonomiskt viktiga ärenden till börJK dock, bl.a. av
statsfmansiella skäl, inte komma i fråga. JK har övergripandeett
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bör dockskaderegleringen. beloppsgränsenför Den varanyaansvar
i normalfallen. Enligthänskjutande inte blir aktuellthögså att

väsentligt överstiga denuppfattning börutredningens gränsen
i250 000 gäller för JKkrnuvarande beloppsgränsen somom

syfte bestämmelsen tillregeringen.förhållande till I att anpassa
beloppsgränsen relaterad tillförändringar börpenningvärdets vara

Enligt utredningensallmän försäkring.enligt lagenbasbeloppet om
basbeloppbelopp 15uppfattning motsvararett varasomsynes

lämpligt.
råder det mycketfrån JustitiedepartementetuppgifterEnligt stor

bedömningar i de JKregeringens och JKssamstämmighet mellan av
mellansamstämmighetenskadeståndsärendena. Denhänskjutna stora

för regeringen inte skullebedömningar talarochregeringens JKzs att
regeringensskadeståndsärenden. JKsig med enskildabehöva befatta är
förövergripandeharombudsman ochhögste statensett ansvar

bevakadet gällerskadereglering liksom överhuvudtaget när att statens
tillhänskjutande till regeringen relateratobligatorisktRegelnrätt. om

emellertid iupphävas. börbör därför kunna JK ävenvisst beloppett
till regeringenöverlämna ärendeoförhindradfortsättningen ettattvara

i fråga skaderegle-administrativa myndighetenden högstaär omsom
för regle-detalltjämt kommer haring och yttersta ansvaretattsom

skador.ringen statensav
handläggningen debefrias frånsålunda i huvudsakOm JK av

uppgiftertid kunna frigöras förbör icke oväsentligfaktiska skadorna
ombudsman.för regeringens högsteadekvataärsom mer

frihets-anspråk grund vissaprövningen pådet gällerNär avav
frihets-1974515 ersättning videnligtinskränkningar lagen om

inte de allmännaanförtro JK, ochinskränkning har skälet för att
angelägetuppgift främst varit detdennadomstolarna, attatt ansetts

främja frivilligmöjligt ochförfarandet mycketförenkla så att ensom
lämpligtDepartementschefen detskadereglering. ansåg göraatt samma

fråga handläggningenredan gällde itillämpligtsystem om avsom
jfr 197497skadeståndslagenskadeståndsyrkanden enligt prop. s.

77 f..
alternativ Brottsskadenämnden,liggandetill hands ärNärmast

förvaltningsmyndighet.vederbörande centralaKammarkollegiet eller
1988984 in-förordningen medhar enligtBrottsskadenämnden

till uppgift ärendenför Brottsskadenämndenstruktion prövaatt om
1978413. Ersättningbrottsskadeersättning enligt brottsskadelagen

okändi de fall då gärningsmannenför brottsskada utbetalas endast är
skadelidande inte kan fåbetalningsförmåga och deneller saknar

privataförsäkring. Ersättning dåfrån utgårskadan någon ävenersatt
täcker den ekonomiskaförsäkringar socialförsäkringar inte helteller
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eller den ideella skada uppkommit brottet. Vid sak- ochsom genom
förmögenhetsskada ersättningutgår för rymlingsskador enligt 3 §
brottsskadelagen dvs. brottet har begåtts någon varitom av som

Ävenintagen i kriminalvårdsanstalt e.d. gärningsmannen inteom
tillhör någon de personkategorier 3i §brottsskadelagenav som anges
kan ersättning lämnas för sakskada och förmögenhetsskada enligtren

§ i4 ömmande undantagsfall. Vid personskada finns inga förbehåll
vad gäller gärningsman. I fallmånga gärningsmannentyp är okänd.av

Det angelägetär upprätthålla enhetlig praxis i de grannlagaatt en
ärendena ersättning vid frihetsinskränkningar och bibehållaom att
sambandet mellan ersättningsprövningen och tillsynen deöver
myndigheter beslutaäger frihetsberövanden. Dessasom om om-
ständigheter det förhållandet ärendena kan beröra skildasamt att
förvaltningsområden talar för uppgiften ligger hos centralatt en
instans. dessutomDet är angeläget dessa ersättningsfrågor i förstaatt
hand i den frivilligaprövas skaderegleringens form. Beslutet bör vara

partsbesked missnöjd sökande skallett kunna få iprövatsom en
domstol. Motsvarande skäl anförts beträffande beslutsskadornasom
talar i frågaäven dessa ärenden för JK får fortsättaattom att vara
central instans.

Brottsskadenämnden sysslar med ersättningsfrågor i anledning av
brott; med andra ord närmast fall till frågor ersättning imotsatta om
anledning frihetsberövanden beslutade myndigheter. Kammar-av av
kollegiet saknar straffrättslig kompetens och har jämfört med JK
endast begränsad kompetens i skadestånds- och förvaltningsrätt. Ingen

dessa båda myndigheter har eller bör tilläggas några tillsyns-av
funktioner domstolaröver eller åklagare. Beträffande alternativet att
låta vederbörande centrala förvaltningsmyndighet dessapröva
ersättningsfrågor det förstär och främst inte lämpligtt.ex. att
Riksåklagaren ersättningsfrågorprövar i anledning underlydandeav
åklagares beslut frihetsberövanden. Denna prövning börom av
rättssäkerhetsskäl göras helt utomstående myndighet. Förav en
domstolsväsendets del det oklartär det i framtiden kommer attom
finnas någon central förvaltningsmyndighet jfr departementspro-
memorian Domstolsväsendet, Organisation och administration i
framtiden 199238][Ds 119 ff. och 161 och 1992932100s. prop.

Ävenbilaga 3 26. blir falletså bör denna myndighets. om av
principiella skäl inte pröva ersättningsfrågor har samband medsom
domstolarnas materiella avgöranden. Alternativet låta domstolarnaatt

dessa frågorpröva skulle innebära möjligheten till frivilligatt
skadereglering avskaffades beträffande denna kategori ersättnings-av
anspråk Redan detta skäl detgentemot alternativetstaten. ärav
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olämpligt. Det följaktligentorde inte finnas någon myndighet som ur
alla synpunkter lämpligareär JKän dessa frågor.prövaatt

Dessa överväganden har gjorts bakgrund de nuvarandemot av
förutsättningarna för JKs prövning frihetsinskränkningsärenden.av
Frekvensen dessa ärenden ökar successivt, fortfarandeärav men
tolerabel med hänsyn till myndighetens sambandI med attresurser.
utredningen redovisar sina överväganden JKzs organisation lämnasom
vissa synpunkter har samband med frihetsinskränkningsärendenasom
avsnitt 9.4.

Från Kommittén Ju 198903 för översyn det allmännas skade-av
ståndsansvar har emellertid upplysts den kommer föreslåatt att
ändringar i fråga till ersättning förrätten frihetsinskränkningarom
0.d. Kommittén forutser dess förslag kan komma leda till detatt att att
hos framställsJK ytterligare 3 000 krav år från enskildaca per
skadelidande.

För 1991 års JK-utredning framstår det för närvarande som en
vansklig uppgift bedöma framtidaden ärendeutvecklingen på dettaatt
område. Om antalet ärenden ökar kommitténsätt förutskickat ryms
dessa ärenden inte inom JKs organisation och det blir då inte heller
rimligt JK skall handlägga ärendena med hänsyn till renodlings-att
aspekten. den situationenI förefaller den lämpligaste lösningen vara

införa någon form schabloniserad med hänsyn tillatt frihetsin-taxaav
skränkningens häktning, anhållande, reseförbud etc. och längd.art
Den myndighet beslutat den ersättningsgilla åtgärden bör dåsom om
i första hand förvaltningsbeslut bestämma ersättningen. denIettsom
situationen bör sådant partsbesked missnöjdpå sökandes begäranett en

Ävenkunna omprövas JK. JKs beslut skulle utgöra partsbeskedav ett
kan bli föremål för domstolsprövning.som

frågaI övriga ersättningsanspråk enligt skaderegleringskungörel-om
förefaller risken för intressekonflikter inte särskilt påtaglig.sen vara

De dessutomär fåtaligaså intede har någon egentligattpass
betydelse det gällernär renodla JKs arbetsuppgifter. Inte minstatt
skador enligt 23 § datalagen så likaär beslutsskador över-attpass
vägande skäl talar för sådana ersättningsanspråk prövas JK.att av
Dessa ersättningsfrågor torde således olägenhet i fortsätt-ävenutan
ningen kunna prövas JK.av

98



Företrädare för vid199337sou rättsrvisterstaten

5.4.2 Behörighet företräda vid rättstvister i övrigtatt staten

Beträffande tvistemålshanteringen i allmänhet bör skilja på de fallman
där processföringen kan flyttas till den berörda myndigheten och de
fall då denna något skäl inte bör tilläggas processbehörighet ellerav
då tvisten inte kan hänföras till någon viss myndighet.

De fall där JK företräder i rättegång grundpå denstaten atten av
berörda myndigheten saknar processbehörighet fåtaliga.är Flertalet
myndigheter inte under någon överordnad myndighetsorterarsom
dvs. centrala förvaltningsmyndigheter och affärsdrivande verk har

tillagts processbehörighet inom sina verksamhetsområden. Avnumera
avsnitt 5.3.4 framgår det endastär beträffandeatt åtta de 68av
myndigheter instruktioner granskats det åligger JKvars attsom
företräda i rättegång. De praktiska fördelarstaten ståren attsom
vinna dessa myndigheter processbehörighetatt tordegenom ge
följaktligen JKzs synvinkel marginella. principiellaAv skäl kanur vara
det dock ifrågasättas varför just dessa myndigheter skall vara
undantagna från den i praktiken gällande huvudregelnnumera att en
myndighet har processbehörighet inom sitt verksamhetsområde. I vart
fall det gällernär centrala myndigheter bör den vägledande principen

myndigheten har processbehörighetatt inom sitt verksamhetsom-vara
råde och får från fall till fall avgöra myndigheten själv börom
företräda eller den bör anlita någonstaten för uppgiften.om annan

finnsDet ingen anledning befara någon myndighet skulleatt att
avhålla sig från utnyttja möjligheten vidatt osäkerhet sinatt om
materiella kompetens föra det allmännas talan söka den hjälpatt den
behöver, allra minst i angelägenheter den saknar erfarenhetsom av.
Dessa synpunkter framfördes redan i departementspromemorian Ds Ju
19835 s. lll ff. och kan i enlighet med det resonemang som-
redovisats i fråga anmälningsskyldigheten enligt §5ovan om
skaderegleringskungörelsen sägas än aktuella i dag. Detvara mer-
finns ingen välgrundad anledning befara myndighet skulleatt att en
utnyttja sin processbehörighet för lättsinnigt åsamka onödigaatt staten
kostnader. Det kan följaktligen knappast anföras några statsfinansiella
skäl för låta vissa myndigheteratt processbehörighet.utanvara

Det är överväganden detta slag praktiskaän över-av snarare
väganden rörande den faktiska förekomstent.ex. av processvana
jurister vid myndighet bör avgörande för processbehörig-en som vara

Åtminstoneheten. de centrala myndigheter inteännu ärsom process-
behöriga bör således anförtros inomrätten sitt verksamhetsområdeatt
företräda i rättegång.staten

Frågan flytta den del JKs tvistemålshanteringatt inteom av som
kan fördelas på centralmyndigheterna efter deras ansvarsområden eller
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inte utförs dem till central instans berördes redannågon avav annan
beträffande Kammarkollegiet1974 övervägandenårs JK-utredning. De
gjordes ñrefaller i huvudsakoch Försvarets civilförvaltning dåsom

Förhållandenafortfarande aktuella SOU 197859 122 ff.. kanvara s.
dock komma de nuvarande uppgifterna förändras någotatt om

tillcivilförvaltnings juridiska avdelning överflyttasFörsvarets
Kammarkollegiet. juridiska kompetensen hos dessa bådaDen
myndigheter samlas i fall hos Kammarkollegiet. Betänklighetemaså

Kammarkollegiet övergripande föranförtro det attmot att ansvaret
insyn i statsförvalt-bevaka skulle då minska. Den helarättstatens

Kammarkollegiet inteningen JK för närvarande har kommer docksom
heller efter sammanslagning få. Därtill kommereventuell attatten

förvaltningsmyndighet;Kammarkollegiet självt reguljär centralär en
inte regeringens ombudsman med övergripandeJK högstesom
extraordinära förhållandenfunktioner. Under alla kommer Kammar-
kollegiet förvaltningsrättslig och sannolikt ocksåbehöva tillförasatt

processbehörighet icivilrättslig kompetens det skall JKsövertaom
berövas dendess helhet. Samtidigt det JK inte kanuppenbartär att

tillhögt kvalificerade juridiska kompetens krävs bl.a. med hänsynsom
regeringen, tillhandahållafunktion utredningarJKs göraatt

tryckfriheten och yttrandefriheten i övrigt Dennautlåtanden, värna etc.
vid tillvaratagandekompetens bör liksom hittills kunna användas också

i förefaller således interättegång. Deträtt statensstatens som omav
uppgiften flyttas från JK.skulle komma bättre tillrätt att tas vara om
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6 Regeringens rådgivare i juridiska
angelägenheter

6.1 Sammanfattning

arbetsuppgiftJKzs regeringens rådgivare i juridiska angelägen-att vara
heter kan i praktiken bestå i besvara remisser,sägas särskilt överatt
lagförslag, utföra särskilda utredningsuppdrag regeringenatt samt

Opinionsutfärda s.k. legal JK kan dessutom initiativ ochatt ta egna
fästa regeringens uppmärksamhet brister ipå gällande lagstiftning.

Utredningen har gjort remissvargenomgång JKs under årenen av
1989 1991 och de särskilda utredningsuppdragen under 1988årenav-

1991.-
Såsom regeringens högste ombudsman friståendeJK för-är en

valtningsmyndighet under regeringen med i viss mån extraordinära
befogenheter. råder sambandDet mellan JKs uppgift utövaett att
tillsyn den offentliga förvaltningen och uppgiftenöver bevakaatt

sidan uppgiftenå regeringen juridiskarätt rådstatens samt attena ge
sidan.andra Utredningen delar den i direktivenå uttalade upp-

fattningen också fortsättningsvis friståendeJK såsom jurist högpåatt
nivå bör fungera regeringens rådgivare i juridiska angelägenheter.som

bör det inte,Däremot lika lite för närvarande, kunna komma isom
fråga regeringenJK politiska råd.att ger

6.2 formerna förDe nuvarande Justitiekanslems

rådgivande funktion

6.2.1 Allmänt

Enligt § tredje2 stycket JK-instruktionen skall JK tillhandagå
regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter.
Uppgiften fullgörs i första hand JK remissyttrandenattgenom avger

lagförslag till regeringen, speciellt i ärendenöver där allmänna
rättssäkerhetsaspekter har särskild tyngd. Regeringen kan emellertid

En opinionlegal innebär i allmänhet form rättsutlåtande från JK, t.ex.en av
för myndighetsstyrka behörighet och befogenhet i viss angelägenhet.att en en
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också JK särskilda utredningsuppdrag. Vidare utfärdar JK s.k. legalge
opinions. Det förekommer dessutom JK underhands-att t.ex. genom-
kontakter med regeringskansliet initiativ i lagstiftningsfrågortar egna-
och fäster regeringens uppmärksamhet på brister i gällande lagstift-
ning. Också riksdagen och olika myndigheter anlitar i viss utsträck-
ning JK remissinstans. En utgångspunkt för utredningenssom
överväganden i denna delär uttalandet i utredningens direktiv detatt

i fortsättningenäven behöver finnas särskild fristående jurist högpåen
nivå tillstår regeringens förfogande för särskilda juridiskasom
utredningsuppgifter och på uppdrag regeringen kan ingripasom av

missförhållanden inom den statliga förvaltningen.mot

6.2.2 Utredningens undersökningar

Utredningens sekreterare har gått igenom de remissvar JK harsom
lämnat under perioden från och med den januari1 1989 till och med
den 31 december 1991. Han har också gått igenom samtliga särskilda
utredningsuppdrag JK fått under perioden från och med den 1som
januari 1988 till och med den 31 december 1991 de särskildasamt
utredningsuppdrag redovisats i JK-Beslut årgångarna 1982 1990.som -

Remisser

Under den undersökta treårsperioden har besvaratJK 124 remisser.
Undersökningen redovisas i tabellform i bilaga tabell G -

Av remisserna kommer 93 % från regeringen, 2 % från riksdagen
och 5 % från myndigheter. Regeringens remisser fördelar sig departe-
mentsvis så 48 % kommer från Justitiedepartementet,att 10 % från

och Finans- och Civildepartementen, 9 %vart ett från Utrikes-av
departementet, %7 från Socialdepartementet, från5 % Arbets-
marknadsdepartementet, % från4 Utbildningsdepartementet, 3 % från
Försvarsdepartementet, 2 % från och Kommunikations- ochvart ett av
Bostadsdepartementen och i övrigt inte alls eller under frånprocenten
övriga departement.

36I % de undersökta fallen har remisserna betänkanden.av avsett
19 % har departementspromemorior och 17 % skrivelseravsett från
departement. 24 % remisserna har skrivelser från olikaavsettav
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myndigheter Riksdagsmotioner eller internationella överenskommel-
har vardera varit föremål för drygt remisserna.ser procenten av

Vid genomgången har framkommit JKs ställningstaganden tillatt
remisserna fördelar sig så JK haft vissa synpunkter i 37 %att av

medan han i 39 % särskilda synpunkter i övrigtutansvaren av svaren
lämnade remitterade förslag erinran. Han har tillstyrkt i 16 %utan
och iavstyrkt 5 % Han har dessutom frånavståttav svaren. att yttra
sig i 3 % fallen.av

Vad gäller remissvarens längd visar undersökningen de uppgåratt
till sida i 53 % fallen, till två sidor i 18 % fallen, tillen av treav
sidor i 7 % fallen, till fyra sidor i 10 % fallen deav samt attav
endast i enstaka fall omfattat sidor.änmer sex

Särskilda utredningsuppdrag

De särskilda utredningsuppdragen ganska fåtaligaär har varitmen
År Årtidskrävande. 1988 fick JK sådana uppdrag. 1989 förekomtre

inget uppdrag. Under och 1990åren och 1991 inkom fyravart ett av
uppdrag från regeringen. Jfr bilaga tabell 7 bygger påsom
uppgifter i JKs ärendestatistik. Vissa särskilda utredningsuppdrag har
redovisats i JK-Beslut årgångarna 1982 1990.-

särskildaDe utredningsuppdragen ansluter sig ofta till JKs tillsyns-
funktion. Som exempel har nämnts utredningsuppdraget angåendeatt
Stig Berglings avvikande under permission ledde till JKatt tog upp
frågan disciplinansvar för tjänsteman inom kriminalvården. Iom en
anslutning till JKs utredning i den s.k. Ebbe Carlsson-affären
behandlade JK i särskilt på JKs initiativ tillsynsären-ett eget upptaget

frågande hur rikspolischefen hade handlagt sina uppgifter som
rikspolischef. Med anledning utredningen tjänstemänstvå iav om
Finansdepartementet förtroendeskadliga bisysslor JK frågantog upp

avskedande den tjänstemannen och disciplinpåföljd för denom av ene
andre änstemannen.

Före år 1988 diariefördes uppdrag från regeringen inte som en
särskild ärendekategori. I de flesta fall lottades de tillsynsärenden.som
JK har emellertid tillhandahållit inom myndigheten upprättaden
förteckning uppdrag frånöver regeringen däribland vissa till--
synsärenden fr.o.m. 1974.år-

2Härmed det remitterade förslaget upprättats hosatt myndighetavses oavsetten
det är regeringen eller myndigheten översänt remissen till JK.om som
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uppdrag fyra frånBland dessa kan uppdrag regeringennämnas år
1977, nämligen uppdrag utreda sanningshalten i advokatsett att en
påstående polisen använde ojusta förhörsmetoder, uppdragatt ett

BT-Kemiaffáren,gällande den s.k. uppdrag komplettera JOsett att
utredning i ärendet angående den s.k. sjukhusspionen i Göteborg och

biträdauppdrag länsstyrelsen i Kopparbergs län vid skaderegle-ett att
ring översvämningsskador i samband med vårfloden.av

År 1978 fick i uppdrag granska Wallenberg-ärendet.JK Raoulatt
År 1980 regeringen uppdraget bevakaJK vidrättatt statensgav

boutredningen efter Stephens.Florence
År 1982 gällde uppdrag verkställigheten vid utvisningett av

chilenska medborgare.
År 1983 fick bl.a. i uppdrag utreda husaffärerJK Domänverketsatt

upphandling.och Trafiksäkerhetsverkets
År fick polisens handläggning1984 JK utreda förundersökningenav

i uppmärksammat mål, där för mordbrand medhjälpett samten grov
till misshandel och människorov dömd frikänts efter resning.person

År 1985 gällde uppdrag Riksåklagarens åklagarmyndig-ochett en
hets agerande i s.k. brevbombsmålet gransk-det och uppdragett annat
ningen Oskarshamns tingsrätts handläggning det s.k. sjövärns-av av
målet.

År 1987 fick bl.a. i uppdrag utreda Stig Berglings avvikandeJK att
under permission huruvida SIDA åsidosatt tryckfrihetsförord-och
ningens regler meddelarfrihet.om

År 1988 gällde uppdrag utreda rikspolisstyrelsens m.fl.ett att
myndigheters handlande i samband med utredningen mordet påav
Olof Palme Ebbe Carlsson-affären, uppdrag FFVsavsågett annat

och tredje uppdrag gällde ifrågasatt otillåten åsikts-vapenexport ett
registrering hos säkerhetspolisen.

År 1990 uppdrag utredningar förtroendeskadligaavsåg två om
bisysslor. RiksrevisionsverketsEtt uppdrag rörde överrapport

affärsverketgranskning vissa förhållanden vid och uppdragFFV ettav
förvaltningenden ekonomiska vid utlandsmyndighet.en

År 1991 skilda frågor. innebargällde uppdragen Ett prövaatt
huruvida utredning gjord inom Statens vattenfallsverk skulle föranleda
någon åtgärd. Ett uppdrag fråga underlåtenhet införavsågannat attom
mål i Europadomstolen informera regeringens ombud vissaom
förhållanden i den fosterfamilj omhändertagit makars barn.två JKsom
fick också i uppdrag utreda behovet åtgärder rörande be-att av
stämmelserna olaga våldsskildring. fjärde uppdraget gälldeDet attom
granska redovisa omständigheter kringoch verkställigheten av
fängelsestraff vid kriminalvårdsanstalterna Svartsjö och Asptuna.m.m.
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Legal opinions

JK har fr.o.m. 1987år endast fåtal legal opinions; jämföravgett ett
63.bilaga tabell Före år 1987 var-det vanligt de utfärdades föratt

Riksgäldskontorets räkning i samband med skulle lånatt staten uppta
i utlandet. Enligt överenskommelse mellan JK och Riksgäldskon-en

utfärdar sedan dess Riksgäldskontoret självttoret sina legal opinions.
förfarandeDetta har allmänt godtagits utländska långivare.av

De legal opinions utfärdats under de åren har regelsenastesom som
varit avfattade på engelska eller tyska och har gällt Statenst.ex.
järnvägars rättsliga ställning. JKzs behörighet utfärda legal opinionsatt
torde betrakta utflöde JKzs egenskapatt regeringensettvara som ur av
högste ombudsman. Ett exempel på legal opinion i bilaga 4.en ges

6.2.3 Närmare beskrivning vissa remisserav

Remisserna är de skiftande slag och det är svårt klartmestav att
urskilja vilka frågor dominerar och vad brukar detsom som vara
avgörande skälet för JK skall anlitas remissinstans.att Ensom
urskiljbar kategori dock frågorär där allmänna rättssäkerhetsaspekter
har särskild betydelse.

Vid genomgång remissvaren framgår JK ofta uppehålleren attav
sig vid just allmänna rättssäkerhetsaspekter, frågor med anknytning till
de grundläggande fri- och rättigheterna, lagtekniska frågor och frågor

berör normgivningskompetensens fördelning mellan riksdagen,som
regeringen och myndigheterna.

I det följande exemplifieras detta urval uttalanden iettgenom av
olika remisser. Avsikten med exemplen inte iär koncentrerad formatt
återge den sakliga kärnpunkten i respektive peka påutan attsvar
uttalanden vid genomgången remisserna förefallitsom av vara
representativa för inriktningen JKs rådgivande verksamhet.av

I remissvar 1989-01-19 till Finansdepartementetett betänkan-över
det Ny taxeringslag reformerad skatteprocess SOU 198821 och 22-
framförde JK synpunkter ikraftträdandebestämmelserpå

Som huvudregel gäller enligt svensk bestämmelserrätt att av pro-
cessuell träder i tillämpning med omedelbarart verkan med
undantag för mål eller ärenden anhängiggjorts före ikraftträ-som

3 En legal opinion är rättsutlåtande åberopas iett internationellaavsett att
angelägenheter angående viss myndighets behörighett.ex. och befogenhet.en
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dandet. principDenna bör, enligt min mening, gälla också i den
föreslagna taxeringslagen. Härigenom uppnås enhetlighet med vad

gäller för indirektade skatterna. Om reformen gäller förävensom
äldre beslut undviks olägenheten under lång tid tvingas användaatt
olika processuella Vidare finns det från de enskildassystem.
synpunkt anledning låta de bestämmelsernagenerösaatt om
omprövning få genomslag snarast.

I yttrande 1989-05-1 1 Våldsskildringsutredningensöver betänkandeett
Censurlagen modernisering biografförordningen SOUen av-
198922 uttalade JK bl.a. kravet insynpå i den offentligaatt
verksamheten särskiltär uttalat det gäller myndighetsutövning.när

I yttrande 1989-08-29 till Kommunikationsdepartementetett över
promemorian Postverkets behandling obeställbara försändelserav
uttalade JK för Postverketrätt obeställbaraöppna för-att atten
sändelser, enligt JKs uppfattning, i och för sig inte kan iståanses
strid med bestämmelsen i 2 kap. §12 RF. villeJK ändå uttrycka viss
tveksamhet till det förslag hade lagts fram i promemoriansom
eftersom brevöppning alltid mycket känslig integritetssynpunkt.är ur

remissvaretI 1990-01-22 till Arbetsmarknadsdepartementet över
betänkandet Produktkontroll enligt arbetsmiljölagen Betänkandem.m. ,3 Ds 198948 avgivet Arbetsgruppen för vissaöversynav av
bestämmelser i arbetsmiljölagen berördes frågan delegeringom av
normgivningskompetensen

har inteJag erinrannågon den arbetsgruppen föreslagnamot av
ändringen beträffande för delegeringensättet normgivnings-av
kompetensen till regeringen och Arbetarskyddsstyrelsen. Förslaget

stämma överens med vad under tid har före-synes som senare
skrivits inom angränsande rättsområden. föreslagnaDen ändringen
i regeringsformen, syftar till möjliggöra certifieringarattsom av
vissa utländska kontrollorgan, har generell utformning,getts en

vidare konsekvenser inte har behandlats arbetsgruppen.vars av
Enligt min mening bör ytterligare övervägas inte det angivnaom
syftet kan nås med någon begränsad lagstiftningsåtgärd.mera

I yttrande 1990-03-29 till Civildepartementet Kommunansvars-ett över
utredningens betänkande Kommunalbot SOU 198964 framförde JK
vissa synpunkter i fråga den kommunala självbestämmanderätten.om
Han påpekade i sinJK verksamhet vid flera tillfällen har påtalatatt
bristen regler förpå komma tillrätta med kommuneratt att genom
agerande från nämnder, styrelser eller beslutande församlingar
underlåter sig efterrätta domstolsavgöranden i kommunalaatt
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besvärsmäl. Beträffande det remitterade förslaget införandetom av en
kommunal bot anförde han dock bl.a.

Såsom har påpekats i särskilda yttranden i betänkandet betyder
detta omfattande inslagett statskontrollnytt denöver kommu-av
nala verksamheten. En sådan ordning skulle strida den bärandemot
principen i det svenska samhället kommunernas självständigaom
ställning. Härtill kommer kommunal botatt skulleen ytterst---
drabba kommunmedborgarna själva det dessaärtrots skallatt som
skyddas fel.mot

I yttrande 1990-08-16 till Justitiedepartementetett över Meddelar-
skyddskommitténs betänkande Meddelarrätt, Meddelarfrihet i företag
och föreningar SOU 1990 12 berörde JK skillnaderna mellanm.m.
offentlig och privat verksamhet i frågor har samband medsom
offentlighetsprincipen

Det torde i landvårt inte föreligga några delade meningar denom
nuvarande meddelarfrihetens och meddelarskyddets betydelse för
den offentliga bevakningen myndigheter och andra offentligaav

Lagstiftningen meddelarskydd har gamlaorgan. om anor som en
del i den s.k. offentlighetsprincipen, och inte minst i min verksam-
het har jag ofta kunnat konstatera missförhållandena har förtsatt
i dagen och radi0TVs arbete i skydd dagensgenom pressens av

regelsystem Enligt min mening kan emellertid i dettaman
hänseende inte dra paralleller mellan myndigheter och enskilda.
Den enskilda verksamheten bygger på avtalsfrihet, konkurrens och
föreningsfrihet och har helt andra utgångspunkter vadän myndig-
heternas verksamhet har.

I yttrande 1990-11-23 tillett Justitiedepartementet fram-över en
ställning Rikspolisstyrelsen ändring i brottsbalkenav om m.m.
påtalade JK tillkomsten år 1984att polislagen har grund-genom av
lagens krav på lagstöd för polisens tvångsbefogenheter tillgodosetts.
Sedvanerättsligt grundade befogenheter kan inte användas för
begränsningar de i regeringsformen angivna grundläggande fri-av och
rättigheterna.

I remissvar 1991-02-28 tillett Riksdagens revisorer över Rapport
199091 2 Televerkskoncern yttrade följJK ande beträffande rollfördel-
ningen mellan riksdagen och regeringen

Frågan lämpligheten riksdagsledamöter haratt styrelseuppdragom
i affärsverk bör enligt min mening bedömas utifrån ett mera
allmänt övervägande, grundat på rollfördelningen mellan regering
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6 § regeringsformen skall regeringenoch riksdag. Enligt 1 kap.
Regeringenför detta inför riksdagen.riket och ansvarigstyra vara

riksdagens föreskrifter iakttas och landetförbär attattett ansvar
intentioner. Till regeringensfungerar i enlighet med riksdagens

förvaltningsmyndigheterna. Riksdagen kontrollerarförfogande står
iregeringens styrande insatser stårsedan olika över-på sätt att

kontrollen byggermed riksdagens beslut. Den påensstämmelse -
granskning statligarevisorers denförutom riksdagenspå av

regeringen i formfrånverksamheten bl.a. på rapporter av-
Medde olika myndigheterna. hänsynpropositioner angåendem.m.

riksdag detrollfördelning gäller mellan regering ochtill den ärsom
kontroll i former harnaturligt riksdagens utövasatt ovansom

mindre lämpligt placerakan framståDet attangetts. represen-som
i syftepositioner hos myndigheteri ledningsansvariga atttanter

i myndigheters styrelser börintressen. Ledamöterbevaka vissa
förutsättningarna fylla uppgiften.personliga Enefter de attutses

detriksdagen i praktikenordning innebär övertaratt ansvarsom
förekomma.regeringen bör inteåvilarsom

Revisionsutred-1991-03-11 till Civildepartementetyttrande överI ett
Årlig statsförvaltningen SOU 199064revision ibetänkandeningens

utrednings-tillsynsverksamhet och de särskildaberörde JK sin egen
uppdragen

tillsyn statliga myndigheter.bl.a. till uppgiftJK har utöva överatt
uppgifter framkommerhaIden verksamheten kan JK nytta somav

myndigheter. Underrevisionen andra årvid den årliga senareav
särskilda utredningsuppdragbeslutat JKhar regeringen också att ge

Riksrevisionsverketsframkommit vidanledning vadmed av som
vill framhålla detoch myndigheter. JKrevision statliga verk attav

frågor förlämplig åtgärd hit överlämnakan att om ansvarvara en
frågor juridisktjänsteförseelse och andra naturt.ex. somav

vikt givetvisårliga revisionen. Avframkommer vid den ärstor
vid revisioner följs denframförda anmärkningarockså att upp av

för revision adekvathar varit föremål påmyndighet sätt.ettsom
framfördafå delha intresseAven härvidlag kan JK attav av

iakttagelserdessa till grund föranmärkningar för kunna läggaatt
Riksrevisions-vederbörande myndighet.vid framtida inspektion av

sådanthand diskuterat huroch har redan underverket JK ett
till stånd. framtidainformationsbyte lämpligen skall komma Den

myndigheter således kunnaförvaltningsrevisionen statliga börav
samverkan mellan Riksrevisionsverketutvecklas ytterligare genom

och JK.

beträffande1991-08-26 till JustitiedepartementetremissvaretI
19911utsökningsbalken RSVRiksskatteverkets översyn rapportav
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tillstyrktes förslaget tillskapa konkursregister. JK pekade påatt ett att
registret skulle komma innehålla integritetskänsliga uppgifter.att
Noggranna föreskrifter för registret borde därför utarbetas.

yttrandeI 1991-08-26 till Civildepartementet LOA-utred-överett
ningens delbetänkande Periodiska hälsoundersökningar i vissa statliga,
kommunala och landstingskommunala anställningar SOU 199129
kommenterade frågorJK rörde grundläggande fri- och rättighetersom
och kravet regleringpå laggenom

Enligt min uppfattning innebär bestämmelsen i 2 kap. 6 § rege-
ringsformen RF frågan skyldighet genomgå periodiskaatt attom
hälsoundersökningar regleras imåste lag. En skyldighet att
genomgå läkarundersökning bör absolut bedömas påtvingatettsom
kroppsligt ingrepp. Jag medveten bestämmelsen i 8är kap.attom
3 § vissaRF har tagits till intäkt för påstående lagform inteattav
skulle krävas det gäller sådana åliggandennär för tjänstemanen
hos eller kommun följer tjänsten. Man stöder sigstaten som av
härvidlag på uttalande i förarbetena till denna bestämmelse.ett
Rent allmänt kan lagstiftning förarbetensägas äratt genom
otillfredsställande. Ordalydelsen bestämmelserna i 2 kap. 6 §av
och 8 kap. 3 § RF otvetydig. Lagformär krav. Härtillär ett
kommer idet detta fall fråga åtgärd inskränkeräratt om en som
på de grundläggande fri- och rättigheterna. I sådant fall bör en
tolkning i fråga huruvida det krävs lagform eller tillavgörasom
förmån för kravet lagform.på Aven bestämmelsen i 11 kap. 10 §

talar för lagformRF och utesluter kollektivavtalsreglering.
Avslutningsvis vill jag framhålla skyldigheten genomgåatt att
periodiska hälsoundersökningar för vissa befattningshavare primärt
inte tillskapas i arbetsgivarens eller arbetstagarens intresse. Det är
i stället allmänhetens säkerhetsintresse, skall tillgodoses isom
första hand. Aven denna omständighet regleringgör att en av
frågan kollektivavtal olämplig. Lagstiftningär i dengenom synes
situationen den bästa lösningen.vara

remissvar 1991-10-02I betänkandenöver Utredningenav om
stabsmyndigheternas verksamhet. Marknadsanpassade service- och
stabsfunktioner organisation stödet till myndigheter ochny av-
regeringskansli SOU 199140 41 berördes gränsdragningen mellan-
offentlig och privat verksamhet och frågor normgivningskompeten-om
sen

De anställda i de befintliga utredningenär Utredningensom av om
stabsmyndigheternas verksamhet berörda myndigheterna statligaär
befattningshavare arbetar under det straffrättsliga och dis-som
ciplinrättsliga gäller för sådana befattningshavare. Deansvar som
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står under såväl JKs riksdagens ombudsmäns tillsyn. Ensom
förändrad organisation enligt utredningens förslag innebär av-
görande förändringar i de avseenden jag har nämnt.som nyss
Många befattningshavare kommer arbeta i privaträttsligtatt
uppbyggda organisationer och kommer stå under JKs tillsynatt
endast i den mån de har myndighetsutövande arbetsuppgifter.
Behovet kontroll och tillsyn från regeringen och enskildaav - -måste ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta utrednings-
arbetet. Vid genomförande organisationett måste ocksåav en ny
den formella uppbyggnaden regelsystemet inom de aktuellaav
områdena beaktas. I den mån författningsbestämmelser vilar på
delegation enligt RF från riksdagen eller regeringen måste en
översyn ske eftersom endast förvaltningsuppgifter kan överlämnas
till bolag, föreningar, samfälligheter eller stiftelser 11 kap. 6 §
RF.

Under den treårsperiod granskats har fem remissernasom procent av
kommit från andra myndigheter. Dessa remisser har bl.a. gällt
Överstyrelsens för civil beredskap utkast till avseenderapport
ledningen totalförsvarets civila del under kriser och i krig ochav

myndighets bestämmelser informationsförsörjning inomsamma om
totalförsvaret Datainspektionens förslag dels tillsamt allmänna råd om
personregistrering med hjälp ADB på arbetsplatser och dels tillav
information datalagens bestämmelser och Datainspektionens praxis.om

Härutöver har två remisserna kommit från riksdagen.procent av
Det har varit fråga yttrande till Bostadsutskottetett motioneröverom

awittring i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker,om ett
yttrande till lagutskottet över motion tillrätt bilden samtom ettegen
yttrande till Riksdagens revisorer över Televerkskon-rapporten om

verksamhet.cernens
Det finns ingen uttrycklig bestämmelse motsvarande 2 § tredje-

stycket JK-instruktionen JK skall tillhandagå riksdagenatt ellerom-
myndigheter med råd och utredningar i juridiska angelägenheter.
Myndigheternas anlitande JK remissinstans skall i ställetav som ses

bakgrund JKs övergripande roll i frågamot bevakaav att statensom
rätt, tillsynutöva den offentligaöver förvaltningenatt m.m.

6.2.4 Närmare beskrivning vissa särskildaav
utredningsuppdrag

Som framhållits i avsnitt 6.2.2 ansluter sig ofta de särskilda ut-
redningsuppdragen till JKs tillsynsfunktion. De särskilda utrednings-
uppdragen liksomär remisserna de skiftande slag. Dessamestav
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uppdrag har ofta sin upprinnelse i den allmänna debatten och gäller i
utsträckning frågor offentligrönt uppmärksamhet.stor som
syfteI åskådliggöra hur särskilda utredningsuppdrag kanatt vara

beskaffade och tillvägagångssättJKzs vid uppdragens utförande lämnas
i bilaga 5 kortfattad beskrivning uppdragen under åren 1988en av -
1991.

6.3 Utredningens överväganden och förslag

uppgiftJKs regeringens juridiske rådgivare har i allmänhet intesom
ifrågasätts. I de motioner motion 198889K222 haren av som
föranlett denna utredning har det dock det särskiltärsagts att av
intresse JK samtidigt han bevakar och haratt rätt tillsynstatenssom

denöver offentligutövar verksamhet regeringens juridiskeärsom
ombudsman. Det i motionensägs betyda JK i sammanhang kanatt ett

sig såsom myndighet, i politiskyttra rådgivare.ett annat snarast som
Dessa dubbla roller vidaresägs ägnade skapa förvirring och detatt
påpekas JKzs agerande kommit kritiseras blandatt i den s.k.att annat
Ebbe Carlsson-affären. Motionen avslutas i den aktuella delen med ett
uttalande det möjligtär JK bör behålla flertaletatt deattom av
uppgifter ankommer på myndigheten. Under inga förhållandensom nu
bör enligt motionärerna JK dock i framtiden juridisk rådgivarevara
regeringen.

De aspekter motionärerna anläggs på JKzs rådgivningsom av synes
här aktualisera i första hand JKs uppgift särskildagöra utredningaratt
på regeringens uppdrag.

För regeringen skall kunna fullgöra sin konstitutionelltatt fastlagda
uppgift riket tillstår dess förfogandeatt omfattandestyra ochen
kompetent förvaltningsapparat täcker alla sektorersnart sagtsom av
samhällslivet. Det kan behovet utredning ochsynas som om av
sammanställning underlag för de beslut måste fattas påav som
regeringsnivå skulle kunna täckas de olika förvaltningsmyndig-av
heterna och inom sitt område. Erfarenheten visar emellertidvar en att

finnsdet behov fristående för särskildaett utredningarav organ av nu
åsyftat slag, antingen därför de förhållanden påkallar utredningatt som

denär karaktär det berörda förvaltningsorganetsnärmastattav
förmåga utreda sakligt och opartiskt kan med elleratt rätt orätt- -
betvivlas eller därför frågan har sådan räckvidd denatt måsteatten
behandlas övergripande. Uppenbart i dessaär fall de högsta kravatt
måste ställas detpå skall verkställa utredningen, både medorgan som
avseende på utredningskompetens, inbegripet överblick över rättsord-
ningen, och självständighetpå och oväld.
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finnsI JK med nuvarande ordning sådantett permanent organ.
Endast undantagsvis och, vill det företrädesvis detnärsynas, som
skall utredas har betydande politiskt uppmärksammade utlöpare kan
det finnas behov särskilt bildade utredningsorgan i formanses av av
kommissioner.

Vare sig utredningsbehovet täcks JK eller särskilt bildatettav av
utredningsorgan måste utredningsuppdraget full med iakttagandegöras

regeringsformens krav saklighetpå och opartiskhet. En sakav annan
bådeär utredningsförfarandet och utredningsresultatetatt i den

fortsatta hanteringen kan nagelfaras och värderas olika från olika
politiska utgångspunkter. Men skerså berättigar uppenbarligen inteatt
till beteckna utredningen eller dess fynd och slutsatser politiskatt som
materia därmed skall förstås något framlagdaän förslagannat attom
skall de politiskaprövas instanser i demokratiskavårtav som
statsskick har det slutliga avgörandet.

Enligt sin instruktion skall tillhandagåJK regeringen med råd och
anvisningar ijuridiska angelägenheter. Kvalificeringen rådgivnings-av
uppgiften till juridiska angelägenheter i förening med kravet på
saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § RF utesluter JK regering-att ger

råd utifrån politiska utgångspunkter. Regeringen torde inte helleren
ha praktisktnågot behov få politiska råd från JK kvalifika-attav vars
tioner hänför sig till helt andra områden det politiskaän fältet.
Regeringen brukar ha jurister inom sin krets och för övrigt finnsegen
det regelmässigt god tillgång till jurister inom regeringskansliet som
kan råd i politiska frågor med juridisk anknytning. Från politiskge
rådgivning i egentlig bemärkelse skiljasmåste frågor rättspolitiskav
karaktär. För kunna sig vad rättssäkerheten kräver,att yttra om om
ändamålsenligheten förregel nå åsyftat mål, bieffekteratt ettav en om
och risk för snedvridningar, reglernas konsistens inom störreettom

kanrättssystem det sålunda ofrånkomligt JK anläggeretc. attvara
Ävensynpunkter och värderingargör rättspolitisk detta skallart.av

dock ske med iakttagande objektivitetskravet i 1 kap. 9 § RF ochav
kan integrerad del den rättsliga bedömningen jfranses vara en av
lagrådets uppgifter.

Utredningen ansluter sig odelat till direktivens ståndpunkt att
regeringen bör ha särskild, högt kvalificerad fristående jurist till sitten
förfogande för särskilda utredningsuppdrag finneroch inga skäl för att
frångå nuvarande ordning med JK för denna funktion. I denna
inbegripes då också rådgivning juridisk verkställdnärartav en
utredning anledning därtill.ger

JK bör dock rådfrågas regeringen endast i kvalificerade juridiskaav
Åfrågor. andra sidan det väsentligtär regeringen verkligenatt

utnyttjar sin högste ombudsmans kompetens och för råd iresurser
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juridiska angelägenheter, inte minst anlita honom förattgenom
särskilda utredningsuppdrag.

En reglering förutsättningarnanärmare för regeringennär kanav
anlita förJK särskilda utredningsuppdrag emellertid inteär lämplig.
Det ligger i sakens regeringen måste ha möjlighet tillnatur att stor
flexibilitet det gällernär vilken utredningsformavgöra iatt ettsom
visst fall lämpligast.är I sådana fall då utredning kan komma atten
föranleda synpunkter på regeringens eller något statsråds handlande

beaktasmåste det inte ankommer på JK granska regeringen; denatt att
uppgiften ligger enligt 12 kap. 1 § RF på konstitutionsutskottet. Det
kan vidare ibland lämpligare utreda viss fråga inomattvara en
regeringskansliet och någon gång särskild utredare ellergenom
undersökningskommission. Exempel på omständigheter kansom
inverka dennapå bedömning då undersökningenär kan komma att
beröra frågor har samband med Sveriges förhållande till främ-som
mande makt eller då det lämpligareär sekretessynpunkt. Sekre-ur

hos JK enligt 11är kap. §4 sekretesslagentessen 1980100
begränsad i förhållande till vad i allmänhet gäller hos andrasom
myndigheter.

initiativJKs till lagstiftning kan också betraktas formsom en av
rådgivning i juridiska angelägenheter. Initiativ i allmänhettas mot
bakgrund de iakttagelser han gjort i sin verksamhet. Det framstårav

självklart i likhetJK med andra förvaltningsmyndigheter skallattsom
regeringengöra uppmärksam på brister myndigheten iakttar inomsom

sitt verksamhetsområde och inte själv kan avhjälpa. framställningarAtt
sådan bör åtföljas förslag till åtgärder likaledes givet.art är Härav av

kan förslag fåäven juridiskän karaktär dettanär ärrentannan
ändamålsenligt för förvaltningsmyndigheternas verksamhet, utan att
det bör JK gått sin kompetens.utöverattanses

En del den juridiska rådgivningen sker tidigarestor av som
redovisats i form remissyttranden. Närmare hälften remissernaav av
kommer från Justitiedepartementet. Det torde inte finnas någon
anledning valetän remissinstanser föregåsatt anta annat att av av

överväganden. I endast de undersökta fallentrenoggranna procent av
har JK avstått från sig. Det behöver dock inte innebäraatt yttra JKatt

i fallende remissen omotiverad. Från myndighetensansett attens var
sida urvalet remisser till JK inte betraktas problem.synes av ettsom
Det saknas således belägg för JK skulle utnyttjas remissinstansatt som
i onödan.

Vid genomgången remissvaren har framkommit sjuattav procent
remisserna kom från någon myndighet eller från riksdagen.av annan

Uppenbarligen finns det behov hos bl.a. myndigheterna i vissaett att
situationer rådfråga JK såsom rättsligt Det sker förutomexpertorgan.
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remisser också underhandskontakter mellan myndig-genom genom
heterna och JK. Denna verksamhet värdefull förär statsförvaltningen
och samhället i och bör bibehållas.stort

Det bör understrykas god allmän regel bör JK anlitasatt atten vara
remissinstans i första hand i fallde då allmänna rättssäker-som

hetsaspekter, integritetsfrågor, konstitutionella frågor eller de
grundläggande fri- och rättigheterna berörs. vissaI fall kan förslagett
ha sådan direkt beröring med JKs verksamhet det i sigen att
motiverar remiss till JK, exempelvis det gäller tillvaratagandenären

rätt.statensav
Den företagna undersökningen remisserna visar remissvarenattav

i allmänhet ganska kortfattade.är I 34än fallen omfattarmer av
högst sidor. Det tyder på det knappasttre går göra någrasvaren att att

rationaliseringsvinster generellt rekommendera kortareattgenom svar.
Sammanfattningsvis kan konstateras det inte framkommit någotatt

tyder arbetsuppgiften juridisk rådgivareattsom att vara
regeringen behöver reformeras. JK bör sålunda också i framtiden
tillhandagå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägen-
heter. Det innebär oförändrade uppgifter i fråga remisser ochom
särskilda utredningsuppdrag.

Uppgiften legal opinions kan i allmänhet knappastatt läggasavge
på någon än JK såsom regeringens högste ombudsman ochannan
generellt den förvaltningsmyndighet undersett regeringen har densom
högsta juridiska kompetensen, inte vill riskera attom man nagga
utlåtandenas auktoritativa karaktär i kanten. Det är sak JKatten annan
i särskilda fall, såsom i fråga Riksgäldskontoret, kan uppdraom
vederbörande myndighet legal opinions för räkning.att avge egen
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7 Justitiekanslerns tillsyn offentligaöver

befattningshavare

7.1 Sammanfattning

Sedan 1809 harår det i Sverige funnits två parallella extraordinära
tillsynsorgan, nämligen underJK regeringen och JO under riksdagen.
Denna dubbla kontroll den offentliga förvaltningen motiveradesav
från början den då rådande maktdelningen i samhället. Efterav
parlamentarismens genombrott och införandet 1974 års RF åtnjuterav
regeringen i princip alltid folkrepresentationens förtroende. Den
dubbla kontrollen får dock fortfarande motiverad med hänsyn tillanses
medborgarnas rättssäkerhetsintresse, med åren och i takt medsom
utvidgningen det allmännas ingripanden i eller reglering deav av
enskildas förhållanden kommit tillmätas allt betydelse,större ochatt
med hänsyn till regeringen behöver kontrollorganatt förett eget att
kunna inför riksdagen för sin konstitutionellt bestämda uppgiftsvara

riket. Domstolarna har alltid omfattatsatt styra såväl JKs JOsav som
tillsyn och framhölls ursprungligen särskilt viktiga tillsynsobjekt.som
Så kontrollen domstolarna enligt gällande bestämmelser ochsom av
praxis sker i Sverige kan den inte oförenlig med domstolarnasanses
självständighet i dömandet.

Utredningen har sin sekreterare igenomgått de tillsynsären-genom
den förekommer i JKs registratur för år 1991 inhämtatsom samt
upplysningar handläggningen tillsynsärenden från personalenom av
hos JK. Utredningen har dessutom anordnat hearing angående denen
tillsynsverksamhet Riksåklagaren,utövas Rikspolisstyrelsen,som av
Riksförsäkringsverket och Riksskatteverket.

viktigasteJKs tillsynsfunktioner bevakaär enskildas rättsskyddatt
i vid bemärkelse och tillgodose regeringens kontrollbehov.att För att
kunna riket har regeringen ständigt behovstyra kontrolleraett attav
den offentliga verksamheten. Kontrollbehovet skiftar emellertid från

tillområde frånområde tid till JKs tillsynsverksamhet börannan.
också i fortsättningen ha karaktären rättskontroll och den börav
koncentreras till områden där tillsynen motiveras kvalificeradeav
rättsskyddsintressen. Den bör särskilt inriktad på rättssäkerhets-vara
frågor, integritetsfrågor, konstitutionella frågor och frågor harsom
anknytning till de i 2 kap. RF reglerade grundläggande fri- och

Övrigrättigheterna. tillsyn bör fullgöras respektive centralav
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förvaltningsmyndighet, Riksrevisionsverket eller JO. JKs klago-
målsprövning bör i första hand instrument för regeringensettvara
rättskontroll. JK bör därför ha frihet avgöra enskiltstor att ettom
klagomål eller anmälan skall leda till utredning eller ej. Vidare bör JK
intensifiera sin inspektionsverksarnhet och prioritera denna framför
prövningen enskilda klagomål. JK bör med strikt iakttagandeav av
domstolarnas självständighet i dömandet också i fortsättningen kunna

Ävenviss tillsyn domstolsväsendet.utöva över fördelningen av
arbetsuppgifter mellan JK och JO bör flexibel. Slutligengöras börmer

fortsättaJK granska ärendeförteckningar det bör ske iatt men mer
selektiva former för närvarande.än

7.2 Bakgrund

Justitiekanslerns verksamhet fram till 1809dr

under benämningenNär JK Högste ombudsmannen inrättades genom
Karl XIIs kansliordning 1713 blevår han chef för Revisions-nya
expeditionen. Denna expeditioner bland vilka riksstyrel-var en av sex

alla uppgifter fördelades och deövertog gamla kollegiernassens som
Högste ombudsmannen ställdes följaktligen i förspetsenansvar.

rättsväsendet. skulleHan kronans,på dvs. den enväldige kungens,
kontrollera lagarvägnar och författningar följdes och dessutomatt

uppsiktutöva ämbetsmännensöver ämbetsutövning. Hans tillsyns-
funktion ha haft till syfte den enväldige kungenattsynes ge en
förbättrad möjlighet kontrollera Medborgarnas, elleratt statsapparaten.

undersåtarnas,rättare rättssäkerhetsintresse i sig i det då rådandevar
statsskicket underordnad betydelse. Medborgerliga fri- ochav
rättigheter hade inteännu uppmärksammats inom Vidstatsrätten.
denna tid hade Högste ombudsmannen för övrigt inte ställning som en
från Kungl. Majzt fristående förvaltningsmyndighet. Genom enväldets
fall efter Karl XIIs död 1718 och införandet maktñrdelningav en
mellan kungen och ständerna, dvs. form parlamentariskt styre,en av

Årförutsättningarna.ändrades 1719 ändrades Högste ombudsmannens
titel till JK. Fortfarande tjänade dock JKs tillsynsfunktion främst
syftet på statsmakternas kontrolleravägnar statsförvaltningen ochatt
inte bevaka undersåtarnas rättssäkerhetsintressen. Man böratt

Bakgrundsskildringen bygger offentligtutöver tryck huvudsakligen på uppgifter- -hämtade Göran Ingers Svensk râttshistoria, andra upplagan, 1983, Håkanur
InledningStrömbergs till statsrätten, 1978, Fredrik Sterzels Riksdagenssamt

kontrollmakt, 1969.

116



Justitiekanslerns tillsyn199337sou

observera JK också chef för åklagarväsendet i riket. Detatt var var en
uppgift för övrigt behöll till 1948.han år Under 1766åren 1772som -

Ämbeteteftertillsattes JK ständerna val. förvandlades därigenomav
till förtroendeämbete riksdagen vilket motiverades ämbetetsett av
vikt och angelägenhet i det lagarnas vård, varuti folkets rättigheter
ligga blivit besynnerligastebevarade, på det detta ämbete uppdra-
gen. Eftersom ämbetet innefatta det förtroendeansågs yppersta ett
fritt folk kunde sinanågon medlemmar, hade ständernage av
beslutat ämbetet skulle tillsättas val elektorer allaatt genom av av

riksdag.stånd, dock för tid tilllängre och med Gustavän nästa I
statsvälvning 1772 blev emellertidIIIs JK åter Kungl. Majts högste

ombudsman, vilket kunde naturlig följdsägas maktensvara en av
förskjutning från riksdagen till kungen. JK blev alltså redovisnings-
skyldig inför kungen.

Maktdelningsläran och dess tillämpning Sverigei

Vid statsvälvningen 1809 hadeår mål skapa makt-attman som en
balans mellan kungen och riksdagen. Man trodde därmedatt man
skulle kunna undvika maktmissbruk och rättsosäkerhet och i stället
skapa garanti för fri-medborgarnas och rättigheter skulle förbliatten

Regeringsformenokränkta. utarbetades och 1809antogssom var
resultatet kompromiss mellan olika meningsriktningar ochav en
mellan gamla traditioner och moderna författningsidéer. Man hade
byggt det nationella författningsarvetpå hade också låtit sigmen man
påverkas utländsk författningsdoktrin, särskilt maktdelningstankenav

hade utvecklats bl.a. engelsmannen Locke i slutet 1600-taletsom av av
och fransmannen Montesquieu i mitten l700-talet. Det utmärkandeav
draget för denna konstitutionella åskådning den ansågatt statensvar
funktioner slag lagstiftande, verkställande och dömande.trevara av
Enligt Montesquieu borde den styrande eller verkställande makten
anförtros kungen, den lagstiftande folkrepresentationen och den
dömande självständiga domstolar.

Maktdelningsprincipen har knappast någonstans blivit helt förverkli-
haftgad. Den har tidigare betydelse för utformningenstor av

konstitutionella statsskick och fortfarande sin prägel vissasätter på
författningar, särskilt Förenta Förverkligandet principenstaternas. av

2Jämför SOU 19397 75.s.

3Jämför SOU 19397 75.s.
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har motverkats inte bara uppkomsten diktaturer,genom av som
innebär maktkoncentration hos statschefen eller regeringenen eller ett
visst härskande parti, också parlamentarismen,utan skapargenom som

ömsesidigt beroendeförhållandeett mellan regeringen och folkrepre-
sentationen. Trots detta detär möjligt urskilja föratt mönsterett
funktionsfördelningen mellan vilket i sinastatsorganen, huvuddrag
återkommer i flertalet författningar. I enskildheterstaters företer dock
funktionsfördelningen variationer.stora

Den dömande makten brukar tillkomma domstolar, organiserade i
flera instanser med högsta domstol i Domstolarnasen spetsen.
huvuduppgift är tvistemålavgöra och brottmål.att I många finnsstater
också möjlighet påkalla domstolskontrollatt avgöranden inom denav
offentliga förvaltningen. Denna kan anordnad på olika sätt. Enligtvara
det anglosaxiska har sittsystemet, i Storbritannien,som ursprung
ankommer det på de allmänna domstolarna kontrollera laglighetenatt

förvaltningsbeslut. Enligt det kontinentalaav här-systemet, som
från Frankrike, finnsstammar särskild organisation förvaltnings-en av

domstolar i flera instanser, hos vilka förvaltningsbeslut kan över-
klagas.

I nära samband med funktionsfördelningen står de bestämmelser om
skydd för medborgerliga rättigheter, brukar finnas i de flestasom
författningar. Sådana bestämmelser innebär nämligen begränsningar

befogenheter. Denstatsorganens kända rättighetsförklaringenav mest
den förklaringär människans och medborgarens rättigheter,om som

under franska revolutionen nationalförsamlingenantogs år 1789.av
Här garanterades bl.a. den personliga friheten, likheten inför lagen,
åsiktsfriheten, yttrandefriheten och äganderätten. Franska revolu-
tionens rättighetsförklaring kom sedan få betydelseatt stor som
förebild vid utformningen rättighetskatalogerna i de mångaav nya
författningar tillkommit under 1800- och 1900-talen.som

1809 års RF influerad Montesquieus maktdelningsschemavar av
det följdes inte fullt Den svenska statsmakten hademen ut. enligt 1809

Åårs RF dualistisk uppbyggnad. sidan fanns kungenen jämteena
honom underordnade myndigheter, verk, ämbets- och tjänstemän samt
å andra sidan folket med dess representation riksdagen och de under
denna sorterande verk och funktionärer. Beslut kunde fattas av
statsmaktens främsta Äventillsammans eller för sig.organ var
riksdagen sålunda Riksdagenett statens ochvar ärorgan. var -
naturligtvis fortfarande folkets enda lagliga representation.-

Enligt 1809 års RF tillkom således den styrande makten kungen.
Den lagstiftande makten delad mellan kungen och riksdagen. Bådavar
hade initiativrätt och ägde absolut varandra. Finansmaktenveto mot
tillkom odelad riksdagen. Det innebar riksdagenatt rätt attensam gavs
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bestämma vilka skatter skulle Detta helt i över-upptas.som var
ensstämmelse med svensk tradition i strid med Montesquieusmen

Ävenprinciper. kontrollmakten tillkom riksdagen. Kontrollen gällde
statsrådet, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. frågaI om
domstolarna skulle den riksdagen utsedde JO såsom riksdagensav
ombud ha tillsyn lagarnasöver efterlevnad och i denna egenskap äga

inför domstol åtala domare och ämbetsmän.att Detta ämbete utgjorde
således motstycke till den kungen beroendeett JK. Den dömandeav
makten skulle enligt 1809 års RF utövas oavsättliga domare.av
Hovrätterna och alla andra domstolar skulle döma efter lag och laga
stadgar. Som högsta dömande skulle Konungens högsta domstolorgan

Åtskillnadenfungera. mellan den styrande och den dömande makten
emellertid inte konsekvent genomförd. Kungen hade sålundavar rätt

delta i Högsta domstolens beslut ochatt hade då två röster. Denna
ordning bort först år 1909. Intill 1840, dåtogs genomförde denman
s.k. departementalreformen, dessutom justitiestatsministernvar
självskriven ledamot Högsta domstolen.av

ÅrEnligt 1809 års RF förblev JK kungens högste ombudsman.
1840 upphörde JK chef för nedre justitierevisionenatt ochvara
samtidigt tillhöra statsrådet vid justitieärendenasatt avgörande. I
samband med rättegångsreformen 1948år frikopplades JK helt från
åklagarväsendet ioch stället inrättades ämbete riksåklagare.ett som
Belysande för JK-ämbetets inriktning dessförinnan konstitutions-är att
utskottet vid 1937 riksdagårs konstaterade JKs kontroll denöveratt
högsta rättskipningen och förvaltningen efter år 1840 alltmer iträtt
bakgrunden för hans andra uppgift högsta allmänna åklagaresom
SOU 19397 23. sammanhängande med tillsynsuppgiften dockärs.
JK fortfarande särskild åklagare i fråga brott i tjänsten. JK harom
också exklusiv åklagare uppgifter enligt TF och YGL.som

Riksdagens ombudsmän 00

Som redan berörts infördes i och med 1809 års RF tillsynsmyn-en ny
dighet fick betydelse för JKzs verksamhet. Då inrättades nämligensom
Justitieombudsmannaämbetet JO kontrollinstrumentettsom

Årriksdagen. 1809 infördes sålunda den i dagännu rådande ord-
ningen JK regeringensär och JO riksdagensatt kontrollorgan. För
såväl JK JO framhölls domarna och domstolarna viktigasom som
tillsynsobjekt.

Med hänsyn till 105 viktiga roll i den svenska konstitutionella
kontrollen domstolar och förvaltningsmyndigheter kommer JOav
fortsättningsvis särskilt uppmärksammas.att
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l de flesta länder finns inga särskilda former anordnade för kontroll
domstolaröver och förvaltningsmyndigheter.

Den svenska JO speciell formutgör för folkrepresentationensen
kontroll domstolaröver och förvaltningsmyndigheter och har i modern
tid kommit tjäna förebild för parlamentariskaatt kontrollorgansom av
skiftande utformning i rad andra länder.en

Det svenska bidraget i fråga kontrollens former såledesom var
främst tanken på folkrepresentationen utsedd förtroendeman.en av
Denna föreställning uttryck för dualistisk ochett makt-var en av
delningsläran påverkad statsuppfattning dominerade i tid närsom en
ständernas inflytande i förhållande till kungamakten stod sinpå
höjdpunkt.

Avsikten bakom tillskapandet JO-ämbetet i början 1800-taletav av
riksdagen medel kontrolleraatt denett under konunga-var attge

makten lydande ämbetsmannakåren och således stärka riksdagensatt
ställning i det konstitutionella Sedan parlamentarismen vuxitsystemet.
fram och på gamla maktdelningsläror grundatett motsatsförhållande
mellan riksdag och regering försvunnit kan inte längre åberopaman

sådan motivering för JO-ämbetet. denI regeringsformen haren nya
parlarnentarismen skrivits in och det har klargjorts riksdagen äratt
folkets främsta företrädare och regeringen ansvarigär införatt
riksdagen.

dettaI statsskick, där riksdagen förutsätts omfatta regeringennya
med sitt förtroende, kunde det i och för sig sig naturligtte att
riksdagen överlåter sin hittillsvarande kontroll tjänstemän i offentligav
förvaltning på regeringen och denna får sittpåatt ta attansvar
myndigheterna handlar i enlighet med riksdagens beslut. Med ett
sådant konstitutionellt betraktelsesätt kan O-ämbetetsJ arbetsuppgifter
lika utförasgärna liksom JK lyder underett regeringen.av organ som
Emellertid innehåller den grundlagen bärande grund förnya en annan

JO-ämbete. I grundlagen har sålundaett lagstiftningsmakten tillagts
riksdagen såsom företrädare för folket. främstaDen lagarna,ensam av
regeringsformen, tillförsäkrar medborgarna vissa grundläggande fri-
och rättigheter och ålägger domstolar och förvaltningsmyndigheter att
i sin verksamhet iaktta saklighet och opartiskhet. fundamentalEn
princip är den offentliga makten underatt utövas lagarna. För
riksdagen finns behov särskilt medelett kontrolleraett attav att
medborgarnas fri- och rättigheter inte träds för ochnär myndig-att
heterna i sin verksamhet efterlever lagarna. Riksdagen behöver vidare

förmedlar kunskap hur lagarnaett verkar i samhälletorgan som om
och påtalar brister bör avhjälpas.som
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1937 års utredning angående JKs, JOs MOsoch allmänna
ämbetsställning anförde följande JOs ställning efterm.m. om
parlamentarismens genombrott SOU 19397 26 f.s.

Då den svenska opinionen för visso icke skulle vilja ansluta sig till
förslag JO-ämbetets avskaffande,ett beror väl detta väsentligenom

på ämbetet vunnit sitt berättigandeatt hos på områdeett annatoss
den konstitutionellaän kontrollens. Redan vid ämbetets tillkomst

torde önskemålet bereda befolkningen skyddatt byråkratienett mot
i allmänhet alltså alldeles denna i sitt handlande stöddeoavsett om-
sig å riksstyrelsen eller ha spelat avgörande roll. Det föllen-
sig naturligt kontrollen över ämbetsmännen ickeatt utgick från
regeringen, då för tiden byråkratiens huvud, från folkrepre-utan
sentationen. Genom sin verksamhet efter denna linje har också
ämbetet under tidernas lopp vuxit sig fast i det allmärma med-
vetandet. JO har blivit modern folktribun, hos vilken denen
enskilde sig kunna påräkna hjälp och stödvet godtyckligtmot
ämbetsmannavälde. Visserligen har statsskickets demokratisering
och parlamentarismens genombrott medfört förstärkta garantier för
de medborgerliga rättigheter vilkas skyddande betydelse-såvar en
full uppgift för JO under tidigare skeden ämbetets historia. Menav

ock viss förskjutning därigenom inträtt i frågaom en artenom av
de ärenden, sysselsätta ämbetets innehavare, finnes ingensom
anledning förutse fortgående minskningatt ämbetets be-en av
tydelse. I och med den statliga verksamhetenatt spänner över allt
fier områden samhällslivet och därmed den statliga förvaltningenav
vidgas, torde behovettvärtom sådan, utanför byråkratienav en
stående kontrollinstans sig igöra ökad grad gällande. Vid be-
dömandet ämbetets betydelse är även märka denna endastattav att
i mindre mån låter sig i detmätas årliga antal erinringar och åtal

domare och ämbetsmän, expedierasmot ombudsmannen.som av
Den vikten harstörsta ämbetet sin blotta tillvaro. Tygenom -såsom lagutskottet vid 1859-60 riksdagårs uttrycket det mindre-anledningar för JO gripa med sin ämbetsmyndighet,att desto
säkrare ändamåletär institutionenmed uppnått.

När det konstitutions- och första lagutskottetsammansatta år 1967
behandlade frågan omorganisation riksdagens ombudsmanna-om av
ämbeten i anslutning till 1963 JO-utredningsårs betänkande
Riksdagens justitieombudsmän SOU 196564 196732samt prop.
redovisade utskottet sin JOspå ställning och funktioner 1809 årssyn
RF då fortfarande i kraft. Utskottet anförde därvid bl.a. följandevar
KILU 19671 5 f.s.

4 Militieombudsmannen.
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Av väsentlig betydelse vid reformär inte endast beaktaatt en
ärendeutvecklingen hos ombudsmannaämbetena även övervägautan
de principer, vilka institutionenpå sådan bygger. gällerDetsom

klargöra ombudsmännens ställning och funktioner iatt dagens
samhälle, bakgrunden den långa utveckling skettmot sedanav som
JO-ämbetet inrättades inte kommit till uttryck i ändrademen som
grundlagsregler. ---

Genom den utvecklingen har ombudsmannainstitutionensenare
väsentligt förändrats till både funktioner och verkninsgsätt. Här
skall endast erinras några de viktigaste dragen i dennaom av

Åtalsfunktionenomdaning. har kommit i bakgrunden.numera
Ombudsmärmen väcker endast fånågra åtal året. Erinringar iom
skilda former har i huvudsak beivrande inför domstol,ersatt en
praxis befästs bestämmelser i instruktionen. Bredare,som genom
allmänna undersökningar myndigheternas praxis olikapåav
områden viktiga inslag iutgör ombudsmännens arbete. De har på
denna blivitväg vägledare för myndigheterna åklagare.änmera av
Samtidigt har de enskilda klagomålen kraftigt ökat, utvecklingen

blivit särskilt påtaglig under de åren. Under 1950-taletsenastesom
har också praxis införts, enligt vilken ombudsmännen ien stor
utsträckning utvecklar sina synpunkter iäven ärenden intesom
föranleder direkt kritik myndigheternas handlande. Derasmot
betydelse för både myndigheterna och de enskilda har därigenom
ökat. Av vikt också JOsär arbetsfält väsentligt vidgats.stor att
Tidigare avsåg granskningen i huvudsak domstolsväsendet och
rättsvården i bemärkelse.trängre börjanMed på 1950-talet har
emellertid förvaltningen kommit alltmer i förgrunden och svarar

för huvuddelen JOs arbetsbörda. Några författnings-numera av
ändringar har inte erfordrats härför såvitt gäller de statliga
myndigheterna endast ändrad inriktning arbetet.utan Ien av
samband med 1957 reformerårs utsträcktes OzsJ tillsyn, med vissa
begränsningar, till den kommunalaäven förvaltningen.

Utskottet redogjorde föräven något hur JOs uppgifter förändrats
under åren och uttalade därefter KILU 19671 6 f.s.i

Denna utveckling har skapat motivering för ombudsman-en ny
nainstitutionen. Existensen utanför den offentliga förvalt-av en
ningens hierarki stående, helt självständigt verkande institution,

har sin grund i folkrepresentationens förtroende och fria valsom
och de enskilda kan vända sig till med sina klagomålsom mot
myndigheterna, bidrar verksamt till stärka medborgarnasatt
förtroende för rättsordningen. Denna självständighet gällersom-
även riksdagen, aldrig påverkar ombudsmännensgentemot som
handläggning ärendena institutionensär främsta känneteckenav -
och grunden för dess betydelse. Ett bevis för den har viktigaatt
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uppgifter fylla iäven detatt moderna samhället bl.a.är det
växande intresset utomlands för liknande ämbeten.

Det tidigare redovisade isynsättet fråga JO ligger bakom denom
nuvarande RFs bestämmelser JO-ämbetet. Departementschefenom
uttalade bl.a. följande prop. 197390 414s.

I statsskickett står på parlamentarismens grundsom detär naturligt
riksdagen huvuduppgiftatt har bedrivasom kontrolleran-en att en

de verksamhet granska regeringensatt allmännagenom politik. På
riksdagen bör också ankomma övervakning regeringensen av
funktion högsta förvaltningsmyndighet. Detsom ligger vidare i
riksdagens intresse bevaka myndigheteratt ochatt offentliga
funktionärer lojalt och effektivt förverkligar de direktiv för
samhällsverksamheten har givits i lagar och andra beslut.som En
insyn på olika förvaltningsområden kan också riksdagenge
underlag för beslut.nya

I samband med 1975 års lagatt med instruktion för JO kom till gjorde
KU vissa uttalanden, godtogs riksdagen och därmedsom visarav som
hur riksdagen då sedan 1974 års RF i kraftträtt allmänt såg- mera-på JOs roll. KU anförde följande KU 19757622 48 f.s.

JO-institutionen enligtär regeringsformen riksdagensett av
kontrollorgan. I vårt parlamentariska innebär detta intesystem att
JO skall ha rollen folkrepresentationens kontrollantsom avregeringsmaktens utövande. OzsJ huvuduppgift iär stället att
tillvarata den enskildes intresse lagenlig och korrekt be-av en
handling från de offentliga sida. Denna verksamhetorganens

JOutövar huvudsakligen pröva anmälningaratt frångenom
enskilda statliga och kommunalamot myndigheter företrädaresamt
för dessa och vid inspektioneratt granskagenom myndigheternas
praxis i olika hänseenden. Det enligtär utskottet uppenbart denatt
svenska riksdagens ombudsmannainstitution, inte minst undersom

tjänat förebildförår mångasenare andra länder,som inrättatsom
liknande tillsynsorgan, fått ökad betydelse i takt med den offentliga
förvaltningens växande omfattning och lagstiftningens alltmer
komplicerade karaktär.

Som framhölls i samband med antagandet den grundlagenav nya
vill utskottet understryka JO-ämbetetatt är och i framtiden bör
förbli ett extraordinär förorgan medborgarnasav natur rätts-
säkerhet och institutionen sålundaatt inte är avsedd denersättaatt
tillsyn och rättstillämpning ankommer på andrasom iorgan
samhället. Detta följer redan JO saknar befogenhetatt ändraav att
eller upphäva felaktiga beslut. JO-institutionen skiljer därigenom
väsentligt från andra i den svenska rättsordningen.organ
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1967riksdagen i samband mederinrade därefter årsUtskottet attom
sig Ozs funktion och ställning sereform JO-ämbetet uttalat Jomav

riksdagsuttalande fortfarande fullEnligt hade dettaovan. utskottet
giltighet.

Även JOs uppgifter.1983 JO-utredning definierade Utred-års
198526 9 f.därvid SOUningen anförde bl.a. s.

folkets företrädare kunna bevaka hur myndig-Riksdagen skall som
lagar och andraoch offentliga funktionärer tillämparheter

Enligt JO riksdagensförfattningar. RF har på vägnar utövaatt en
vakakontroll. JO har alltså riksdagenssådan överattorgansom

rättssäkerheten.
författningarnas innehållberor i första handRättssäkerheten på

kvaliteten hos de myndigheter har tillämpa dem.och på attsom
Åtskilliga och rad åtgärder vidtagits förregler har ställts attupp en

enskildas rättsskydd i förhållande till det allmänna. JOdetrygga
faktorer tillvill, bland mängdkan, så sägas enom man vara en

samlade effektenskydd för rättssäkerheten det den dessaär av-
faktorer hur starkt skyddetavgörsom

dock inte anledningiakttagelse på någotDenna sätt attger
förringa betydelsen JO-institutionen i dagens samhälle. Enligtav
utredningens mening vikt medborgarna har tillgångär attstorav

fritttill sådant övervakande JO-ämbetet, vilket stårett organ som
offentliga förvaltningen i övrigt. ämbetetsfrån den Just genom

ställning innehasfristående och oberoende och detattgenom av
effektivtkvalificerade kan det motverkahögt på sättettpersoner

fel i den offentliga verksamheten.
extraordinärtJOs uppgift bör alltså vakaatt ettsom organvara

i de enskildas kontakterrättssäkerheten. Givetvis det medöver är
tjänstemän kravet rättssäkerhet sigmyndigheter och på görsom

JO riksdagens och folketssärskilt gällande. bör vara en om-
sigtill vilken och kan vända hanbudsman när attanser envar en

handlat felaktigt. JOs uppgiftmyndighet eller tjänsteman haren
till de enskildas intresse lagenlig ochbör att tavara vara av en

behandling från myndigheternas sida.korrekt
främst efter linjer.uppgift för JO bör fullgöras tvâ DelsDenna

offentligaJO kunna ingripa redan begångna fel i denbör mot
verksamheten. Dels bör JO ha möjlighet främst väg-att genom

förhindra felledande uttalanden uppstår.att

JOs tillsynsområde internationellt mycket omfattande. Medär sett
undantag för finländska ombudsmannen det inte finnasden torde

granskning täcker praktisktombudsman helanågon tagetannan vars
offentligaden verksamheten.

internationell jämförelse den iögonfallandeVid gäller mesten
skillnaden domstolsväsendet. alla länder Sverige och FinlandI utom
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domstolsväsendetär undantaget från ombudsmännens granskning. De
flesta infört ombudsmannaämbeten är utprägladesom common-law-
länder Storbritannien och samväldesländerna eller ländersom med mer
eller mindre starka sedvanerättsliga inslag i sina rättssystem t.ex.som
Danmark. Domstolsväsendets ställning tredje statsmakt,som en
oberoende statsöverhuvud, regering eller folkrepresentationav har i
dessa Ävenländer utesluta varje kontroll.ansetts debatten iom
Sverige i samband med tillkomsten 1809 års RF hade starka inslagav

maktdelningsdoktrin kom såväl domstolarna förvaltningenav som att
lyda under Kungl. Majzt, och båda kunde kontrolleras riksdagen,av
visserligen inte direkt väl riksdagens ombudsman.men av

JOzs granskning har hittills väsentligen varit laglighetsprövningen
inriktad på enskilda tjänstemäns beslut och åtgärder. Betydelsefullt för
denna inriktning granskningen har varit det i många avseendenav
specifika svenska tjänsteansvaret förr kallat ämbetsansvaret görsom
tjänstemannen personligen straffrättsligt ansvarig för de beslut han
fattar. Med undantag för Finland saknas utomlands direkta motsvarig-
heter till det svenska tjänsteansvaret.

Redan Danmark och Norge skiljer sig från Sverige med avseende
på granskningens inriktning, ombudsmännen har kompetensattgenom

i viss utsträckning diskretionäraatt göra bedömningar och ingripa mot
orimliga Ävenbeslut respektive klart orimliga beslut. i dessa två
nordiska länder är emellertid granskningsuppgiften väsentligen inriktad

och myndighetmot eller beslutenmotperson sådana,mot som
vilket inte falletär i övriga länder. Särskilt i anglosaxiska länder gäller
klagomålsprövningen väsentligen beslut eller åtgärder kränkersom
enskilds rätt.

I fråga JOs ställning i förhållande till riksdagen slår 1983om års
JO-utredning fast, politisering JOs verksamhetatt bör undvikasav
och riksdagen bör JOsatt verksamhet endaststyra lagbe-genom
stämmelser. Riksdagen bör i enlighet med gällande ordning inte- -kunna påverka JOs handläggning enskilda ärenden.av

Flera bestämmelserna i 1974 års RF riksdagensangårav iroll
förhållande till JO. Det ankommer således riksdagenpå inomatt

for RFs och ROs bestämmelser ombudsmännenramen om ge
generella riktlinjer for deras verksamhet fastställa in-attgenom
struktion for dem. Riksdagen får inte ombudsmännen direktiv förge
hur de skall i enskilda fall. Ombudsmännen handlar självständigtagera
och deras beslut kan inte överklagas.
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Förhållandet mellan JK och JO

Kontrollen den offentliga verksamheten i såväl nationelltär ettav som
internationellt perspektiv i första hand knuten till folkrepresenta-ett

tionen. Iden hittillsvarande beskrivningen tillsynen och kontrollenav
den förvaltningensvenska har därför JO uppmärksam-ägnats storav

het.
det gäller har hans tillsynsverksamhetNär JK analyserats och

kommenterats 1974 JK-utredningårs bl.a. anförde SOUav som
197859 48 ff.s.

JK-utredningen har den uppfattningenbestämda JKs uppgiftatt
regeringens tillsyns- och i juridiska frågor börexpertorgansom

huvuduppgift,JKs vilken hans huvudsakligapå ochvara resurser
krafter bör in. Denna mening stöds direktivensättas även av som
vill frigöra frånJK andra ombudsmannafunktionen i dessgrenar av
nyssnämnda vidsträckta bemärkelse, ehuru delvis andra skäl.av ---
Gränsdragningen mellan JKs och JOs uppgifter och befogenheter
erbjuder vissa svårigheter. och O-ämbetenaJK- J har olika ställning

konstitutionellai det i det alltid,JK med undantag försystemet att
kortare period under frihetstiden, varit underställd Kungl. Majzt,en

regeringen, medan JO varit och fortfarande riksdagensärnumera
ombudsman. Alltsedan JO-ämbetets tillkomst 1809år har det
således förelegat dubbelkontroll tjänstemännen. Tid efteren av

har lämpligheten härav ifrågasätts. Under har dettaårarman senare
problem aktualiserats fall där kommitJK uttalaett attav par annan

JO imening ärende eller i varje fall upptagitän JOsamma en av
prövad sak till förnyad prövning, visnågot på och kunnatsättsom
uppfattas överprövning JOs beslut, inteJKtrots attsom en av
har tillsynsbehörighet O-ämbetet.någon J Aven detöver omvända
förhållandet tänkbart har utredningen veterligtär varitmen
aktuellt under tid. Utredningen har ingående diskuteratsenare
frågan och har den uppfattningen i görligaste börmånatt man
undvika de båda myndigheterna klagomål frånprövaratt samma
allmänheten. Emellertid får det för den allmänna debatten i landet

värdefullt vi har fristående instansertvå vid behovattanses som
kan undersöka uppmärksammade förhållanden.

avgörandeDet skälet till den dubbla tillsynen enligt utred-att
ningens mening dock de bådamåste äraccepteras organens nyss-

olikanämnda konstitutionella ställning. Regeringens allmänna
för statsförvaltningen fungerar väl, tjänstemännenatt attansvar

fullgör sina åligganden och rättssäkerhet råder, kräveratt ett
särskilt kontrollorgan, kan in sina insatser bådesättastyras attsom

och fråndär de denna utgångspunkt bästtemporärtpermanent
behövs. Permanent sker detta åligganden för kontrollorganetgenom

allmän tillsyn och föremålregler dennas och inriktning,övaatt om
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temporärt särskilda uppdrag. Regeringen kangenom inte och bör
inte härvid utnyttja det speciella står till riksdagensorgan som
förfogande för liknande ändamål,ett nämligen JO-ämbetet. Det
måste nämligen ytterligt viktigt föranses medborgarnasvara
förtroende för denna, för Sverige tidigare unika kontrollinstans, att
den heltär fristående från regeringen och den organisation under
denna den skall tillsynöva över. Däri liggersom JO-ämbetets
styrka och särskilda värde. Om regeringen överlät tillsyns- och
liknande uppgifter på riksdagens ombudsman skulle dennes
möjligheter enligt riksdagensatt instruktioner fullgöra sina
tillsynsfunktioner riskera minskas. Detatt sagda gäller oberoende

regeringen står iatt heltav förhållandeett tidigareannat än till
riksdagen. Detta ändrade förhållande påverkar dock den praktiska
gränsdragningen mellan de båda organen.

Självfallet måste iäven görligaste mån undvikas de bådaatt
myndigheterna gör uttalanden och bedömningar skiljer sig frånsom
varandra.

Aven vi sålunda också i fortsättningenom skall ha två tillsyns-
myndigheter detär över huvud angeläget övervägaatt medom manbeaktande deras olika kontitutionella ställningav och utan att
minska det värde och det förtroendekapital, ligger i de tvåattsom

finns, kan genomföra någon formorganen praktisk arbetsfördel-av
ning mellan JO och JK. Såväl klagomålsprövningen in-somspektionsverksamheten har därvid särskilt varit på tal. JO-ut-
redningen uttalade många skäl talade föratt de regelbundnaatt merrutinbetonade inspektionerna borde utföras myndighetav en somlyder under regeringen och fann det skulle liggaatt väl i linje med
dess tankegångar JK-ämbetet skulle få i uppgiftom ägna tidatt mer

inspektioner de offentliga myndigheterna. JK-utredningenav
delar denna uppfattning. Av den förut angivna meningen, JKsatt
allmänna funktion regeringens särskilda för tillsynsom överorgan
domstolar och förvaltning är huvuduppgift för JK på vilkenen

delenstörre hans bör in,sättas följerav inspektion-resurser att
sverksamheten bör inta framträdande plats bland JKzs arbetsupp-en
gifter. Denna inriktning och omfattning bör övervägas närmare.
Detta gäller klagomålsprövningenäven led i tillsynen. Medettsom
hänsyn till JO-ämbetet finnsatt och dessutom nyligen fått viss
personalförstärkning torde intensifieringen tillsynen främstav
uppnås JK avlastas vissaatt arbetsuppgiftergenom harsom
omedelbart samband med denna, kanske framför allt skaderegle-
ringen.

Därjämte skulle större möjlighet för JK öka sin inspektions-att
verksamhet huvudsakligen inom för nuvarande organisationramen
kunna ske KzsJ befattning med klagomål frånom allmänheten kan
minska. Detta bör även övervägas det skälet sådanav att en
begränsning sig naturlig utifrånter JKzs ställning regering-ettsom

kontrollorgan. Däremot finnerens utredningen på grundsamma att
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ochanmälningar från statligaangeläget JKdet prövarär att
initiativ eller påhanmyndigheterkommunala egetattsamt av

uppmärksammadeför utredaingriperregeringenuppdrag attav
missförhållanden.

JOs ochinriktningen mellanskillnad igrundläggandefinnsAtt det en
utredning1937 årsframhållits redanhadeverksamhetJKs av

ämbetsställningM0s allmännaJOs ochangående JKs, m.m.
JO i främsta harmedanUtredningen erinrade rummet attattom

uppgifter imedborgerliga rättigheter, JKsenskildasbevaka den
och dis-ordningensden allmännabetraktassärskild grad bör ur

93.19397synpunkt SOUciplinens s.
också behandlatsJO hademellan ochförhållandet JKFrågan avom
justitieombudsmänRiksdagensbetänkandetJO-utredning. I1963 års

Dubbelkon-avsnitt rubriceratfrågan ibehandladesSOU 196564 ett
s. 188 f.Därvid anfördes bl.a.och JK.ombudsmännentrollen från

Ozs arbetsbördamöjligheter minska JolikaövervägandetVid attav
huruvida allafrågan, det påutredningen jämvälhar prövat

kontroll,med den dubblanödvändigtkanområden som nuanses
MOs andraJOs och åsidan,åförekommer samt,genom, ena
1957 reformgranskningsverksamhet. Efter årssidan, JKs av

för dessas tillsynsammanfaller området såombudsmannaämbetena
kanuppsikt. Manharmed det, JK utövahelt varöver attgott som

frånharationella i detta tvådet på sättotvivelaktigt ifrågasätta att
huvudsak verksam-med ikontrollorganfriståendevarandra samma

arbetssituationenpressandedenbakgrundenhetsinriktning. Mot av
det ickenaturligtdet i stället övervägaJO-ämbetetinom är att om

granskningsåligganden och låtaJO från vissamöjligt befriaattvore
åvila enbart JK.dessa

särskilt lämpat förskulle kunnaämnesområdeEtt envarasom
framhållits idomstolsväsendet. Såsomanordning tordesådan vara

till-ombudsmännensinriktningenframtidadenkapitlet avom
område vissaföreligger inom detta10synsverksamhet kap.

ocksåkontrollbehovet. Det kanminskarrättssäkerhetsgarantier som
domstolsväsendethari Danmark och Norgeerinras ansettsattom

tillsynsbefogenheter.utanför ombudsmännensböra lämnas
inskränkning JOsifrågasättasgivetviskanDet avom en

ämbetsområdevissa delar hanstillsynskyldighet överutövaatt av
skillnadkonstitutionellarådandeöverensstämmelse medistår
JO ochombudsmanKungl. Majzts högstemellan JK såsom samt

för nuvarandeVid tiden detombudsmän.riksdagensMO såsom
regering varandrastod riksdag ochstatsskickets tillkomst emot
föranledde inrättandettillståndstatsmakter.skilda Dettatvå avsom

framförEftervid sidan K.kontrollorgan Jsärskilt riksdagensett av
motsatsför-har dock dettagenombrottparlamentarismensallt
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hållande mellan de två statsmakterna väsentligen utjämnats. Det
torde därför för tiden icke föreligga konstitutionella skälnu samma

tidigare inom hela området för offentligatt myndighetsutöv-som
ning ha fråntvå varandra helt åtskilda kontrollinstitutioner. I nu
berörda hänseende lär det därför icke möta något egentligt hinder

befria JO från skyldigheten behandlaatt ärendenatt rörande
domstolsväsendet. Eftersom domstolarna står helt utanför det
politiska livet i sin verksamhet intager i förhållandesamt tillen
statsledningen självständig ställning förvaltningsmyndig-änmer
heterna torde de konstitutionella betänkligheterna här inte vara
särskilt starka. Att märka är även sådan reform inte behövdeatt en
beröra ombudsmannens ingriparätt på området endastatt utan
innebär befrielse från skyldigheten tillsynutöva däröver.en att

Enligt utredningens uppfattning bör den angivna förvägen attnu
lindra ombudsmännens arbetsbelastning utnyttjas endast andraom
metoder icke förslår. Som framhållits i andra sammanhang anser
emellertid utredningen dess i förevarande betänkandeatt framlagda
förslag tillfyllestär för skapa drägliga arbetsförhållandenatt för
ombudsmännen. För närvarande föreligger därför icke tillräcklig
anledning vidtaga åtgärder det slagatt berörts.av som nu

I doktrinen har JKs och OzsJ konkurrerande kontrolluppgifter berörts
Fredrik Sterzel i Riksdagens kontrollmakt 1969 238 ff.av Hans.

framhåller huvudorsak tillatt motsättningar mellanatt dessaen
myndigheter undvikits är personligt samarbeteatt ett gott utvecklats
och vidmakthållits. Han påpekar vissa informella kontakteratt hålls
mellan JO och iJK syfte undvika dubbelarbete och riskeratt för
konflikter, då det gäller planera inspektionert.ex. ochatt i viss
utsträckning i frågaäven ingripanden i konkreta fall. Han anförom
vidare

Det går emellertid inteatt komma ifrån, dubbelkontroll skeratt en
JO och JK. Andamålsenligheten härav kan naturligtvisgenom

ifrågasättas. Detta noterades också 1963 års utredning. Motav
bakgrund den pressande arbetssituationen hos JO detav syntes
naturligt överväga, det möjligtatt befria JO från vissaattom var
granskningsåligganden och låta dessa åvila endast JK. Utredningen
pekade särskilt på domstolsväsendet. En reform borde dock inte
innebära, JO fråntogs rätten ingripa,att bara skyldig-att utan att
heten tillsynöva upphävdes. Dennaatt förväg lätta JOsatt
arbetsbörda borde emellertid enligt utredningens mening anlitas
endast i sista hand, de framlagda förslagen inte befannsom
tillräckliga för skapa tillfredsställande arbetssituation.att Viden
remissbehandlingen berördes frågan i huvudsak bara JKav som
framhöll, förhållandet mellan honomatt och JO kunde förtjäna att

vidövervägas lämpligt tillfälle några omedelbart angelägnaattmen
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reformfrågor förelåg.knappast Saken berördes inte vid riksdagsbe-
handlingen.

Sterzel anmärkte utredningen naturligt bara diskuterade JO.att nog
emellertid det vid reformHan ansåg eventuell skulle kunna liggaatt en

till inte JOhands avlasta endast JK, fördelanära ävenatt utan t.ex. att
tillsynsskyldigheten domstolsväsendet försså till JK och för-att

till JOvaltningen eller så endast JO blir skyldig utövarentav att att
tillsyn, bibehållande befogenhetmed för båda ingripaattav en
varsomhelst. Han vidare i fall tordeansåg så beaktaävenatt man

RÅuppgiftsfördelningen mellan JK och i fråga åtal äm-motom
betsmän.

såväl 1963 JO-utredning SterzelDet årsär värt att notera att som
gjorde sina överväganden i fråga skall tillsynutöva överom vem som
domstolarna bakgrund Os besvärande arbetsbelastning.J 1963mot av

O-utredning åberopade det inom domstolsväsendet finnsårs J vissaatt
minskarrättssäkerhetsgarantier kontrollbehovet. Vidare sadesom

utredningen eftersom domstolarna helt utanför det politiskaståratt
livet i sin verksamhet intar i förhållande till statsledningensamt en

självständig ställning förvaltningsmyndigheterna torde deänmer
konstitutionella betänkligheterna befria JO från skyldighetenmot att

behandla ärenden rörande domstolsväsendet inte särskiltatt vara
Utredningen nämnde ocksåstarka. kommentarnärmareutan att- -

intedomstolsväsendet stod under ombudsmännens tillsyn i Danmark
och behandlades sålunda praktiskNorge. Frågan synvinkel iur en
syfte minska Ozs arbetsbörda.Jatt

Kontrollen domstolsvdsendetöver

1974 framstår dömande instansernaI års RF de högsta i sin materiella
frånverksamhet helt frigjorda sambandet med regeringsmakten.som

domstolen Regeringsrätten dömerHögsta och i egetnumera namn.
Domstolarnas rättskipande verksamhet enligt RF skyddadär även nya

inblandning från andra sida.mot statsorgans
kap. 2 § RF föreskrivs sålunda ingen myndighet,I 11 helleratt

riksdagen, får bestämma hur domstol eller myndighet skallen annan
falli särskilt tillämpa rättsregel. Grundlagberedningen framhöllett en

kanske viktigaste garantin förden domstolarna och förvaltnings-att att
myndigheterna skulle fullfölja sina uppgifter förpå den enskildesett
rättstrygghet tillfredsställande låg i de i tillförsäkradesgrundlagsätt att
självständighet i sin rättstillämpande verksamhet, dvs. för domstolar-

del i helaså deras verksamhet SOU 197215 196.gottnas som s.
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Domstolarnas självständighet kommer tilläven uttryck i ll kap. §1
RF där det grundlagsskydd för Högsta domstolenett och Rege-ges
tingsrättens ställning högsta instanser. Ett exempel utgörsom annat
bestämmelsen domarnas anställningstryggheti ll kap. 5 § RF.om
Det nödvändig garanti ñr rättstillämpningenanses vara en att
ordinarie domare inte kan skiljas från sin tjänst i andra fall dåän
objektivt godtagbara skäl föreligger. Genom frågan reglerats iatt

Ävengrundlag kan den inte inskränkas lag eller avtal. kravetgenom
i ll kap. §4 RF på lagform vid utfärdandet bestämmelserav om
domstolsväsendet och rättegångsförfarandet har motiverats med att

velat domstolarna självständig ställning. Syftetgarantera medman en
den s.k. självständighetsprincipen den enskildeär största möjligaatt ge
rättssäkerhet. Den enskildes rätt skall inte beroende politiskavara av
hänsyn eller andra sidohänsyn.

Frågan kontroll domstolarna har berörts 1963 års JO-om av av
utredning i samband dels med utredningen övervägde överföraatt att
tillsynen bl.a. domstols-över och åklagarväsendet från JO till MO och
dels med den övervägde inriktningenatt ombudsmannens in-av
spektionsverksamhet domstolsväsendet.över

I anslutning till den första frågan anförde 1963 JO-utredningårs
bl.a. SOU 196564 105s.

Mot överförande domstols- och åklagarväsendetett till MO kanav
invändas tillsynen dessaöver områden då skulle kommaatt att
utövas ombudsman denän kontrollerar den civilaav annan som
förvaltningen. Vid granskning ärenden rörande domstolarnaav
eller vid inspektion dessa kan JO nämligen i fallnågot finnaav
skäl till behandling vissa förvaltningsrättsligaatt upptaga rena
spörsmål, frågorsåsom indragning körkort eller rörandeom av
åtgärder inom barnavården och nykterhetsvården. Och kanomvänt
vid granskning ärende, berörande förvaltningsområde,någotav
anledning uppkomma samtidigt undersöka visst förhållandeatt
inom domstolsväsendet. Denna förening domstolarnas ochav
förvaltningsmynd igheternas verksamhet kan mycket väl aktualiseras
i och klagoskrift. I praktiken torde emellertid ien samma man
dylika fall kunna utnyttja den befogenhet ombudsman enligtsom
instruktionen har då särskilda skäl därtill föreligger,att, avgöra
fråga enligt de allmänna fördelningsgrunderna ankommer påsom
den andres prövning eller till denne hänskjuta fråga, eljestsom
tillhör hans verksamhetsområde. Skulle deneget ombudsman-ene

vid inspektion någon under hans tillsyn stående myndighetnen av
uppmärksamma förhållande, berör den andres verksamhetsom-som
råde, bör han således såvida han icke det från praktiskaanser-
synpunkter lämpligast själv saken till prövningatt upptagavara -överlämna den till den andre. Ombudsmännen bör också kunna
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vid inspektion myndig-överenskomma densinsemellan att avena
skall ha sin uppmärksamhetunder hans tillsyn,heter, stårsom

egentligenvissa förhållanden,riktad visst elleräven mot som
själv tilltillsynsområde, ellerhänför sig till den andres avgörasamt

därvid kanärenden, Detandre överlämna deden upptages.som
tillvaratagai samråd försöker ocksåombudsmännenförutsättas, att

förhindra olägenhetertill budsmöjligheter stårandra att att avsom
följd domstols- ochnänmda slag uppkommer attavsom en

förvaltningen.åklagarväsendet särskiljes från

inriktninginspektionsverksamhetens anfördeavsnittI ut-ett om
domstolsväsendet SOU 196564 176angåenderedningen följande s.

minskning denotvivelaktigt skäl anföras förkanDäremot en av
inriktade inspektionsverksamheten. Man kandomstolsväsendet

och fasthet utmärker rättegångs-hänvisa till den stadgabl.a. som
rättssäkerhetsgarantier, förbundna med dedeförfarandet, ärsom

muntlighet och omedelbarhet, denprincipernai detta tillämpade om
biträdes advokater denutsträckning i vilken samtparterstora av

de vid domstolarna handlag-uppmärksamhet tidningspressen ägnar
Å verksamheten inom dessa samhällsor-sidanmålen. andrada är

både personligt och ekonomisktväsentlig betydelse ioftagan av -
beröres därav.för den enskilde medborgarehänseende som-

därför särskilträttssäkerhetsgarantier kanKraven på varaanses
hittillsErfarenheterna den utövadeinom detta område.höga av

misstagutvisa det skydd ochtorde också det,tillsynen motatt trots
inom rättegångsförfarandet självt,rättsförluster finnes ärsom

från riksdagens ombudsmanmed inspektionskontrollpåkallat aven
ungefär omfattning somsamma nu.

domstolarna berördes också detKontrollen sammansattaavav
betänkande 1967.första lagutskottet i dess 1 årkonstitutions- och nr

sig inriktningen ochtill utskottet uttaladeanslutningI att om om-
anfördesinspektionsverksamhet bl.a.fattningen ombudsmännensav

följande 19671 16KILU s.

1963 JO-utredning har detUtredningen års även övervägt, om
inriktadden inspektionsverksamhetkan skäl minska äratt somvara

med kontrollhar funnit det påkallatdomstolarna,på en avmen
förekommer. inom övrigaungefär den omfattning Avensom nu

överflyttade från JO till MO,föreslås bliområden, ansersom
inspektionsintensiteten iutredningen den nuvarande stort sett vara

uppfattning isig till utredningens dessalämplig. Utskottet ansluter
rättegångsreformenbeträffar harfrågor. Vad domstolsväsendet

tidigare tillsynsbehovet. Det kanmedfört minskning detaven
förändringarna i domstolsorganisa-förutses de pågåendeockså att
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tionen, syftar till nedbringa antalet underrätter, kommerattsom att
underlätta ombudsmännens tillsyn. Utskottet finner dock att
inspektionsverksamheten dettapå område inte bör minskas utan

framledesäven bör ha den omfattning den i dag har.

harDet således det funnits i fall oförändratansetts att behovett vart
kontroll domstolsväsendet.över Kraven på rättssäkerhetsgarantierav

har särskilt höga i fråga domstolarna.ansetts Den grund-vara om
läggande frågan huruvida domstolarnas självständighet i förhållande
till de politiska statsmakterna medger kontroll från dessas sida eller av
deras i fråga den dömande verksamheten däremot inteorgan om synes

ha diskuterats.närmare Det ligger till handsnära detatt anta att
självklarhet de statsmakteransetts tillagts befogenhetenattsom en som

inrätta domstolsväsendet också skallatt ha möjlighet kontrolleraatt
funktionsdugligheten hos de etablerade institutionerna.

7.3 Allmän översikt

7.3.1 Kontrollen den offentliga verksamheten iav
allmänhet

Grunden för Sveriges demokratiska statsskick slås fast i l kap. 1 §
första stycket RF, vari sägs all offentlig makt i Sverige frånatt utgår
folket. Folkets främsta företrädare enligt 1är kap. §4 RF riksdagen,

huvuduppgifter stiftaär lag, besluta skatt tillatt ochvars statenom
bestämma hur medel skall användas. Riksdagenstatens har också att
granska rikets styrelse och förvaltning. Rikets styrelse tillkommer
enligt l kap. 6 § RF regeringen. Den kontrollen överyttersta
riksdagen ligger hos folket, vilket manifesteras de allmännagenom
valen till riksdagen. Riksdagens övergripande kontrollfunktionermera
ligger inbyggda redan i det konstitutionella densystemet, genom
ställning riksdagen har i förhållande till regeringen. Främst kommer
detta till iuttryck den behandling regeringens propositioner undergår
i riksdagen. Den riksdagen tillerkända rätten bestämma huröveratt

medel skall användas innebär ocksåstatens möjlighet för riksdagenen
kontrollera förvaltningen.att

Särskilda bestämmelser riksdagens kontrollmakt återfinns i 12om
kap. RF. Den kontrollmakt, där beskrivs, har docksom en mera
begränsad innebörd; regleringen de särskilda ochavser organ -
metoder direktär anvisade för kontrolländamål. Sådanasom-
kontrollmetoder riksdagensär befogenhet misstroendeför-att avge
klaring statsråd och riksdagsledamotsmot tillrätt statsråd fram-att
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ställa interpellation eller fråga i angelägenhet rörande tjänsteu-dennes
tövning. kontrollorgan iDe regleras 12 kap. RF KU 1ärsom -
3 §§, JO 6 och 8 §§ och Riksdagens revisorer 7 §.

I till vad gäller for riksdagen interegleras regeringensmotsats som
förvaltningskontroll i grundlag, bortsett från JK omnämnsatt ettsom

RÅ,under regeringen lydande Enligt 116 RF lyder JK, deorgan.
centrala ämbetsverken och länsstyrelserna under regeringen. Annan
statlig förvaltningsmyndighet lyder under regeringen, inteom
myndigheten enligt RF eller lag myndighet under riksdagen.ärannan
statsförvaltningen består centrala, regionala och lokala förvaltnings-av

RÅmyndigheter. De centrala myndigheterna och Rikspolisstyrel-t.ex.
har tillsyn hela verksamheten inomutöva sitt for-överattsen,

valtningsområde. En regional myndighet har motsvarande skyldighet
i förhållande till underlydande statliga eller kommunala inomorgan,

geografiskasitt område. Vid sidan den ordinarie tillsyn utövasav som
centrala och regionala myndigheter inom sina förvaltningsområdenav

fungerar, dels dels också vissaKU, speciella tillsyns- ochnämnts,som
kontrollorgan, nämligen, under riksdagens huvudmannskap, JO och
riksdagens revisorer, JK och RRV, lyder under regeringen.samt som

Kortfattat kan liksom JOJK har särskilt tillvaratasägas, att att- -
rättssäkerhetens intressen i myndigheternas handläggning medan RRV
och riksdagens revisorer olikaunder huvudmannaskap främst skall- -

sig den ekonomiska sidan myndigheternas verksamhet.ägna Förav
rationaliseringsarbetet inom statsförvaltningen under regering-svarar -

också Statskontoret, intedock har tillsyns-någon elleren som-
inspektionsrätt statliga myndigheteröver närmast ärutan ett expert-
eller konsultorgan.

7.3.2 ustitiekanslems tillsynJ

tillsyn bedrivsJKs prövning klagomål och anmälningargenom av
från enskilda och myndigheter, inspektioner eller JKattgenom genom

initiativ frågor han eller anledningeget tarav somupp av en annan
finner påkalla uppmärksamhet. får väckaJK åtal den harmot som
begått brott i tjänsten kan ingripaoch olika för försumligsätt att en
befattningshavare bliskall ålagd disciplinpåföljd eller avskedad eller

frånavstängd sin tjänst. Ytterligare form tillsyn denutgören av
granskning ärendeförteckning de statliga myndigheterna enligtav som
18 § verksförordningen 19871100 ålagda årligen lämna tillär att
JK. Det förekommer fårockså JK i uppdrag regeringenatt attav

förhållandeutreda något där regeringen skilda skäl detav anser vara
särskilt värde saken utreds fristående kvalificeratatt ettav av organ.
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7.3.3 Annan tillsyn över offentlig verksamhet

Omfattningen JKs tillsyn får beroende förekomstenav anses vara av
andra former tillsyn inom den offentligaav förvaltningen.av I detta

sammanhang finns det särskild anledning uppmärksamma verksför-att
ordningen 1987 l 100 tillämpas på myndigheter under regering-som

i den omfattning regeringen föreskriveren i myndighetenssom
instruktion eller i någon förordning. I praktiken tillämpasannan
verksförordningen, ibland med undantag för enskilda bestämmelser,

allapå civila centrala förvaltningsmyndigheter med undantag av
affärsverken. Enligt §5 verksförordningen skall myndighetens chef se
till verksamheten bedrivs författningsenligtatt och effektivt och denatt
utvecklas och till de krav ställs på den. Vidareanpassas skallsom
myndighetens chef planera verksamheten, övervaka planerna följsatt

följa verksamhetensamt och analysera resultatet 6 §.upp Enligt
bestämmelser i §7 skall han också

samordna verksamheten med angränsande verksamheter,
till allmänhetens, organisationers,att företagsse och offentliga

myndigheters kontakter med myndigheten underlättas genom en
god service och tillgänglighet, information ochgenom ettgenom
klart och begripligt språk i myndighetens skrivelser och beslut,

till myndigheten haratt rättvisande ekonomiskse redovisningen
och medlen förvaltas påatt betryggande sätt,ett
följa utvecklingen i de nordiska länderna och i andra länder vad
gäller förhållanden betydelseär för myndigheten.som av

Myndighetschefen har alltså enligt dessa allmänna bestämmelser en
tillsyn över underlydande personal.

statsförvaltningen är på det hela uppbyggd medtaget centrala,
regionala och lokala förvaltningsmyndigheter, inordnade i ett
hierarkiskt Som redan framhållitssystem. i avsnitt 7.3.1 har allmänt

central myndighetsett tillsynutövaen helaatt över verksamheten
inom sitt förvaltningsområde och regional myndighet haren mot-
svarande skyldighet i förhållande till underlydande, statliga eller
kommunala inom sitt distrikt. I tillsynsskyldighetenorgan, ligger inte
bara till varje tjänstemanatt följer givnaatt föreskrifterse ävenutan
och kanske framför allt till myndighetenatt är organiseradattse på
lämpligt sätt, den har tillräckligt kvalificeradatt personal och denatt
har lokaler och andra tekniska förutsättningar fullgöra sin uppgift.att
Denna tillsyn kan bedrivas på många olika Såsätt. förekommer t.ex.

omfattande rapporteringsskyldighet frånen underställda till över-
ordnade skyldighet föra och avlämna statistikorgan, atten eller att
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oftaVidare anordnar överordnadeverksamhetsberättelser. organavge
förunderordnad personal konferenserutbildningförkurser samtav

praxis. utfärdar denutformning enhetlig Dessutomsamråd och av
föreskrifter och anvisningar för de under-myndighetenöverordnade

handlande.ordnades
Överordnade utsträckning för besökföretar itjänstemän stor resor

andra institutioner.underlydande myndigheter ochinspektioner tilloch
formella inspektionerinformella besök ochmellanskarpNågon gräns

besök till lära kännaföreligga. Ofta syftar dylikatorde knappast att
aktuella problem, studeraunderlydande personal, diskutera attatt

tekniska materie-beskaffenhet granska dentjänstelokalernas eller att
förekommer inom vissaformella inspektionerskick. Merlens

åklagarväsendet, där vederböran-polis- ochverksamhetsgrenar, såsom
nivå har instruktionsenligoch regionalchef både centralde på

inspektioner. Sådana har oftaregelbundnaskyldighet förrättaatt en
informella besöken och kontrollenkontrollerande karaktär deänmer

personaleninom myndigheten,ordning råderkan pågå attut t.ex. att
bestämmelser följtseller gällande harerforderliga kunskaperhar att
särskildahandläggning ärenden.diarieföring ochi fråga avom

myndighetercentrala och regionaladen tillsynVid sidan av som
föroch tvivel denförvaltningsområdeninom sina ärutövar utansom

vissa centralabetydelsefulla, förekommerrättssäkerheten attmest
den offentliga för-tillsyn helainstitutioner har sig ålagd överen

förvaltningsgren. Sådanabegränsning till särskildvaltningen, utan en
omfattar alla sidorkontrollskall emellertid inte utöva somenorgan

specielli allmänhet inriktadverksamheten den påärutan enav
funktion.

Riksrevisionsverket

lyder under regeringen finnsbeträffar först sådanaVad organ som
RRV, skall anläggaRiksrevisionsverketförutom JK som mer

statsförvaltningen och dels skall kontrolleraekonomiska synpunkter på
dels skall tillredovisningen statsmedlen,förvaltningen och attseav

effektivt organiserade.rationellt ochmyndigheterna är
för198880 med instruktion§ förordningenRRV enligt 1är

förvaltningsmyndighet för statlig revisioncentralRiksrevisionsverket
förvaltnings- redovis-Revisionen omfattar både ochredovisning.och

granska bl.a. den statliga verksam-skall särskiltningsrevision. RRV
myndigheternas årsredovisningeffektivitetssynpunkt ochfrånheten

förutveckla metoderredovisning. RRV skall ocksåunderliggandeoch
verksamhetsplanering, bud-medelsförvaltningstyrning och såsom
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getering, redovisning, resultatredovisning och resultatanalys. RRV
skall dessutom varje tillår regeringen lämna revisionsberättelser över
granskning affärsverkens årsredovisning och koncernredovisningav

sammanställning och översiktligsamt bedömning reultatet denav av
löpande och årliga revisionen myndigheternas redovisning.av

Under riksdagen finns vid sidan O-ämbetetJ kontrollor-ettav annat
nämligen riksdagens revisorer, i likhetgan, med RRV främstsom

skall sigägna den ekonomiska sidan myndigheternas verksamhet.av

Statskontoret

För rationaliseringsarbetet inom statsförvaltningen ocksåsvarar
Statskontoret, dock egentliga tillsynsuppgifter.utan Statskontorets
uppgift enligtär 1 § förordningen 1992877 med instruktion för
Statskontoret på regeringens uppdragatt biträda med underlag för
omprövning, effektivisering och styrning statlig och statligtav
finansierad verksamhet i övrigt på uppdrag biträdasamt att departe-

kommittéer och arbetsgrupperment, inom regeringskansliet. Stats-
kontoret skall också lämna de statliga och begäranpå även de-
kommunala myndigheterna råd och upplysningar i de ADB-frågor-

i 15 kap. 9 § sekretesslagen 1980100som avses samordnasamt
arbetet med den fredstida ADB-säkerheten detnär denrör civila
statsförvaltningen under regeringen och dessutom på begäran och i
mån lämna myndigheterna inom totalförsvaret,av resurser riksdagen
och dess myndigheter de kommunala myndigheternasamt råd och
upplysningar i sådana frågor.

Datainspektionen

De speciella rättssäkerhetsfrågor aktualiseras ADB-teknikenssom av
användning för personregister skall uppmärksammas Datainspek-av
tionen verksamhet regleras i förordningen 1988912vars med in-
struktion för Datainspektionen DI. DI skall särskilt verka för att
automatisk databehandling personuppgifter inte medför otillbörligtav
intrång i enskildas personliga integritet och för god sed iakttas iatt
kreditupplysnings- och inkassoverksamhet. DI handlägger frågoräven

licens enligt datalagen tillsyn enligtom lagensamt automatiskom
databehandling vid taxeringsrevision m.m.
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7.4 Vissa förvaltningsmyndigheterscentrala tillsyn

syfte uppfattning tillsynsverksamhetI hur hosnärmareatt en om
centrala förvaltningsmyndigheter fungerar har utredningen anordnat en
hearing i denna fråga. hearingen deltagitI har företrädare för

RÅ,Riksåklagaren Rikspolisstyrelsen RPS, Riksförsäkringsverket
RFV och Riksskatteverket RSV. följande lämnasI det kortfattaden
redovisning för dessa myndigheters tillsynsverksamhet.

Riksåklagaren7.4. 1

RÅ har i huvudsak uppgifter. enligtHan 7 kap. 2 § RB underärtre
regeringen högste åklagare och har i den egenskapen för ochansvaret
ledningen åklagarväsendet i landet. Han också allmän åklagareärav
i domstolen och enligt 2 § förordningenHögsta 1989847 med
instruktion för riksåklagaren central förvaltningsmyndighet för

RÅåklagarväsendet tillsynoch har detta. skall verka föröver
lagenlighet, följdriktighet enhetlighet vidoch rättstillämpningen. Han
skall dessutom leda och samordna verksamheten inom åklagarväsendet

RÅtill den bedrivs effektivt. får för dessa ändamålsamt attse
meddela föreskrifter och allmänna råd för verksamheten lämnarsamt

iockså övrigt råd och upplysningar till åklagarna i deras verksamhet.
förEn redogörelse åklagarväsendets organisation harnärmare lämnats

i betänkandet reformeratEtt åklagarväsende SOU 199261 del A
Åklagarutredningen405 ff. avgivet -90.s. av

RÅ och åklagarväsendet skiljer sig från andra myndigheter i det att
RÅ och statsåklagarna enligt 7 kap. S § får uppgifterRB överta som
tillkommer lägre åklagare. De har in och vilketgårätt överatt ta

RÅärende helst och materiella ändringar. har följaktligengörasom
både den för centrala förvaltningsmyndigheter sedvanliga tillsynsrollen
och fullständig överprövningsrätt. inte författnings-Denna rätt ären

RÅreglerad härleds rättegångsbalkens bestämmelser ärutan attur om
Även RÅschef för åklagarväsendet. i skiljeravseende sigannatett

fråntillsynsverksamhet den tillsynsverksamhet bedrivs vid andrasom
RÅmyndigheter. handlägger anmälningar åklagare har begåttattom

brott eller gjort sig tillhar skyldig fel eller försummelse iannars
RÅtjänsten. kan besluta åtal underställd personal såväl imotom som

RÅutanför tjänsten. I egenskap arbetsgivare också för attav svarar
disciplinärt utkrävs. Frågan disciplinärt för åklagareansvar om ansvar

Statens ansvarsnämnd.prövas av
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RÅ såledesär dels allmän åklagarmyndighet och dels tillsynsmyn-
dighet.

RÅ har dessutom generell föreskriftsrätt och övervakar fortlöpan-en
de handläggningen hos landets åklagarmyndigheter i materiellt
hänseende.

RÅAv de jurister tjänstgör hos arbetar 23 med tillsynsom och 13
RÅsmed utföra talan införatt Högsta domstolen.

I regleringsbrevet RÅför budgetåret 199293 fick i uppdrag bl.a.
analysera RÅsden hittillsvarandeatt omfattningen tillsynsverksam-av

het och belysa effekterna intensiñering respektive neddragningav en
den verksamheten. Uppdraget har resulterat iav 1993-02-rapporten

25 Tillsynsverksamheten i Riksåklagarens kansli.
överväganden,Under rubriken Allmänna utgångspunkter bl.a.sägs

följande s. 25 f.

RÅs tillsynsroll frånutgår regelsystemet i rättegångsbalken.
Tillsynen har alltså rättslig bakgrund och iär till vaden motstats-gäller för andra centralmyndigheter intesom i första hand en-funktion de administrativa chefsbefogenheterav åvilarsom
myndigheten. Som högste åklagare har Riksåklagaren för attansvar
verksamheten i hela riket bedrivs lagenligt och rättstillämp-att
ningen blir enhetlig. I de fall åtal väcks detär i första hand
domstolarnas uppgift tillse målet fåratt objektivatt och allsidigen
belysning. Enhetlighet i rättstillämpningen uppnås i dessa fall

Högsta domstolensytterst prejudikatbildandegenom verksamhet
och den rättspraxis i övrigt fram.genom växer I de fall därsom
åklagaren meddelar negativt åtalsbeslutett eller beslutar att
meddela åtalsunderlåtelse eller beslutar inte inleda elleratt
nedlägga förundersökning saknas motsvarande normbildning.en
Detsamma gäller för utfärdande strafföreläggande där åklagarenav
i praktiken RÅsutövar domaruppgifter. Det är viktigasteen av
tillsynsuppgifter följa rättsutvecklingenatt inom de delar av
åklagarverksamheten inte blir föremål för domstolsprövningsom
och tillse objektivitetenatt upprätthållsatt och rättstillämpningenatt
blir enhetlig. De främsta styrmedlen i detta hänseende är rätten att
utfärda föreskrifter och allmänna råd tillsynsbesöken.samt Dessa

RÅsstyrmedel kompletteras övriga tillsynsbefogenheter, bl.a.av
rätten granska enskildaatt ärenden och i förekommande fallatt
ändra felaktiga beslut.

RÅAtt tradition haft tillsyn grundadav på långtgåendeen
befogenheter ingripa iäven enskilda fallatt måste också motses
bakgrund de flesta beslut fattasatt åklagareav isom av motsats-till vad gäller för beslutt.ex. myndighetsföreträdaresom inomav
andra sektorer rättsväsendet inte är överklagbara. Detav finns-därför behovett innebärett systemav Överordnadattsom en
myndighet kan ingripa beslut felaktigt.ärett För denom som
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viktigt åtminstoneberörs beslutet det kunna underställaär attav en
överordnad myndighet beslutet för bedömning och kunna fåatt
kritiska synpunkter handläggningenpå prövade.

faktor,En mycket viktig särskilt vid jämförelser medannan
domstolsväsendet, allmänhetens insyn i åklagarverksamhetenär att

Åklagarensbegränsad. verksamhet i domstol normalt under-är är
kastad full offentlighet. gäller deDetsamma beslut åklagarensom
fattar i åtalsfrågor handläggningen strafforeläggandeären-samt av
den. Den verksamhet åklagaren bedriver förunder-som som
sökningsledare emellertid i helt undandragen offentlig-är stort sett

Åklagaren har samtidigt mycket befogenheterhet. långtgående t.ex.
frihetsberövandenbesluta och andra tvångsme-att typerom om av

del.
ligger i sakensDet verksamheter helt eller delvisnatur att som

bedrivs i slutna former kan ifrågasättas heltpå sätt änett annat
verksamheter bedrivs fullständigt skapa för-Föröppet. attsom

itroende sådana verksamheter där delar verksamhetenstora av
bedrivs under sekretess krävs utomstående har möjlighetnågonatt

i efterhand gå och kontrollera de beslut har fattatsatt om som
i förordningar.står överensstämmelse med lagar och Behovet av

granskning från överordnade myndigheter därmed generelltär sett
inom åklagarväsendet inom andra sektoreränstörre rättsväsen-av

det.

RÅVidare berördes frågan den tillsyn i dag bedrivs kanom som av
ibort och stället kan nöja sig med JO och tillsynJK hartas attman

främstaåklagarväsendet. Det detta iöver sägsargumentet mot
JO och extraordinära och skallJK ärrapporten attvara organ som

sådana inte regelbunden tillsynbelastas med visst sakområde.över ett
avgörande sådan lösning enligtEtt ärannat argument mot rapportenen

det inte möjligt lägga JO eller uppgiftenpå JK ändraäratt att att
materiellt i felaktiga beslut har fattats inom åklagarväsendet.som

RÅ,finns 100 åklagarmyndigheter under däribland regionalaDet 17
myndigheter storstadsdistrikt inspekterasoch regelbundet ungefärsom

Övrigatredje 83 myndigheter ungefärår. besöks femte år.vart vart
åklagarväsendet finns tillsynInom också lägre nivå. Regionåklagar-på

myndigheterna nämligen tillsyn och besöker åklagarmyndig-utövar
heterna inom regionen i varje år.stort sett

RÅsflesta tillsynsärenden, 125 150De året, ärav ca om-
klagomål åklagares handläggning innefattar vissa falloch imot

RÅbrottsmisstankar åklagare. har frihet bestämmamot stor att
förfarandet klagomålet kommer formell polisan-men om som en
mälan måste det behandlas enligt rättegångsbalkens regler och ett

ibeslut fattas förundersökningsfrågan. tjänstefelsansva-måste Det nya
fåbörjar genomslag och har lett till ökat antal åtal.ret ett
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RÅ granskar domar och det har hänt granskningen har lett tillatt att
RÅ RÅväckt åtal domare. Det har också hänt anmälermot att en
advokat till Sveriges advokatsamfund advokaten har varitoavsett om

åklagares i rättegång.motparten en
RÅs kontroll främst rättskontrollär tenderar alltatten men mer

också bli effektivitetskontroll.en
RÅsEnligt erfarenhet inspektionerär effektivt tillsynssätt. Enett

inspektion kan precis den utformning önskar. Det ärges ettman
utmärkt sätt uppfattning den allmänna andanatt hos vissen om en
myndighet.

RÅHos uppfattas 15 § andra stycket JK-instruktionen JKsom
möjlighet överlämna klagomål till myndighetsatt prövningannan som

ändamålsenlig bestämmelse, i fall såsom den tillämpas fören vart
närvarande.

7.4.2 Rikspolisstyrelsen

Enligt bestämmelser i §7 polislagen 1984387 och § förordningen1
1989773 med instruktion för rikspolisstyrelsen är RPS central
förvaltningsmyndighet för polisväsendet och har tillsyn detta.över
RPS skall verka för planmässighet, samordning och rationalisering
inom polisväsendet.

RPS skall i sin tillsynsverksamhet särskilt beakta de prioritering-att
och riktlinjer riksdagen och regeringen har lagt fast förar som

polisverksamheten får genomslag i polisarbetet, polisverksamhetenatt
bedrivs effektivt och med iakttagande rättssäkerhetens krav samt attav
förvaltningen inom polisväsendet fungerar väl. Om dessa mål för
verksamheten inte uppnås eller det kommer framom annars om-
ständigheter visar verksamheten inom polisen inte bedrivsatt påsom

tillfredsställande skallsätt, RPSett påpekanden och anmaningargenom
eller på sökasätt åstadkomma rättelse. Vid behovannat skall RPS
anmäla förhållandet till regeringen.

Tillsyn gäller förhållanden vid viss polismyndighet bör isom en
första hand inriktas på de polismyndigheter till vilka de regionala

Ärendenchefsfunktionerna lokaliserade.är gäller andra polismyn-som
digheter får överlämnas till regional nivå.

RPS har regeringen fått i uppdrag strukturera verksam-av att om
heten.

Tillsynsverksamheten viktigär uppgift för RPS. Det gälleren
särskilt inspektionsverksamheten upplagdär så RPS in-attsom
spekterar de 24 länspolismästardistrikten och länspolismästarna
inspekterar övriga distrikt i sina respektive län. För närvarande har
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RPS kapacitet inspektera endast fyra fem distriktatt året.om-
Förplanerade och aviserade inspektioner har värde i det felett att
därvid till i förväg,rättas RPS eftersträvar kunna flergöraattmen

inspektioner.spontana
Rättssäkerhetsfrågor är väsentliga för polisen och dessa frågor

kommer få betydligt framskjuten plats i framtiden.att Avsiktenen mer
chefsjuristär hos RPS alltid bör delta iatt inspektion. Enligt deen en

planerna skall inspektion ipågå fyra dagar och under dennya treen -
tiden skall den inspekterade myndigheten detalj granskas. Ett år senare
skall RPS göra uppföljningsbesök. Förett närvarande sker upp-
följningen inspektion så RPSsätt kräver in skriftligattav en en
rapport.

Klagomål från enskilda inteprövas RPS skickas tillutanav
länspolismästaren eller till den lokale polischefen. Sådanaannars
frågor delegeradeär och RPS har därvidlag ingen direktivrätt.

JKs granskning myndigheters ärendeförteckningar enligt RPSärav
uppfattning nyttig och effektiv såväl för RPS i allmänhet.som

Möjligheten för JK med stöd 15 § andraatt stycket JK-in-av
struktionen lämna över ärende till RPS kan enligtett RPSt.ex.
uppfattning inte innebära några nackdelar.

7.4.3 Riksförsäkringsverket

RFV enligtär 1 § förordningen 19881204 med instruktion för
Riksförsäkringsverket central förvaltningsmyndighet för socialförsäk-
ringen och anslutande bidragssystem.

RFV skall särskilt för den centrala ledningen och för tillsynensvara
de allmänna försäkringskassornas verksamhet. RFV skall vidareav

bl.a. verka för socialförsäkrings- och bidragssystemetatt tillämpas
likformigt och rättvist och meddela de föreskrifter och de allmänna
råd fordras för tillämpning lagstiftningen och för säkerställan-som av
de effektiv resursanvändning och administration.av en

RFV har således tillsyn dels denöver myndigheten, dels överegna
de allmänna försäkringskassorna. Tillsynsverksamheten har numera
utvidgats och RFV uppföljninggör hur bidragssystemet fungeraren av

utfärdar föreskrifter och allmännasamt råd. RFV uppträder ocksåger
i domstolar i försäkringsmål.part RFV inte chefsmyndighetärsom

försäkringskassornaöver i administrativt hänseende och har inte
befogenhet tillsynutöva försäkringskassornasöveratt personal. Med
kassornas personal RFV ingen befattning i vidaretar mån än RFVatt
tillsätter försäkringskassornas direktörer. Personalen inteär statsan-
ställd har statligt reglerade tjänster.men
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RFV anvisningar, råd och budgetstyr kan utfärdagenom samt
författningar hur organisationen skallom ut.se

RFV i singår tillsyn inte direkt in och gör generella kontroller av
hur försäkringskassorna handlägger ärenden. Tillsynsåtgärder initeras
ofta på grund uppgifter i massmedia.av

Sedan tillbakaår finns för uppföljningett kassornasett system av
verksamhet. Det innebär försäkringskassorna får uppföljningsbe-att ett
sök femte år. Det finns totalt 25 kassorvart och RFV besöker fem om
året. Besöken avslutas med från RFVs ledning till dessrapporten
styrelse. Dessa besök har visat sig bra tillsynseffekt.ge en

förekommerDet RFV gör framställningar tillatt regeringenseparata
och begär lagändringar. Så har skett i fråga föräldraförsäk-t.ex. om
ringssystemet och arbetsskadeförsäkringen.

RFV de ärendeförteckningar enligtatt 18 § verksför-anser som
ordningen skall till JK är utmärkt medel i den internaettges
tillsynen.

7.4.4 Riksskatteverket

RSV chefsmyndighetär inom skatteförvaltningen omfattar RSVsom
och skattemyndigheterna i länen och inom exekutionsväsendet som
omfattar RSV och kronofogdemyndigheterna. RSV ocksåär central
förvaltningsmyndighet för frågor handläggs inom dessa verksam-som
hetsområden. Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet regleras

i förordningar,närmare två nämligen förordningen 19901293 med
instruktion för skatteförvaltningen och förordningen 1988784 med
instruktion för exekutionsväsendet. Enligt dessa instruktioner skall
RSV särskilt meddela föreskrifter verkställighet lag enligtom av
särskilda bemyndiganden och allmänna råd och uttalandengenom
verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämp-
ningen inom verksamhetsområdet. RSV skall vidare i fråga om
skattemyndigheterna mål och riktlinjer för verksamhetenange samt
följa och analysera resultatet denna. Vad gäller exekutions-upp av
väsendet skall RSV lämna direktiv organisationen och arbets-om
formerna. RSV skall dessutom fördela de ekonomiska och andra

ställs till myndigheternas förfogande följaresurser som samt upp
skattemyndigheternas ekonomi- och personalredovisning.

RSV inteär tillsynsmyndighet chefsmyndighet ochnumera utan
inte tillsynutövar i renodlad form. RSV uppföljningsbesökgör hos

kronofogdemyndigheterna också besök förekommer.spontanamen
RSV granskar systematik, statistik, verksamhetsberättelser o.d. som
kan ådagalägga fel. Indikationer tillsynsåtgärderpå behövs fåratt man
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dessutom de talrika skadeståndsärendena ochgenom genom mass-
mediauppgifter.

vidare intern tillsynsfunktionRSV har utvecklat tillståren som
ledningens förfogande; s.k. KRE-funktion kontroll och revision.en

finns KRE-funktion varje länsmyndighet. ChefenDet fören en
myndighet fastställer varje för KRE-funktionen.år planen

15 § andra stycket JK-instruktionen fungerar enligt RSV bra som en
ventil för det bör bli regel överlämnaJK, ärenden frånattmen en

till de centrala myndigheterna.JK

7.5 för ustitiekanslemsRedogörelse J tillsynsområde
sanktionsmöjligheteroch

7.5.1 Gällande bestämmelser Justitiekanslemsom
tillsynsområde

uppgiftTillsynsverksamheten central för JK. Bestämmelsernaär en om
tillsynsområde finnsJKs intagna i lagen 19751339 Justitie-om

kanslerns tillsyn och, såvitt gäller det statliga området, i förordningen
19751345 instruktion för Justitiekanslern.med Tidigare fanns
bestämmelser i 1809 RF och i Kungl Majzt utfärdadJK årsom en av
instruktion för JK.

i lagen angivna K-tillsynen i § tillsynDen J 1 såsomavgränsas över
offentlig efterleverde verksamhet lagar och andrautövaratt som

författningar i övrigt fullgör sina åligganden. Det alltsåärsamt
verksamhetens rättsenlighet och överensstämmelse i övrigt med givna
föreskrifter föremålet för J tillsyn. vad verksamhetenKzs I månärsom

tillleder mål ändamålsenligaste ellernås på sätt störstaatt uppsatta att
möjliga effekt utvinnes minsta möjliga insatsmed liggerav resurser

försåvittutanför tillsynen sådana krav verksamheten inte tagit sig
uttryck i konkreta självfallet hindrar inget iakttagelserMen attnormer.

JK utanför den egentliga tillsynsuppgiften till ochgör tassom vara
vidarebefordras till den det vederbör.

fråga ojämförligt statligaI det området den offentligastörstaom av
verksamheten det regeringen bestämmer i vilken utsträckningär som

skall tillsyn. Regeringen kan inte föreskrivaJK dock tillsynutöva
regeringen statsråd riksdagensJK och myndigheteröver samtgenom

och anställda och vid riksdagensuppdragstagare myndigheter.
Samtliga inklusivedomstolar, domstolen och Regeringsrätten,Högsta
kan underkastade JKs tillsyn och det också enligt regeringensärvara
föreskrift i 3 § JK-instruktionen.
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regeringsföreskrift,Omedelbart grund lagen,på alltså någonutanav
JK också tillsyn kommunalautövar över och andra myndigheter som

statliga dessa myndighetersär över personal och vissa andrasamt
knutna till myndigheterna. Under JKs tillsyn står sålundapersoner

enligt 3 § lagen JKs tillsynom

kommunala myndigheter och andra myndigheter ärsom
statliga,

,tjänstemän och befattningshavareandra vid myndigheter som
underavses

andra knutna till statlig myndighet, inneharutan attsom, vara
tjänst eller uppdrag varmed följer myndighetsutövning, såvitt

denna deras verksamhet, dock ledamöter riksdagen,avser av
allmänt kyrkomöte eller beslutande kommunal församling, samt
tjänstemän4. och uppdragstagare i statliga affärsverk, de förnär
verkens räkning fullgör uppdrag i sådana aktiebolag där staten

verken bestämmande inflytande.utövar ettgenom

sinVid tillsyn kommunala myndigheteröver skall JK enligt vad som
föreskrivs i lagrum beakta de former i vilka den kommunalasamma
självstyrelsen utövas.

Till uttrycket statliga eller kommunala myndigheter hänförs inte
bolag, stiftelser eller andra privaträttsligtär organiserade,organ, som

eller kommunenäven eller haräger avgörande inflytandestaten ettom
dem. Huvudregeln därföröver sådana inteär kan stå underatt organ
tillsyn.JKs Enligt kap. 6 §ll RF kan emellertid förvaltningsuppgift

överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse eller enskild
individ. den förvaltningsuppgifterI mån har överlämnats till sådant

och därmed följer myndighetsutövning blir de befattningshavareorgan
denna befogenhet underkastadeutövar tillsyn jfrJKzs beträffandesom

JO vad konstitutionsutskottet uttalade i KU 19757622 69. Etts.
exempel på sådant privaträttsligt SvenskAB Bilprov-utgörett organ
ning, anställda alltså underkastade Genomär JKs tillsyn.vars en
ändring 1987996 i lagen JKs tillsyn har, framgåttom som ovan,
tillsynsområdet uttryckligen utvidgats till omfatta tjänstemänävenatt
och uppdragstagare i de statliga affársverken, de för verkensnär
räkning fullgör uppdrag i sådana aktiebolag ingår i affars-som en
verkskoncern.

3 § instruktionenI för JK dennes tillsyn inom förattanges ramen
vad föreskrivs i 2 § lagen JKs tillsyn omfattarsom om

statliga myndigheter,
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2. tjänstemän och andra befattningshavare vid statliga myndigheter
samt
andra knutna tillär statlig myndighet och innehar tjänstsom som
eller uppdrag varmed följer myndighetsutövning, såvitt angår
denna deras verksamhet.

Undantag har gjorts för vissa lägre befattningshavare inom för-
svarsmakten. Sålunda omfattar tillsynen där endast befäl lägstav
fänriks grad och dem innehar motsvarande tjänsteställning.som

Enligt 4 § instruktionen bör inteJK ingripa lägre befattnings-mot
havare självständiga befogenheter,utan det inte påkallasom av
särskilda skäl.

Vid jämförelse med lagen 1986765 med instruktion fören
riksdagens ombudsmän framgår dess §l också JOs tillsyn harattav

syfte tillse de offentligutövaratt verksamhetatt efterleversom som
lagar och andra författningar i övrigt fullgör sina åligganden.samt
Omfattningen OzsJ tillsynsområde i 2 § instruktionen. Häravav anges
framgår JOs och JKs tillsynsområdenatt överlappar varandra i
mycket utsträckning. Enligt 3 §stor instruktion skall JOsamma
särskilt till domstolar och förvaltningsmyndigheteratt i sinse
verksamhet iakttar RFs bud saklighet och opartiskhet ochom att
medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter träds för i dennär
offentliga verksamheten. I författningsföreskrifterna JKs tillsynom

domstolarnanämns inte uttryckligen vid beskrivningen tillsynsom-av
rådet liksom det heller inte förekommer någon referens till RFs
övergripande krav saklighetpå och opartiskhet eller till de grund-
läggande fri- och rättigheterna. Denna skillnad får emellertid inte
tilläggas någon saklig innebörd.

7.5.2 Gällande bestämmelser Justitiekanslemsom
sanktionsmöjligheter

För kunna sinutöva tillsynsfunktionatt och få kännedom om
eventuella missförhållanden har JK vissa befogenheter. Han kan
sålunda företa inspektioner hos domstolar förvaltningsmyndoch igheter
och han har enligt 9 § lagen JKs tillsyn rätt närvara vidattom
domstols eller förvaltningsmyndighets överläggningar, dock rättutan

sin mening. Hanatt har ocksåyttra tillgång till myndighetens
protokoll och handlingar. Enligt 10 § lag domstolarär ochsamma
förvaltningsmyndigheter tjänstemän hos eller kommunsamt stat
skyldiga tillhandagå JK med de upplysningaratt och yttranden som
han begär.
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För kunna fullgöra tillsynsfunktionen har JK också tillagts rättatt
ingripa visst offentliga befattningshavarepå sigsätt göratt mot som

skyldiga till brott eller förseelser. Enligt 5 § lagen JKs tillsyn fårom
särskild åtalJK åklagare väcka befattningshavare harmotsom som

gärningbegått brottslig åsidosätta vad åligger honomattgenom som
i tjänsten eller uppdraget. Han har också behörighet anmälangöraatt

disciplinärt förfarande hos den har beslutarätt attom som om
disciplinpâföljd och andra ingripapå för få försumligsätt att en
befattningshavare avskedad eller frånavstängd sin tjänst. Motsvarande
behörighet anmälan disciplinärt förfarande omfattargöra ävenatt om
vissa befattningshavare inom hälso- och sjukvården, tandvården,
detaljhandeln med läkemedel veterinärer. harJK tillagtsävensamt
behörighet uppträda vid domstol beslut aktuelltatt partsom om av nu
slag handläggs där. I 12 kap. 8 § finnsRF bestämmelser JKsom
befogenhet väcka åtal ledamot Högsta domstolen elleratt mot av
Regeringsrätten för brott i utövningen tjänsten väcka talansamt attav

skiljande eller avstängning frånsådan ledamot tjänsten ellerom av
skyldighet för ledamot undergå läkarundersökning.att

7.6 Tjänsteansvaret för offentligt anställda

Stramättsliga ansvarsbestämmelser

straffrättsligaDe ansvarsbestämmelserna ändrades den 1 okto-senast
Ändringenber 1989 SFS 1989608. innebar utvidgning deten av

straffrättsliga tjänsteansvaret för offentligt anställda. Straff skall enligt
20 kap. §l brottsbalken kunna dömas inte endast för gärningarut som
innefattar felaktig myndighetsutövning också för vissa andrautan
oriktiga handlingar har anknytning myndighetsutövning.tillnärasom

straffansvar krävs inte längreFör gärningen har medfört förfångatt
förmån.eller otillbörlig omfattarAnsvaret dock inte gärningar som

bedömningvid samtliga omständigheter ringa.måste Vidav anses
denna bedömning skall hänsyn till bl.a. gärningsmannens befogen-tas
heter vid myndighetsutövningen. Oaktsamhet tillräckligt förär
straffansvar. Tidigare krävdes uppsåt eller oaktsamhet. Brotts-grov
rubriceringarna har ändrats så uppsâtligt brott inte äratt grovtsom

Äroch brott har begåtts oaktsamhet betecknas tjänstefel. ettsom av
uppsåtligt brott betecknas det tjänstefel.att grovt grovtanse som som
Vissa omständigheter särskilt skall beaktas vid bedöm-anges som
ningen brottet är grovt.av om
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Bestämmelser disciplinansvarom

För flertalet arbetstagare hos finns bestämmelser dis-staten om
LOAciplinpåfoljder i 10 kap. Om arbetstagare uppsåtligen elleren

oaktsamhet åsidosätter vad åligger honom i hansav grov som
anställning och felet inte ringa får disciplinpåfoljdär åläggas honom
för tjänsteförseelse. Disciplinpåföljder varningär och löneavdrag. På
det kommunala området regleras i allmänhet disciplinfrågor i
kollektivavtal.

LOA finnsI föreskrifter åtalsanmälan, avstängning ochom
läkarundersökning.

Beslut i ärenden, disciplinpåfoljd eller avskedande, fattast.ex. om
myndigheten. För högre tjänstemän byråchef och högre beslutarav

dock Statens ansvarsnämnd. Både JO och JK har särskild talerätten
i ärenden disciplinansvar, i sista hand till Arbetsdomstolen.om

Vid klart och dokumenterad olämplighet finns också möjlighet att
tillgripa uppsägning alternativ till disciplinförfarande.ettsom

Av 12 kap. §1 och 14 kap. 3 § LOA följer ingripandenatt mot en
arbetstagare för denne gjort sig skyldig till gärningatt en som
omfattas tjänsteansvaret i första hand skall ske i straffrättsligav
ordning.

Bakgrund

Före den s.k. ämbetsansvarsreformen trädde i kraft den 1 januarisom
1976 prop. 197578, SFS 1975667 gällde långtgående särskiltett
straffrättsligt för offentligt anställda tjänstemän. Ansvar för iansvar

fall tjänstefel kunde utdömas för i principvart varje fel eller försum-
melse i tjänsten. tjänstefelFör dömdes ämbetsman för-en som av
summelse, oförstånd eller oskicklighet åsidosatte vad ålåg honomsom
enligt lag, instruktion eller författning, särskild föreskrift ellerannan
tjänstens beskaffenhet. För allvarligare brott kunde föransvar
tjänstemissbruk komma i fråga. tjänstemissbrukFör dömdes en
ämbetsman missbrukade sin ställning till förfång för det allmännasom
eller någon enskild. Dessa ansvarsregler gällde enligt ordalydelsen den

5 Frågan disciplinansvar har övervägts LOA-utredningen. I dess huvudbe-om av
tänkande Enklare förregler statsanställda SOU 199260 föreslås s. 259 ff. att
bestämmelserna disciplinansvar skall föras tillöver LOA. Vissa mindreom nya
ändringar föreslås, bl.a. det gällernär forgrunderna bedömningen fråganav om en
försummelse är ringa eller inte. Dessutom föreslåsatt vissa ändringar ianse som
reglerna förfarandet.om
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Genom särskilda bestämmelser emellertidämbetsman. varsom var
räckvidd utsträckt de omfattade flertalet tjänstemän ideras så att

offentlig verksamhet. praxis drogs ämbetsansvaret inteI sågränsen att
tjänst i vilken endast osjälvständigagällde den innehade en merasom

omfattadesarbetsuppgifter ingick. Den ämbetsansvaret kundeavsom
ämbetsstraffenvanliga straff dömas till de särskilda avsättningförutom

och suspension.
straffrättsliga regler gällde bestämmelser dis-Utöver dessa om

gällde bestämmelserna i denciplinansvar. För statstjänstemän numera
1965274. statstjstatstjänstemannalagen En kundeupphävda änsteman

disciplinstraff varning, löneavdrag, suspension eller,sålunda åläggas -
vissa begränsningar, avsättning för förseelser enligtmed en-

förgärningsbeskrivning i princip densamma tjänstefel.somsom var
statstjänstemän skulle brott i tjänsten i stället beivras efterhögreFör

kommunalanställdas disciplinansvar i huvudsakåtal. De regleratvar
i kollektivavtal.

ämbetsansvarsreformenUtgångspunkterna för skulleattvar man
inskränka straffrättsliga ansvarsområdet,det påavsevärt ett mera

rationellt bestämma den personkrets skulle underkastadsätt som vara
åstadkomma närmandesärskilt straffansvar och mellan denett

arbetsmarknadens sanktionssystem.offentliga och den privata
princip bakom den regleringenEn grundläggande attnya var

särskilda straffrättsliga ansvarsregler för offentligt anställda borde
gälla endast i den det motiverat grund den offentligamån påvar av

det följer förseelser inteverksamhetens Av på någotsärart. att som
sig från förekommaprincipiellt skiljer vad kan den privatapåsätt som
bestraffas där, dvs. iarbetsmarknaden skall på regelsättsamma som
förfarande.disciplinärtettgenom

straffrättsligakonsekvens detta de reglernaEn synsätt attav var nya
tidigare, mycket vidsträcktainte fick motsvarighet till dennågon

fel i allmänhet disciplinäratjänstefelsbestämmelsen. För ansågs
påföljder tillräckliga. straffrättsliga reglerna reserverades förDe

i offentlig funktionär missbrukar sinsituationer vilka rätt utövaatten
oriktiga myndighetsutövningenmyndighet och där den allvar-är av

ligare slag.
straffansvar skulle allmän domstol efter åtalMål avgörasom av av

RÅ, JO enskildallmän åklagare, eller JK eller målsägande.enav av
straffbestämmelserna återfanns i 20 kap. §De centrala 1nya

brottsbalken. benämndes myndighetsmissbruk och vårdslösBrotten
myndighetsutövning. bestämmelser alltså demDessa ersatte om
tjänstemissbruk tjänstefel.och
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Det straffrättsliga inte längre knutet tillansvaret någon speciellvar
krets skulle omfatta allautan utövar myndighet- i vissa fall ävensom
hos privaträttsliga subjekt jfr ll kap. 6 § tredje stycket RF.

I samband med ämbetsansvarsreformen avskaffades de särskilda
ämbetstraffen avsättning och suspension. Frågor skiljande frånom
tjänsten reglerades i lagen 198250 anställningsskydd och lagenom
1976600 offentlig anställning LOA.om

7.7 Formerna för Justitiekanslerns

klagomålsprövning

7.7.1 Allmänt Justitiekanslerns klagomålsprövningom

Initiativet till tillsynsärendena kan variera något. De flesta av
Ärendenatillsynsärendena väcks enskilda. denär skiftandeav mestav

karaktär och liknar till delar dem förekommerstora hos JO.som
JK inteär skyldig företa undersökning i varjeatt klagoärende.

En viss andel klagomålen från enskilda är den karaktärenav deav att
läggs till handlingarna åtgärd, ad Detutan sigrör klagoskrif-acta. om

med s.k. oklara yrkandenter där det med gång framgåren att
klagomålen är uppenbart ogrundade. Det kan också frågavara om
allmänt hållna eller obegripliga skrifter där det finns anledning utgåatt
från några klarlägganden inteatt kan förväntas. I dessa sammanhang
kan också nämnas återkommer med viss regelbundenhetpersoner som
i oklara ärenden eller med upprepade klagoskrifter i sak.samma
Denna preliminära bedömning registratorngörs lottar dessaav som
ärenden i särskild kategori. De granskas sedan byråchef.en l deav en
flesta fallen brukar byråchefen dela registratorns preliminära be-
dömning. Om han har uppfattning lottas ärendetannan ettom som
ordinärt klagomål. När klagomål bedöms oklartett företas såledessom
ingen utredning. I dessa fall läggs framställningen till handlingarna

åtgärd. Den har klagatutan får vanligtvis skriftligt besked frånsom ett
den handläggande byråchefen framställningen inte föranlettattom
någon åtgärd. På handlingen tecknas i sådant fall ad medacta
brevsvar namnet på den handläggande byråchefen.av Om den
klagande detta besked återkommertrots grunder läggsutan nya
handlingarna vanligen ad åtgärd vilketacta tecknasutan på
handlingen. Samtliga dessa åtgärder godkänns JK dennesav genom
signum. I båda dessa fall arkiveras handlingarna därefter.

Det förekommer härutöver vissa innehållslösa elleratt i fallvart
uppenbart meningslösa skrivelser efter lKzs direktiv direkt isätts

150



Justitiekanslerns tillsynsou 199337

registreraspärm ärende. Ofta det sig skrivelserrörutan atten som om
från eller välkända ständigt återkommande klagande.anonyma

En klagomål inte kräver någon utredning ärannan grupp av som
sådana där framgårdet ärendet klagomålen handlagtäratt som avser
i överensstämmelse med gällande lag eller också den vilkenatt mot
klagomålen riktas inte under tillsyn.står JKs vissaI fall kan
utredningsinsatserna för bringa klarhet i ärende begränsa sig tillatt ett

telefonsamtal med berörd myndighet eller studium aktuellett ett av
akt. Denna ärenden regelmässigt kortfattadeavgörsgrupp av genom
beslut anmälaren får del Om anmälaren återkommer isom av. samma
sak avslutas ärendet normalt utredningnågon fram-utan attgenom
ställningen läggs till handlingarna och klaganden underrättas däromatt

brev från handläggaren ad med brevsvar jfr ovan.ett actagenom -
Slutligen finns anmälningar kräver ingående under-som mera

sökningar och därför ofta de arbetskrävandeär ärendena. Imestsom
dessa infordras ofta skriftliga yttranden från berörd myndighet eller
tjänsteman. Ibland kan det finnas skäl hålla muntligaäven förhör.att

förekommerDet JK genomför sådana förhör vid besök denpåatt
berörda myndigheten. Besluten särskiltsätts och de berörsupp som
underrättas beslutet.om

Ibland förekommer det klaganden riktar sig till både JK och JOatt
med anmälan. Detta framgår i regel klagoskriften ellersamma av

handläggaren hos kontaktnär JK med den berörstarannars som av
anmälan. rutinmässigNågon kontroll sker däremot inte. Om ärendeett
redan har JO iprövats JK allmänhet inte ärendet tilltarav upp
förnyad prövning hänvisar i stället till JOs beslut. Inte heller närutan
utredning redan hos JO föranlederpågår ärendet några åtgärder JK.av

Det förekommer också allmänheten vänder sig till JK med sinaatt
klagomål de rätteligennär och det korrekta eller lämpliga är,avser,

vända sig till myndighet.någon För dessa fall har i §15att annan
instruktionen föreskrivits, fråga, har väcktsatt om en som genom
klagomål, sådan beskaffenhetär den lämpligen kan utredas ochattav

någon myndighetprövas JK ochän myndigheten inteav annan om
tidigare saken, fårprövat JK överlämna klagomålet till denna
myndighet för handläggning. En begränsning inskriven såtillvidaär att
klagomål får överlämnas till JO endast efter överenskommelse med
denne. förutsättningarNär finns utnyttjar denna möjlighetJK lämnaatt

klagomål till andraöver myndigheter.
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7.7.2 Närmare formen för Justitiekanslernsom
klagomälsprövning

Utredningens sekreterare har igenomgått tillsynsärendena i JKs
registratur för 1991.år Därigenom har utredningen kunnat bilda sig

uppfattning tillsynsärendenas beskaffenhetnärmare och hur JKen om
handlägger dessa ärenden. Genomgången har omfattat 232numera

ärenden, fattatJK beslut i 227 fall. femI fall har det varit frågavarav
antingen skrivelser angående upprättande ärendeforteckning,om av

protokoll från företagen inspektion eller stämningsansökanen en
beträffande disciplinansvar. De ärenden enligt ovanståendesom
redogörelse lagts ad med eller brevsvar förekommer inte iacta utan
registraturet och omfattas följaktligen inte genomgången.av

Av besluten har 20 inneburit kritik och 170 varit kritik.utan
Dessutom har 37 beslut inneburit JK lämnat ärendet åtgärdatt utan
eller det tillöversänt någon myndighet jfr bilaga tabellernaannan

GränsernaK M. mellan dessa olika kategorier inte alltid heltär-
tydliga. En procentuell beräkning fördelningen mellan samtligaav
genomgångna ärenden visar 93 % klagomål från enskilda,att var
3,5 % anmälningar från andra myndigheter och 1,5 % initiativären-
den. Resterande 2 % hänför sig till de nämnda fem speciellaovan
ärendena.

Vissa ärenden och uttalanden intresse förär åskådliggöraattsom av
JKs praxis redovisas nedan.

Klagomål från enskilda

År 1991 fattade beslutJK i 216 ärenden anhängiggjortssom genom
klagomål från enskilda. I fall15 rörde det sig beslut med kritikom

i 164och fall beslut kritik. 37I fall föreslog ingenJK åtgärdutan
eller lämnade ärendet tillöver någon myndighet dvs. JO ellerannan

central förvaltningsmyndighet. JK beslutade inte i något deen av
undersökta fallen väcka åtal och i endast fall lämnades ärendetatt ett
till personalansvarsnämnd för prövning frågan disciplinärten av om
forfarande.

Av klagomålen från enskilda riktades 29 % domstolar, 10 %mot
åklagarmyndigheter, 9 % polismyndigheter,mot 6 %mot mot

kriminalvårdsmyndigheter och %45 övriga.motca
Knappt 110 de enskilda klagomålen gällde frågor hadeav som

samband JO;med frågan eller hade varit föremål för J0svar
prövning. Det emellertid bara beslut innebar JK medettvar attsom
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stöd 15 § andra stycket JK-instruktionen lämnade ärendet tillöverav
JO.

Åtskilliga de klagomål framställs enskilda gällerav som av
domstolar eller andra rättsvårdande myndigheter. Klagomål mot
domstolar syftar ofta till få till stånd ändrat beslut i sak; medatt ett
andra 0rd överklagande. de fallen brukarI JK upplysaett om

i tillsyn.innebörden JKs Följande exempel representativa för hurär
JK brukar formulera sina beslut i situationerdessa

ankommer inteDet på JK ingripa i domstolarnas dömandeatt-
eller beslutande verksamhet. JK har således inte domaromprövaatt
eller beslut sigeller uttala doms- eller beslutsmotiv elleratt attom
eljest kritisera domstolarna i bedömningsfrågor. Jfr 11 kap. 2 §
regeringsformen. Vad JK i första hand kan med anledningpröva

Nzs skrivelse hit endast tjänstemannågon underär stårav om som
JKs tillsyn har gjort sig skyldig till fel försummelseeller vid sin
tjänsteutövning. Vid JKs granskning skrivelseNzs hovrätt-samtav

och tingsrättens akter har inte funnitJK anledning att anta attens
det har förekommit fel försummelseeller bör föranleda ettsom
ingripande.

har inte befogenhetJK någon ingripa i domstolarnasatt-
dömande verksamhet formeller överprövninggöra någonatt av av
domar eller beslut i enskilda mål eller ärenden. Härav följer JKatt
normalt inte heller uttalar sig domstolarnas tillämpningsett om av
olika rättsregler eller bedömningderas bevisning och andraom av
omständigheter kan ha haft betydelse för visstutgången ettsom av
mål. Min handlingarna igenomgång ärendet mig inteav ger
anledning frångå den redovisade principen i frågaatt ovan om
omfattningen och inriktningen JKs tillsynsverksamhet. Jagav
finner således inte föreliggaskäl vidta någon åtgärd medatt
anledning klagomålen.av

klagomålen där finnsNär område det särskild ordning förrör ett en
lösande tvistefrågor beträffandesåsom arbetsrättsliga frågort.ex.av
har följandeJK yttrat

iJK har sin tillsynsverksamhet till uppgift till deatt attse som-
offentlig verksamhet efterlever lagar och författningarutövar andra

i övrigt fullgör sina åligganden. frågorDe F har tagitsamt som
huvudsakligen arbetsrättslig ankommerär Det normaltart.upp av

inte befatta sig eftersompå JK med sådana, det finns särskildatt en
ordning för lösande tvistefrågor bl.a. tjänstetillsättningrörav som

löne- och anställningsvillkor. På grund härav och då det intesamt
heller finnsi övrigt skäl vidta någon åtgärd med anledningatt av

föranlederFzs klagomål hans skrivelse inte någon vidare åtgärd
från sida.JKs
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Det förhållandevisär vanligt fråga redan har JOatt prövatssamma av
eller samtidigt anhängiggjordär hos både JO och JK. I sådant fallett
har JK i ärende uttalatett

Av handlingarna i ärendet framgår anmälan i huvudsakatt en av-
likartat innehåll med den givits hit redan har varit föremålsom
för prövning Riksdagens ombudsmän, JO. JK normalt inteav tar

ärende till prövning ärendeett rörande för-upp ettom samma
hållanden ellerär har varit föremål för OzsJ prövning. Anledningen
härtill är sådant förfarande skulle innebäraatt ett dåligtett
utnyttjande tillsynsmyndigheternas Ett skäl tillav annatresurser.

denna princip iakttas är prövningatt JKatt ärendeetten ny av av
redan har prövats JO skulle kunna uppfattas JKsom av som om

gör överprövning JOs beslut och någon sådan befogenheten av
har inte JK. Såväl i JKs JOs instruktioner finns ocksåsom
bestämmelser uttryck för denna princip. dettaI fall finnersom ger
jag inte tillräckliga skäl föreligga frångå den redovisadeatt ovan
huvudprincipen. Jag således inte Nzs anmälan tilltar prövning.upp

vissaI fall detär så den fråga klagomålet gäller redanatt föremålär
för överprövning i ordinär ordning. JK har då anfört följande

JK uttalar sig normalt inte myndigheters bedömningom- av
rättsliga frågor. finnsDet inte någon anledning undantaggöraatt
från denna princip i detta fall. Härtill kommer frågan äratt nu
underställd kammarrättens prövning. På grund härav föranleder
klagomålen inte någon åtgärd från min sida.

I andra fall kan det förekomma förundersökning redan inletts,att
vilket kan föranleda följande uttalande

Enligt inhämtade upplysningar har allmän åklagare beslutat inleda-
förundersökning de kriminalvårdstjänstemän barmot ansvaretsom
för den nämnda Då det inte ankommertransporten. migpåovan

ingripa i pågående brottsutredningatt föranleder skrivelsenen
ingen åtgärd från min sida.

Vissa klagomål sådanaär det inte finns tillräckliga skälatt utredaatt
klagomålen. JK har formuleratdå sig enligt följande

Inledningsvis vill jag påpeka jag inte skyldigär företaatt att-
undersökning i varje klagoärende. De angivna klagomålen avser
förhållanden ligger långt tidentillbaka i Från allmänsom

6Klagomålen gällde förrättning utförts elva tidigare.år I liknandeen ettsom annat
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synpunkt kan det inte väsentligt dessa saker undersöks.attanses
Med hänsyn härtill finner jag inte tillräckliga skäl utredaatt
klagomålen. Det bör framhållasäven ärendet i vissa delar varitatt
föremål för prövning JO. Jag vidtar inte någon ytterligare åtgärdav
med anledning skrivelserna avför ärendet från hand-utanav
läggning.

Sammanfattningsvis kan konstateras genomgången ärendenaatt av
entydigt visar JK i sin praxis iakttar domstolars och förvaltnings-att
myndigheters självständighet, hänsyn till fråga itar prövasom en
ordinär ordning, beaktar det finns särskild ordning för lösaom atten
tvister aktuellt slag undviker frågorpröva redansamt attav som

eller harprövas JO.prövats av

Anmälan från myndighet

De tillsynsärenden grundas på anmälan frånsom en en annan
myndighet har ofta likheter med de särskilda utredningsuppdrag som

får frånJK regeringen. vissaI fall beror det tillfälligheternärmast på
myndigheten vänder sig direkt till JK eller den först görom om

regeringen uppmärksam på den aktuella frågan.
År 1991 finns åtta beslut i registraturet gäller ärenden därsom

anmälan gjorts myndighet. Fyra dessa beslut innebarav en annan av
kritik och fyra besluten kritik.utanav var

A. Till den först nämnda kategorin hör ärende JKs dnr 338-91-ett
20; jfr JK-Beslut 1991 3A där hovrätt för kännedom till JKen
översänt beslut rättelse brottmålsdom.ett Hovrätten hadeom av en
dömt till fängelse månad i den expedierade domenen men angavs
påföljden till fängelse två månader. Rättelse hade verkställts så sätt

första sida domen hade skrivits varvid påföljdenatt hadeen utny av
fängelsetill månad. Längst sidan hadeangetts antecknatsen ner
bif.Rättat, protokoll. tjänstenI NN. JK anförde i sitt beslutse

Såvitt framgår har hovrättens dom på grund skrivfel eller annatav
förbiseende kommit innehålla oriktig uppgift den påföljdatt en om

ådömts den tilltalade i målet. Jag finner därför hovrättenssom att
beslut rättelse har varit i överensstämmelse med bestämmelsenom

30i kap. 13 § första stycket rättegångsbalken. Granskningen av

fall där JK inte heller fann tillräckliga skäl utreda klagomålen, gällde dessaatt
ñrhållandcn inträffat tidigare.årsom sex
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Åtgärdenärendet mig anledning tillägga följande.attger att
verkställa rättelsen domen låta skriva förstaatt utav genom en ny
sida domen angivandemed den påföljdenrätta inte ståav av synes
i överensstämmelse med bestämmelsen i 30 kap. 13 § rättegångs-
balken. Rättelsen borde ha antecknats originalexemplaretpå av
domen och på så många exemplar möjligt de utskrifter ellersom av
kopior domen hade expedierats. Lämpligen bordeav som an-
teckningen rättelse också ha signerats ordföranden påom av
avdelningen eller möjligen referenten i målet. Med dettaav
uttalande förärendet minär del avslutat.

B. I ärende JKs dnr 270-91-20; jfr JK-beslut 1991 hadeA 4ett
kanslichefen i kommun i anmälan framfört klagomål moten en en
tjänsteman vid Fiskeristyrelsens utredningskontor med anledning av
innehållet i skrivelse till kommun. beslutetI berörde JKen en
kompetens- och arbetsfördelningen mellan olika inom Fiskeri-organ
styrelsen och främstdå mellan Fiskeristyrelsens utredningskontor och
ñskenämnderna. JK avslutade ärendet med vissa kritiska synpunkter.

C. Ett JKsärende dnr 886-91-20; jfr JK-beslut 1991 A 6 gällde
fråga befattningshavare vid högskola hade åsidosatt gällandeom en en
regler vid uppgiftslämnande till Centrala studiestödsnämnden. I
beslutet konstaterade JK den utredning förelåg i ärendet visadeatt som

högskolan hade lämnat felaktiga uppgifter till Centralaatt studiestöds-
nämnden med anledning förfrågan gjorts beträffandeav en som
läsårskursers förläggning. JK sade sig för sin del inte kunna dra
någon slutsats studierektornän besvarat den aktuellaattannan som
enkäten därvid hade slarvat. JK ansåg emellertid inte det fannsatt
någon helst anledning hon medvetet skulle ha lämnatatt anta attsom
oriktiga uppgifter. Han inte helleransåg den oaktsamhet bordeatt som
läggas studierektorn till last kunde bedömas allvarligså detattvara
fanns anledning för JK vidta någon ytterligare åtgärd medatt
anledning det inträffade.av

I samband med detta beslut redovisas bör det också uppmärk-att
JK avslutningsvis kommenterade innehålletäven i denattsammas

promemoria Centrala studiestödsnämnden överlämnat till förJKsom
ligga till grund för prövningJKs ärendet. JK yttrade dennaatt av av

anledning följande

I promemorian riktas i svepande formuleringar allvarlig kritik, det
finns påstående brottsligt förfarande, befattnings-t.o.m. motom
havare vid högskolan. Jag kan för min del inte finna CSN haratt
haft tillräcklig förgrund föra fram dessa påståenden. Inte helleratt
kan det uppgift för CSN sådana bedömningargöraattanses vara en
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i fråga andra myndigheters agerande. villJag därför betonaom
vikten myndigheten i sina skrivelser iakttar saklighetatt ochav
bemödar sig uttrycka sig på sätt ingeatt är ägnatettom attsom
förtroende både hos allmänheten och hos andra myndigheter.

JK således i samband med sitt beslut initiativtog till anmärkningar
den anmälande myndigheten.mot

D. Det fjärde ärendet JKs dnr 1226-91-20 i vilket JKs beslut
innebar kritik rörde anmälan från åklagarmyndigheten moten en
hovrätt och innebar klagomål hovrätten dröjt med hand-mot att
läggningen brottmål så det avgjorts innan straff förett brottetattav
förfallit enligt bestämmelserna preskription i 35 kap. 6 § brotts-om
balken. konstateradeJK hovrätten hade beklagat den hadeatt att
brustit i uppmärksamhet vid handläggningen det aktuella målet medav
avseende på den förestående påföljdspreskriptionen. Hovrätten hade
vid tiden för JKs beslut också infört särskilda rutiner för åstad-att
komma korrekt handläggning sådana brottmål i vilka deten av
föreligger risk för preskription. Enligt JKs mening fanns det också
grund för kritik hovrätten. JK fann emellertid inte anledningmot till
någon åtgärd därutöver från sin sida och ansåg det för övrigt fickatt
betraktas osäkert aktivt agerande i detta fallett lett tillsom om mera

Ärendetdom kunnat meddelas innan brottetatt preskriberades.en var
därmed avslutat. Med hänvisning till åklagarmyndigheten begärtatt att
JK skulle initiera ändring den berörda preskriptionsregelnen av
överlämnade JK exemplar beslutet till Justitiedepartementet.ett av

fyraDe beslut inte innehöll någon kritik följandeavsågsom
ärenden

En framställning från tingsrätt JK skulle göraatten om en-
utredning angående påstående tingsrätten förvanskatett bevisattom
felaktiga fonogramutskrifter.

Ett klagomål från Lotterinämnden länsstyrelse angåendemot en-
dess tillståndsgivning till lotteri kallat Bingolotto i kabeltelevi-ett
sion. Enligt JK hade det inte förekommit fel eller försummelse från
länsstyrelsens sida vid tillståndsgivningen i det förevarande fallet.

En fråga från fackförbundtvå praxis utföra rättspsykiatris-attom-
ka undersökningar den misstänktenär förvaras i häkte istår över-
ensstämmelse med gällande lag och förordningar. JK uttryckte
sammanfattningsvis sin mening det inte kunde detattsom attanses
förfarande hade tillämpats i de föreliggande fallen stod i stridsom
med lag eller författning.annan
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Ett klagomål från Fiskeristyrelsen gatuchef i kommun.mot en en-
sin ifrågasatteI anmälan Fiskeristyrelsen gatuchefen förfarithadeom

riktigt förespråka och låta utreda reningsmetod vidattgenom en annan
reningsverket i kommunen denän metod all biologisk expertissom
och bl.a. Fiskeristyrelsen förordar. Vad anförts i Fiskeristyrelsenssom
skrivelse föranledde inte frånnågon åtgärd JKs sida.

De refererade ärendena kan berättiga till uttalandet JK sinmedatt
tillsynsuppgift också fyller funktion opartisk instans viden som en
motsättningar mellan olika myndigheter eller förvaltningsorgan.

Initiativdrenden

förekommerEnligt JKs registratur för 1991år beslut i initiativä-tre
renden. Initiativen har föranletts uppgifter i media, omständig-av av
heter framkommit vid granskningen ärendeförteckningar ochsom av

uppgifter i skadeståndsärende.ettav

A. Ett dem JKs dnr 3532-91-22 rörde Polismyndigheten iav
Stockholm och föranlett tidningsuppgifter elavbrott hosvar av om
polismyndigheten. Enligt vad i tidningen hade Stock-som uppgavs
holmspolisens dator och radiotrafik slagits under flera timmar påut
kvällen den 10 oktober 1991. All radioverksamhet hade upphört
mellan polisens sambandscentral och polisbilarna i Stockholm.ute

Med anledning tidningsuppgifterna inhämtade JK upplysningarav
från polismyndigheten. Av dessa framgick bl.a. datorströmför-att
sörjningen i kvarteret Kronoberg för kraftavbrott den 10utsatts ett
oktober 1991 kl. 19.15. Avbrottet fick till följd radiossystemetatt
stannade. Med hjälp reservradioutrustning strömförsörjdes påav som

kunde dock radiotraflkenväg hållas igång med vissa inskränk-annan
ningar. Det igång med full drift kl. 21.13. Under strömavbrottetsattes
inkommenderades teknikerresurser enligt plan. En utredning detom
inträffade skedde fastighetsdriften för kvarteret Kronoberg.genom
Enligt beslutet vidtog inteJK vidare åtgärd avskrev ärendet frånutan
vidare handläggning. Det följaktligen fråga beslutett utanvar om
kritik.

B. Ett initiativärende JKs dnr 3462-91-22 avsågannat en
studiemedelsnämnds rutiner för registrering allmänna handlingarav

Ärendetoch expediering beslut. hade initierats vadav av som
framkommit vid granskningen ärendeförteckningar. Utredningenav
resulterade i beslut kritik vissamed synpunkter.ett utan men
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C. Det tredje tillsynsärendet JKs 3453-90-22dnr under år 1991
där självJK tagit initiativ till prövning gällde granskning med
anledning felaktigt frihetsberövande; bl.a. frågaett disciplinan-av om

Ärendetför övertillsynsman vid häkte. hade ursprungligenettsvar en
aktualiserats hos JK den felaktigt frihetsberövadeattgenom personen

begärdeB. ersättning bl.a. enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen under
påstående han till följd försummelse från häktets sidaatt varitav
berövad friheten grund den 21 28 1990. Omständigheternautan mars-
i skadeståndsärendet sådana iJK beslutet i den delenattvar attangav
händelsen föremål för fortsatt utredning från JKs sida ochvar att
beslut i tillsynsfrågan skulle meddelas senare.

tillsynsbeslutetI konstaterade JK B grundpå fel och tör-att av
summelser personal vid kriminalvårdsanstalt hade varit berövadav en
friheten grund i hel vecka och inträffadedetutan mycketatten var
allvarligt. En berörd övertillsynsman hade enligt JKs mening gjort sig
skyldig till sådana försummelser vid handläggningen ärendet hanattav
för tjänsteförseelse borde åläggas disciplinpåföljd. JK beslutade därför

anmäla frågan till Kriminalvårdsstyrelsens personalansvarsnämndatt
JK konstaterade vidare funnitsdet brister i vissa hänseendenatt när

Åtgärderdet gällde kriminalvårdsanstaltens regler och rutiner. hade
vidtagits efter händelsen. På grund därav och med de kritiska
uttalanden JK hade gjort i beslutet lät han saken i den delen bero.som

Kriminalvårdsstyrelsens bedömning vad inträffat föreföll JKav som
oklar.något Detta torde enligt främstJK ha berott på ärendet hadeatt

handlagts på olika enheter. En bättre samordning handläggningenav
hade enligt varitJK önskvärd.

Ärendets handläggning JK avslutningsvis anledninggav att rent
generellt uttala han ansåg det viktigt myndigheter,att parallelltatt som
med JK granskar händelse, håller kontakt med JK och sökeren
samråd inte minst vid prövningen ansvarsfrågor.av

7.8 Inspektioner

Av JKs arbetsredogörelser under de tio åren framgår bl.a.senaste att
inspektionsverksamheten har minskat beroende på den kraftiga
ökningen JKzs övriga arbetsuppgifter se bilaga tabell N. Skäletav
härför har JK angivits brist tid och Tillsynsverk-av vara resurser.

7 Sedan ansvarsnämnden beslutat inte vidta någon åtgärd beslutadeatt JK föraatt
frågan vidare till Arbetsdomstolen, i dom 1992-05-27, dom 7492, beslutadesom nr

ålägga tjänstemannen varning föratt tjänsteförseelse.en
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och i inspektionsverksamhetensamheten synnerhet har kommit att
fungera regulator i JKs arbete.som en

Inspektionsverksamheten 1983 omfattadeunder år sammanlagt 14
dagar. Malmö inspekterades iI Länsstyrelsen Malmöhus län. Vid en

till Västernorrlands län inspekterade i Sundsvall bolagsbyrånJKresa
vid och registreringsverket, Sundsvalls tingsrättPatent- och Rätt-
shjälpsnämnden i Sundsvall. I samband med inspektionen besökte JK

Hovrätten för Nedre Norrland och i SundsvallKammarrätten ochäven
informerade sig förhållanden vid dessa myndigheter. I Härnösandom
inspekterades Härnösands tingsrätt och iLänsrätten Västernorrlands

Örnsköldsvik inspekteradeslän. I tingsrätten. Vid till Norr-en resa
köping inspekterades Statens invandrarverk. Vid ibesöket Norrköping
besökte Kriminalvårdsstyrelsen diskuteradeJK och där deläven en

problem med generaldirektören och några dennesgemensamma av
medarbetare. inspektion med avseende handläggningenFör på vissaav
frågor rörande personalkontroll besökte JK Rikspolisstyrelsen.m.m.

stödMed särskilt regeringsbeslut inspekterades SOS Alarmeringettav
Aktiebolags länsalarmeringscentraler i Uppsala och Norrköping.

År 1984 inspekterades Uddevalla tingsrätt, Kronofogdemyndigheten
i Uddevalla, Strömstads tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt och Länsrätten

Älvsborgsi län. Vidare inspekterades Polismyndigheten i Trelleborgs
distrikt med avseende pá dess handläggning utlänningsärenden. Iav
Malmö besökte huvudsakligen i informationssyfteJK Tulldirektionen
i Södra distriktet. Halmstad besökte iI JK Länsstyrelsen Hallands län
och Länsrätten i Hallands län för diskutera frågauppkommenatt en

handläggningen vissa körkortsärenden. Stockholm inspektera-Iom av
des Byggnadsstyrelsens juridiska sektion med avseende desspå
handläggning skaderegleringsärenden. Dessutom besökte JKav
Rikspolisstyrelsen vid tillfällen för informeratvå sig hand-att om
läggningen vissa ärenden bl.a. rörande personalkontroll. In-av
spektionsverksamheten omfattadeunder sammanlagt 11 dagar.året

År 1985 inspekterades tingsrätten, länsrätten och kronofogdemyn-
digheten i Kalmar. I samband med besöket i Kalmar inspekterades

Överförmyndarnämnden i Borgholms kommun. Vid in-även en
spektionsresa till Göteborg inspekterade Göteborgs tingsrättJK och
Kronofogdemyndigheten i Göteborg i enlighet med särskiltsamt,
beslut regeringen, SOS Alarmering Aktiebolags alarmeringscentralav
i Göteborg. anledningMed pågående tillsynsärenden gjorde iJKav
samband inspektionenmed också besök hos Fiskeristyrelsen, Domka-

i Göteborgspitlet stift Lillhagens sjukhus.och I samband med
handläggningen ärendet gällande det s.k. sjövärnsmálet besöktesav
Oskarshamns tingsrätt. Slutligen besökte detta iJK år Länsstyrelsen
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Södermanlands län för informeranärmare sigatt vissa diarieför-om
ingsrutiner vid länsstyrelsen.

År 1986 gjordes fyra inspektionsresor omfattade sammanlagtsom
nio dagar. Inspektionerna under år 1986 avsåg Hedemora tingsrätt,
Mora tingsrätt, Falu tingsrätt, polismyndigheten i Mora, avdelningen
vid Stockholms tingsrätt enligt särskilt beslutsamt, regeringen,av
SOS Alarmering Aktiebolags länsalarmcentraler i Falun och Malmö.
JK besökte dessutom Rikspolisstyrelsen för informera sig vissaatt om
rutiner vid säkerhetsavdelningen.

Under år 1987 företogs inte någon inspektion alls myndigheter.av
En planerad inspektionsresa fick inställas på grund arbetsan-av

Årethopning. därpå gjordes endast inspektion, nämligenen av
Sydfondens kansli i Stockholm. Under år 1989 gjordes inspektion av
Domkapitlet i Stockholms stift och Patent- och registreringsverkets
varumärkesavdelning.

År 1990 förekom omfattande inspektionsverksamhet.en mer Det
Östersundsåret gjordes inspektion tingsrätt och Länsrättenav iav

Jämtlands län Länsrätten i Kristianstadssamt län, Länspolischefenav
Åklagarmyndigheteni Kristianstads län, i Kristianstads åklagardistrikt,

Polismyndigheten i Kristianstad, Länskronofogdemyndigheten i
Kristianstads län, Länsskattemyndigheten i Kristianstads län, AMU-
myndigheten i Kristianstads län, Länsskolnämnden i Kristianstads län
och Vuxenutbildningsmyndigheten i Kristianstads län, Lokala
Skattemyndigheten i Simrishamn, Försäkringskassan i Simrishamn,
Socialförvaltningen i Simrishamn Luftfartsverket. Inspektionernasamt
hade lagts på olika sätt. I några fall hade sålundaupp mängdstoren
avgjorda och pågående ärenden granskats relativt utförligt. I andra fall
hade inspektionen tagit sikte på JKmera övergripandeatt ge en
information verksamheten. JKzs avsikt inomom myndighetenattvar
utvärdera de olika inspektionsmetoderna. Det har dock inte funnits

fullfölja denna avsikt.attresurser
År 1991 inspekterades endast Domkapitlet i Västerås och år 1992

gjordes inte någon inspektion.
JKs inspektionsverksamhet under de tio åren har sålundasenaste

Årenvarierat. 1987 1989 och 1991 1992 har inspektionsverksam-- -
heten varit Årenmycket blygsam eller obefintlig. 1983 1985 och-1990 har å andra sidan inspektionsverksamheten varit omfattande.
Uppgången år 1990 berodde på byråchefstjänstatt det åreten var
vakant under viss tid och JK därför fickatt möjlighet i ställetatt
disponera vissa medel för inspektionsverksamhet. Det förefaller dock

JK får allt mindre tid ochsom förom över inspektioner.resurser
Som jämförelse kan i detta sammanhangen nämnas JOsatt

inspektionsverksamhet, fördelat på de fyra ombudsmännen, under
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verksamhetsåret 199091 omfattade sammanlagt 62 dagar och under
verksamhetsåret 198990 omfattade 52 dagar fördelat på tre om-
budsmän, vartill kom fjärde ombudsman ägnade sig in-att en
spektionsverksamhet i ämbetsberättelsen icke angiven tidsom-av
fattning. Inspektionsverksamheten under verksamhetsåret 198889
omfattade sammanlagt 34 dagar fördelat ombudsmän.på tre

7.9 Granskningen de statliga myndigheternasav
ärendeförteckningar

Som tidigare sker tillsynennämnts myndigheternaöver också genom
granskning de ärendeförteckningar många statliga myndigheterav som
årligen enligt 18 § verksförordningen 19871100 skall lämna till JK.
Enligt denna bestämmelse, tillämpas myndigheterpå undersom
regeringen i den regeringenmån har föreskrivit iså myndighetens
instruktion eller i förordning, skall myndigheten varje årannan senast
den l lämna JK förteckning de ärendenöver kommit inmars en som
till myndigheten före utgången juni föregående år inteav men som
blivit slutligt handlagda vid årets utgång. JK får i det enskilda fallet
besluta något Som framgår bilaga tabell 3 andelenärannat. av
granskningsärenden i förhållande till totala antalet tillsynsärenden.stor
Granskningsärendena handläggs hos JK byrådirektören,av

Genomgången ärendeförteckningarna föranleder i regel vissaav
rutinmässiga åtgärder. Kompletterande upplysningar kan behöva
inhämtas och ofta föranleder dessa några ytterligare åtgärder inteatt

påkallade. Ibland kanär upplysningarna lämnats i gransknings-ettsom
ärende leda till förfrågan riktas till sådanaäven myndigheteratt en

inte ålagda självaär lämna ärendeförteckningar. Vadattsom som
framkommer vid granskningen kan också medföra vidtarJKatt
ytterligare åtgärder såsom ingående granskning ärende,etten mera av
inspektion eller disciplinära ingripanden. Så inspektionen årt.ex.var
1991 Domkapitlet i Västerås orsakad iakttagelser i samband medav av
domkapitlets ingivande ärendeförteckning. Av JKs protokoll frånav
inspektionen framgår sålunda inspektionen främst föranleddatt var av

domkapitlet 1990år inkommit till JK med ärendeförteckningatt först
den 29 oktober 1990 1991 ärendeförteckningårs inte hellersamt att
inkom inom föreskriven tid. Med utgångspunkt i den frågan var
inspektionen, utfördes byråchef och byrådirektören,som av en
begränsad till diarieföringen och aktbildningen vid domkapit-att avse
let. I protokollet redogjordes för vissa iakttagelser i dessa hänseenden
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redovisades gällandesamt bestämmelser statliga myndighetersom
beslut.

Det förekommer även JKzs granskningatt ärendeförteckningarnaav
föranleder honom initiativ till tillsynsärenden.att ta Så fallet i detvar

nämnda initiativärendet rörandeovan studiemedelsnämnd. Etten annat
exempel kan framhållas är JK vid sinsom granskningatt ärendeför-av
teckningen från Statens rättskemiska laboratorium uppmärksammat
vissa ärenden rörande analys blodprov. Det rörde sig analyserav om

blodprov i utredningar faderskapav hos antal socialnämnder.om ett
Yttranden inhämtades från de berörda socialnämnderna rörande
handläggningen ärendena. Därefter inhämtadesav yttrande från
Socialstyrelsen. I beslutet fattades år 1990 anförde JK följandesom
beträffande sin allmänna på hanteringen dennasyn ärendentypav av

Som framgår Socialstyrelsens yttrande i 2sägs kap.av 8 § andra
stycket föräldrabalken FB utredning faderskapatt bören om
bedrivas skyndsamt och utredningen skallatt slutförd inomvara ett
år från barnets födelse inte särskilda skäl föranleder Somom annat.
exempel på sådana omständigheter kan skäl försom attvara
ettårstiden överskrids i förarbetenanämns till bestämmelsen att
socialnämnden haft svårigheterstora i aktuellaatt ellertag män

medicinsk utredningatt dragit på tiden. Som socialstyrelsenut
konstaterat detär alltså endast i undantagsfall utredningenrena som
bör pågå längre än år.ett

deI aktuella ärendena har handläggningen hos nämnderna pågått
mellan fyra och åtta års tid. Jag är medvetenca handlägg-attom
ningen i de aktuella ärendena till del försvåratsstor bristandeav
vilja medverka hos berördaatt och dessapersoner av personerslevnadssätt och sociala förhållanden. En komplikation är också att
Statens Rättskemiska laboratorium i vissa fall begärt blodprov.nya
En kommundelsförvaltning har också hänvisat till den arbetsbörda

förelegat vid den berörda familjerättssektionen.som
Jag delar emellertid Socialstyrelsens uppfattning det äratt

oacceptabelt faderskapsutredningaratt pågår långså tid skettsom
i de aktuella ärendena. Med undantag detett rör sig barnom somföddaär mellan 1980 och 1985. Flera barnen är placerade iav
familjehem. Förutom den avvikelse från lagen fårsom ansesföreligga vid hanteringen ärendena gör barnensäven ålderav och
situation jag allvarligtatt på den långa handläggningstiden.ser

Enligt min mening skall vid bedrivandet faderskapsut-man av
redningar iäven komplicerade fall i princip hålla sig inom ettårs-

Utredningen bör bedrivas såramen. när år förflutitatt senast ett
från barnets födelse det bör möjligt överlämna faderskaps-attvara
frågan för rättslig prövning eller bedöma huruvidaatt fortsatt
utredning socialnämnden är meningsfull.av Enligt min bedömning
torde endast i mycket speciella fall fortsatt utredningen vara

163



Justitiekanslerns tillsyn 199337SOU

meningsfull riskerar tiden ytterligareden dra år. Iatt ut ettom
jag Socialstyrelsens allmännaövrigt delar synpunkter.

i beslut hänvisat till den allmännaJK har han sålundasenare syn som
fråga.redovisat i denna

7.10 Utredningens förslagöverväganden och

Tillsynsomrâdet10. 17.

avsnittI har utredningen redovisat sina allmänna synpunkter4 på JKzs
funktion regeringens tillsynsorgan. Utredningen har därvidsom
särskilt uppehållit sig vid tillsynen domstolarna. fråganöver I om
denna tillsyn har utredningen inte sig böra föreslå någonansett
ändring i den gällande ordningen. Skälen härtill främstär att ut-
redningen inte kunnat konstatera tillsyn domstolsväsendetJKs överatt
enligt gällande regelsystem och dess praktiska tillämpning utgör något
hot domstolarnas självständiga dömande. Utredningen föreslårmot
därför inte domstolarnas verksamhet ellerhelt delvis skallatt
undantagas från tillsyn markera betydelsenJK. För rättskip-attav av
ningens självständighet också bör dock de förut angivnaJKgentemot

förprinciperna JKzs tillsyn domstolsväsendet markerasöver genom en
särskild ibestämmelse lagen JKs tillsyn enligt vilken vid sinJKom
tillsyn domstolarna särskilt skall beakta deras självständighetöver i
rättskipningen. fråga tillsynsområdet föreslårI i övrigt utredningenom

den nuvarande skillnaden fråga regleringeni sidanåatt om av ena
statlig verksamhet och sidan kommunalå andra och viss annan
verksamhet avskaffas. sker bestämmelsenDetta i 2 § lagenattgenom

JKs tillsyn för tillsynen den statligaöverom som anger ramen
verksamheten och bestämmelsen i 3 § lag möjlighetutansamma som -
för regeringen inskränkningar i förordning reglerargöraatt en -
tillsynen bl.a. den kommunala verksamheten sammanförs i 2 §över
nämnda lag. Såsom för närvarande blir den för Kzs helaJyttre ramen
tillsynsområde i fortsättningen iockså bestämd lag, regeringen fårmen
möjlighet inskränka tillämpningsområdet inte bara statsför-överatt
valtningen offentligall verksamhet. Med hänsyn tillöver JKutan att

myndighet under regeringen bör det ankomma regeringenär på atten
i vilken utsträckning JK skall verkställa den i lagen angivnaavgöra

tillsynen. Utredningen återkommer till fråga idenna avsnitt 12.1.
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7 10.2 Justitiekanslerns klagomâlsprövning.

Av vad utredningen anfört i avsnitt framgår4 JKs klagomålspröv-att
ning bör begränsas till vad krävs för hans kontroll, såsomsom
regeringens högste ombudsman, rättsenligheten och effektivitetenav
inom den offentliga verksamheten.

Tillsynsärenden anhängiggjorts andra myndigheter harsom iav
detta sammanhang särställning, och prövningen dem ansluter sigen av

tillnära JKs övergripande uppgift regeringensatt förvara organ
granskning myndigheterna. Dessa ärenden oftaärav sådan art attav
de företer många likheter med sådana särskilda utredningsuppdrag som
regeringen ibland JK jfr avsnitt 6. Det kan bero tillfälligheterpåger

myndighet vänder sig direkt till JKom elleren annan den förstom
regeringengör uppmärksam på den aktuella frågan.

Klagomål från enskilda kan visserligen JK direkt informationge om
hur allmänheten på den offentliga förvaltningen. Emellertidser detär
svårt komma ifrån allmänhetenatt uppfattaratt JK extrasom en
klagoinstans. Mycket tid går för JKs personal förklara såatt att
inte fallet.är Dessa besked skapar säkerligen förvirring hos allmän-
heten och det enligtär utredningens mening angeläget JKsatt
uppgifter i dessa hänseenden tydliggörs.

JK bör ha frihet själv bestämmastor vilka klagomålatt han skall
pröva vissa allmänna principer kan dock ställasmen upp.

I den mån enskilt klagomål inteett innehåller något ärsom av
intresse för JKs övergripande tillsynsuppgift bör JK inte ta upp
klagomålet till prövning. Eventuellt kan klagomålet lämnas tillöver en

myndighet eller också kan klagandenannan upplysas alternativaom
klagoinstanser. Kriteriet skulle kunna formuleras så JK böratt pröva

klagomål endast under förutsättningett han han fått kännedomatt om-
saken anmälan själv skulleutan ha tagit initiativom tillen pröv-en-

ning frågan.av
Klara skäl för JK inte pröva klagomål kanatt exempelvisett vara

att

ordinarie överklagandemöjlighet fortfarande står öppen,-
ordinarie överklagandemöjlighet inte har utnyttjats,-

förhållandedet klagomålet har inträffat försom än tvåavser- mer
år sedan,
yrkandena oklara,är-
yrkandena meningslösa,är-
klagomålet iutgör raden klagomålett ständigt åter-av- som
kommer från och och tidigare visaten samma sigperson som

obefogade ellervara att
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den klagar inte själv berörd.ärsom-

I sammanhanget bör uppmärksamma JKs möjlighet enligt 15 §man
andra stycket JK-instruktionen överlämna klagomål till någonatt ett

myndighet för handläggning. Förutsättningen fråganär ärattannan av
sådan beskaffenhet den lämpligen kan utredas och denprövasatt av
andra myndigheten och denna inte tidigare saken. Efterprövatatt
överenskommelse kan JK lämna klagomål till JO.ett

Bestämmelsen har nyligen tillämpats så överlämnatJKatt ett
Ärendettillsynsärende, enbart anhängigt hos tillJK, JO. hadesom var

sådant samband med civilprocess där förJK talanstatens atten
situationen kan uppfattas innebärande intressekonfliktsåsom för JKen

han handlägger båda ärendena City Mail-ärendet.om
Genom den JK valda tillämpningen kan föreställningenav om en

intressekonflikt mellan JKzs uppgift tillsynutöva och hans uppgiftatt
bevaka undvikas i andra fall.rätt ävenatt statens

Det har beträffande JO den principiella friheten för JOsagts att att
bestämma inriktningen sin tillsyn bör utnyttjas med försiktighetstorav

det gäller klagomålsprövningennär eftersom det för den enskilde är
betydelsestörsta till JOvägen står SOU 198526öppen 10attav s.

f.. Detta har dock inte tillämplighetsynsätt i fråga JK. JKsamma om
redan inteär, i första hand klagoinstans för allmänhetensagts,som en
regeringens kontrollorgan.utan ett

Mot bakgrund vad här föreslår utredningen det isagts attav som
15 § andra stycket JK-instruktionen införs bestämmelseen ny av
innebörd klagomål ingen eller ringaär betydelse för JKzsatt ettom av
uppgift regeringens tillsynsorgan, får JK lämna klagomåletatt vara

åtgärd.utan

7.10.3 Justitiekanslerns inspektioner

Inspektionsverksamheten viktigt instrument förär vidJK utövandetett
tillsynsverksamheten. Därigenom JK kunskaper myndig-av ges om

heterna väsentliga förär hans förutsättningar fylla sinaattsom
uppgifter. Inspektionsverksamheten JK möjlighet efter behovattger
systematiskt inrikta sig olikapå samhällsområden eller på olika
rättsliga problem. Insatserna inom tillsynsområdet blir på det sättet
inte lika slumpartade de kan bli helt skall förlita sig påsom om man
anmälningar från enskilda eller initiativpå grundpå uppgifter iav
massmedier. Genom inspektionerna kan fåJK kunskap utveck-om
lingen och praxis inom olika delar den offentliga verksamheten.av
Han kan bakgrund därav metodiskt fördjupa sina kunskapermot om
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de olika förvaltningsgrenarna. Det honomgör också bättre rustad att
hantera enskilda klagomål olika myndigheter. Inspektionernamot ger
JK utmärkta tillfällen upptäcka missförhållandenatt i den offentliga
förvaltningen. Motsvarande inblickar och kunskaper torde svåravara

påatt sätt inspektioner.änannat Dessutom inspektions-ärgenom
verksamheten lämpligt sätt följaett effektenatt exempelvisupp av ny
lagstiftning inom något område. Inspektioner kan leda till påpekanden
och ibland de myndigheterna anledning ellerger över ändraatt sinase
rutiner.

Det följaktligenär inte tillfredsställande inspektionsverksamhetenatt
hos JK Årresursskäl i det närmaste heltav 1991 gjordesavstannat.

Årendast inspektion. 1992 förekom inteen någon inspektion jfr
avsnitt 7.8. I årets budgetproposition föreslås dock viss resursför-en
stärkning avseddär möjliggöra satsningaratt bl.a.som inspektions-på
verksamheten prop. 199293100, bilaga 3 130.s.

JKs inspektionsverksamhet bör inriktad på sådant sätt denvara att
kompletterar de centrala förvaltningsmyndigheternas tillsynsverksam-
het. Normalt bör samråd ske med JO för undvika de bådaatt att
tillsynsorganens tillsyn samtidigt kommer inriktas påatt delarsamma

den offentliga verksamheten. Samrådav med JO bör ske också då
någon tillsynsåtgärd från JKs sida aktualiserats i samband med
full görandet regeringsuppdrag. Självfalletett får dockav samrådet inte
inkräkta på sig JKzs eller OzsJ möjlighet självständigtvare bestäm-att

inriktningen sin tillsynsverksamhetma inom de tillsynsområdenav
bestämts för dem.som

7.10.4 ustitiekanslemsJ befogenheter

JK har i enlighet med vad utredningen har redogjort för i det
föregående beträffande befattningshavare enligt JKzs mening harsom
begått fel i tjänsten befogenhet påkalla disciplinäraatt åtgärder eller

väcka åtal denne. Omatt något fel imot och för sig har begåtts men
JK ändock inte finner tillräckliga skäl till någon de nämndaav nyss
åtgärderna avslutar han vanligtvis ärendet med kritik befattnings-mot
havaren samtidigt han sin på vad förekommitsom ochger syn påsom
tolkningen aktuella författningsbestämmelser. Sådanaav uttalanden är
enligt utredningens mening värdefulla inslag i JKzs tillsynsverksamhet,
och utredningen har inte funnit anledning ifrågasätta lämpligheten

JK arbetar detpåatt sättet ellerav föreslå förändringaratt iannars
dessa hänseenden.

Vad härefter gäller JKs befogenhet väcka åtal denatt mot som
åsidosatt vad åligger honom i tjänsten fick bestämmelsensom härom
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i § lagen tillsyn sin nuvarande lydelse5 JKs lagstiftningom genom
trädde i kraft den l januari 1988 prop. 198687160, KUsom

l987886. det sammanhanget underströkI departementschefen att en
utgångspunkt, liksom dittills, skulle JK skulle ha fria händerattvara

välja vilka ärenden skall till utredning. efterMen detatt tassom upp
han har beslutat ärende till utredning borde hanatt taatt ettupp vara

bunden reglerna förundersökning och åtal prop. 17. Dettaav om s.
innebär bl.a. JK, honom gjord utredning anledningatt om en av ger

begått brott tjänstnågon i allmän eller uppdrag, haranta att samma
skyldighet allmän åklagare beträffande brott under dennessom annan

förundersökningbehörighet inleda och eventuellt väckaatt att senare
åtal. har under iJK år väckt åtal endast fåtal fall och inteettsenare
i fall efter ikraftträdandet den oktober 1989något 1 deav nya
tjänstefelsansvarsbestämmelserna i brottsbalken. Anledningen till att

har blivit falletså torde söka i varitJKatt att tvungen attvara
begränsa sina insatser tillsynsområdet och förhållandetpå enligtger
utredningens mening inte anledning ändringnågonövervägaatt av

Åtalsrättenregelsystemet. bör kvarstå nödvändig del isom en
tillsynsfunktionen.

Enligt utredningens mening finns inte heller anledningnågon att
ändringar i fråga befogenheteröverväga några JKs inomom

disciplinansvarssystemet.

Ärendeförteckningama10.57.

De myndigheter ålagda in ärendeförteckningar tillär JK ärattsom ge
överlag positiva till det. Flertalet årlig avstämningattanser en av
myndighetens diarium med ickegenomgång avslutade ärendenen av

nödvändig resultatet skall tillär JK elleroavsett rapporterasom
faktumDet ärendebalanserna skall till JK och inteatt rapporteras

endast användas för internt bruk flerabland myndigheter haanses en
effektivitetshöjande verkan. Merarbetet rapporteringen till JKsom
medför i allmänhet betraktas marginellt. Bland de myndig-synes som
heter negativa till skyldigheten och in ärende-är upprättaattsom ge

tillförteckningar tycks de flesta ha uppfattningenJK myndighetenatt
ändå i intresse håller kontroll dess ärenden inte blirövereget att
liggande formelladet krav finns leder till onödigtattmen som nu
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merarbete.
Det är viktstörsta för medborgarna de kan förlita sigav påatt att

ärenden hos myndigheterna handläggs snabbt och effektivt. Ut-
gångspunkten måste naturligtvis de enskilda myndigheternaattvara
självmant tillgodoser detta viktiga intresse. Det finns inte anledning att

myndigheterna medvetet förhalaranta att ärenden. Många myndigheter
arbetar emellertid under resursknappa förhållanden vilket lätt leder till
ökade balanser ärenden. Det dåär lätt ärenden olikaav att av
anledningar blir liggande alltför länge innan de blir föremål för beslut.
I sådana situationer torde upprättandet ärendeförteckningar fungeraav

varningsklocka för myndigheterna. Därigenomsom bliren såväl den
myndigheten JK uppmärksammade påegna ärenden drarsom utom

på tiden. En fördröjning kan ha fullständigt naturliga och godtagbara
förklaringar det kan också så fördröjningen framstårmen attvara som
oacceptabel. I det fallet kan det oacceptabla ligga i myndig-senare att
heten har misskött handläggningen på eller sätt detett kanannat men
också så myndigheten på grundatt arbetsbördavara ellert.ex. storav
personalbyten inte kan lastas för fördröjningen. Det hindrar dock inte

fördröjningenatt är oacceptabel den enskildes synvinkel. Oavsettur
orsaken till fördröjningen kan det finnas anledning Överatt se
myndighetens organisation eller rutiner, personalens utbildning e.d. I
vissa fall kan orsaken finna hos någonatt myndighetvara änannan
den där själva fördröjningen uppstått. Det finns då anledning att se
närmare på den myndigheten. Givetvis kan situationen hos berörd
myndighet sådan det enda remedietatt är tillskjutavara att mer pengar
till verksamheten. Det sagda illustrerar i viss mån vilken funktion
ärendeförteckningarna fyller. Ett avskaffande skyldigheten inattav ge
ärendeförteckningar skulle sannolikt negativt påverka effektiviteten i
statsförvaltningen. JKs erfarenheter handläggningen dessaav av
ärenden visar det ibland finns anledningatt ingripa med anledningatt

förhållanden kommit i dagenav ärendeförteckningarna.som genom
Frågan detär finns någon myndighet än JKom skulleannan som

lämpligare ärendeförteckningarna.att tavara emot
En tanke framförts från JK i anslagsframställningen 199394som -199596 är ärendeförteckningarna bordeatt kunna integreras i den

fördjupade anslagsframställning myndigheterna ålagts igörasom att
samband med införandet med treårsbudgetar.systemet JK anfördeav
därvid bl.a.

3 Uppgifterna är huvudsakligen hämtade från den enkät beträffande ärendeförteck-
ningamas betydelse JK gjorde i anslutning till ingivandet ärendeförteckningarsom avår 1992.
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I samband prövningenmed den fördjupade anslagsframställ-av
ningen för myndighet borde rutinmässigt eller efteren en-
behovsprövning analysnärmare ärendeutvecklingen,görasen av-
vid behov kompletterat med inspektion från JKs sida. Myndig-
heterna skulle denna bakgrund kunna åläggas till fördjupadmot att
anslagsframställning bifoga den balansförteckningen.senaste
Regeringen kan led i budgetprocessen uppdra vidåt JKett attsom
behov i särskilda fall undersöka förhållandena beträffande ären-
deutvecklingen hos myndighet. Med sådan lösning skulleen en
kanske den årliga rapporteringen ärendebalanser kunna in-av
skränkas till de fall där JK själv vill initiativ tillt.ex. ta en
granskning myndighets balanser.av en

Ett alternativ RRV JKs granskningsuppgiftövertog iannat attvore
fråga ärendeförteckningarna. skall enligtRRV 2 § 1 förordningenom
198880 med instruktion för riksrevisionsverket särskilt granska den
statliga verksamheten från effektivitetssynpunkt.

Beträffande dessa alternativ kan det förstnämnda,sägas dvs.att ett
inlemmande ärendeförteckningarna i budgetprocessen, sannoliktav
skulle minska kontrolleffekten. Departementen bör i första hand ägna
sig uppgifter övergripande och framåtblickandeär änsom mer
granskningen myndigheternas ärendeförteckningar. Det finnsav
dessutom risk för behandlingen skulle skilja sig mellan olikaatt
departement och det finns också risk för ärendeförteckningarna iatt
departementen uppfattas artskilda från det egentliga budgetarbetetsom

Ävenoch följaktligen inte får erforderlig uppmärksamhet. balanserom
upptäcks blir de kanske inte åtgärdade; för övrigt det sig någotter
främmande reaktionen senfärdig handläggningpå enskiltatt etten av
ärende skall behandlas i samband med budgetfråga eller formentaen

särskilt regeringsbeslut. Dessutom skulle ändring från årligettav en
rapportering till rapportering med treårsintervaller tillleda att
ändamålet med denna rapportering eftersätts.

Vad gäller det andra alternativet, låta RRV granskningen,övertaatt
skall RRV visserligen granska den statliga verksamheten från
effektivitetssynpunkt JKs nuvarande granskning ärendeför-men av
teckningarna innefattar inte bara effektivitetsgranskning ocksåutanen

rättskontroll. En mängd rättsliga frågor kan aktualiseras viden
granskningen. Risken följaktligen uppenbar förär rättssäker-att
hetsaspekterna fallaskulle bort granskningen överflyttades från JKom
till RRV.

Detta leder till det lämpligast JK också i fortsättningenatt attsynes
handlägger granskningen myndigheternas ärendeförteckningar. Detav

angeläget dessa ärenden handläggsär enhetligt. Den preventivaatt
effekten i det nuvarande bör inte Vidare böräventyras.systemet man
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bibehålla det värdefulla samband finns mellan den årligasom
överblick helaöver förvaltningen JK får granskningensom genom av
ärendeförteckningarna och JKs tillsynsfunktion i övrigt. Man bör
dock inte bortse från JK i dag inte haratt förresurser en noggrann
granskning samtliga inkomna ärendeförteckningar.av JK torde
emellertid ha god överblick över bristerna finns.en Det kan därförvar
finnas skäl för JK i ökad utsträckningatt befriar vissa myndigheter
från den årliga skyldigheten ärendeförteckning.att JKsge
granskning kan med andra ord göras selektiv. En tankemer attvore
bibehålla skyldigheten för myndigheterna årligenatt upprätta ärende-
förteckningar sedan låta JK välja vilka myndighetermen skallsom ge
in dem till JK. En sådan lösning riskerar dock väcka irritation hosatt
myndigheterna. I stället för anförtros uppgiftenatt självaatt ansvara
för hanteringen sina ärenden åläggs de förav att myndighets,en annan
dvs. JKs, räkning lägga ned omfattande arbeteett dennasom
myndighet kanske huvudöver inte vill befatta sig med. Ett principiellt

tilltalande förfarande, desutommer präglas tilltro tillsom myndig-av
heterna, är JK varje åratt ställning till vilkatar myndigheter kansom
undantas från skyldigheten ärendeförteckningatt för detge året och
sedan meddelar myndigheterna detta. JK skulle alltså i ökad om-
fattning utnyttja möjligheten enligt 18 § andra stycket verksför-
ordningen i det enskilda falletatt besluta något än vadannat sägssom

den årliga skyldigheten i förstaom stycket. Inget hindrar JK såsomatt
tillsynsmyndighet samtidigt erinrar myndigheterna undan-att ettom
tagande inte fritar den berörda myndigheten från ändå hållaatt
kontroll sinaöver ärenden.
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8 J ustitiekanslerns övriga uppgifter

l Sammanfattning

JK skall vaka tryckfrihetenöver och yttrandefriheten enligt be-
stämmelser i TF och YGL. Han dessutomär åklagare iensam
tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål. JK har också kontrolluppgifter

advokaterna. Han har vidaregentemot rätt överklaga vissa beslutatt
enligt datalagen, kreditupplysningslagen, inkassolagen, lagen om
behörighet för justitiekanslern överklaga vissa beslut enligtatt
rättegångsbalken, lagen automatisk databehandling vid taxerings-om
revision och lagen övervakningskameror Enligt lagenm.m. om m.m.

kabelsändningar har iJK uppgift initiativ till vissa in-om att ta
gripanden. Talan utdömande vite förelagts regeringenom av som av
förs JK.av

Utredningen har igenomgått JKs registratur för 1992år såvitt
gäller ärenden kan hänföras till något de angivnasom av ovan
områdena. Utredningen har därigenom bildat sig uppfattningen om
hur JKs övriga uppgifter handläggs.

frågaI uppgifterna enligt YGL utvecklingenär sådan det kanom att
befaras arbetsbördan framdeles blir JK övermäktig.att frågaI om
tryckfriheten och övriga berörda uppgifter däremot förefaller den
rådande ordningen ändamålsenlig och väl fungerande. Beträffandevara
samtliga dessa uppgifter ligger JKs roll väl i linje med hans över-
gripande funktion särskilt bevaka efterlevnaden regleratt av som
gäller de grundläggande fri- och rättigheterna, integritetsfrågor,
rättssäkerhetsfrågor och konstitutionella frågor. Utredningen föreslår
därför inte några ändringar beträffande dessa uppgifter.

8.2 Gällande bestämmelser

8.2.1 Allmän översikt

JKs Övriga uppgifter framhållitsär, redan i avsnitt 2.2,som av
skiftande Han skall bl.a. vaka tryckfrihetenöver ochart. yttrandefri-
heten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen TF och
yttrandefrihetsgrundlagen YGL. Genom tryckfriheten skall sprid-
ningen åsikter och informationer säkras. Tryckfrihetens betydelseav
för fritt samhällsskick det väsentligaär motivetett till den regleratsatt
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i grundlag. TF vill främst skydda meningsutbyte och upplysning i
samhällsfrågor. YGL trädde i kraft den januari1 1992 och gäller till
skydd för yttrandefriheten i ljudradio och television. YGL bygger.a.

grundsatserpå TF. innebärDet bl.a. och harattsamma som var en
sändarätt radioprogram tråd och har frihetatt anläggaattgenom

trådnät för ljudradio och televisionsverksamhet Den tryckfrihets-m.m.
rättsliga principen etableringsfrihet genomförs sålunda beträffandeom
trådsändningar. Däremot medger YGL tillståndstvång vanliggenom
lag för trådlösa sändningar. YGL innebär de grundläggandeatt
principerna censurforbud, och källskydd, begränsningom ensamansvar

möjligheterna till kriminalisering vanlig lag och andraav genom
inskränkningar särskild rättegångsordning med tillgång tillsamt en
jury i princip blir gällande helaöver massmedieområdet.

JK också vissutövar kontroll advokaterna.över Bestämmelser
därom finns i 8 kap. RB och i Sveriges advokatsamfunds stadgar.

Vidare har JK enligt bestämmelser i skilda lagar talerätt i vissa
förvaltningsärenden. Det gäller bl.a. enligt datalagen, lagen om
övervakningskameror, lagen behörighet för justitiekanslern attom
överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken och lagen kabelsänd-om
ningar till allmänheten.

8.2.2 Tryckfrihet och yttrandefrihet

Främst bland de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. §l RF
varje medborgare det allmänna tillforsäkradatt ärgentemotanges

yttrandefrihet och informationsfrihet. Yttrandefriheten omfattar frihet
i tal, skrift eller bild eller på meddelaatt sätt upplysningarannat samt

uttrycka tankar, åsikter och känslor. informationsfrihetMed avses
frihet inhämta och upplysningar i övrigtatt delmottaga samt att ta av
andras yttranden. I bestämmelsen vidaresägs beträffande tryck-att
friheten och motsvarande frihet sig i ljudradio, television ochatt yttra
vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar

rörliga bilder ljudupptagningar gäller vad föreskrivetärsamtav som
i TF och YGL.

JK behörigär allmän åklagare i tryckfrihets- och yttrandefri-ensam
hetsmål och i andra mål brott bestämmelser i TF ochmotsom avser
YGL.

Kâllhânvisning offentligtutöver tryck Håkan Strömberg, Tryckfrihetsrâtt och-
yttrandefrihetsrâtt, tionde upplagan, 1992.annan

174



Justitiekanslerns övriga uppgiftersou 199337

påminnelseEn åliggandelKzs vaka tryckfrihetenöver ochattom
yttrandefriheten enligt bestämmelserna i TF och YGL har tagits in i
6 § JK-instruktionen.

Antalet ärenden tryckfrihet och yttrandefrihet hos JK underom
perioden 1982 1992 framgår bilaga tabellav-

Tryckfrihet

Begreppet tryckfrihet definieras i kap.1 l § TF. Där i förstasägs
stycket med tryckfrihet förstås varje svensk medborgaresatt rätt att,

några myndighet eller allmänt i förvägutan lagdaannatav organ
hinder, skrifter, sedermera endast inför laglig domstol kunnautge att
tilltalas för deras innehåll, och icke i fall kunna straffasatt annat
därför, detta innehållän strider tydlig lag, given bevaramotom att
allmänt lugn, återhålla allmän upplysning. I andra stycketutan att
regleras irätten tryck uttryck för sina åsikter och spridaatt ge
underrättelser och i tredje stycket lämnarätten meddelande tillatt
tryckt skrift. Slutligen finns i fjärde stycket bestämmelser rättenom

anskaffa uppgifter för spridning i tryckt skrift.att
Enligt den s.k. exklusivitetsprincipen principielltär TF ensam

tillämplig samhälleligapå ingripanden tryckta skrifter. Denmot
kompletteras i vissa hänseenden föreskrifter i andra författningarav

ingen dessa får istöd TF inskränka de grundsatserutanmen av som
TF slår fast.

Med tryckfrihetsbrott förstås enligt 7 kap. §1 TF de gärningar som
i kapitlets 4 och 5 §§. Principiellt kan skilja mellan tvåavses man

huvudtyper tryckfrihetsbrott otillåtet yttrande, innehåll ärav vars
brottsligt, och otillåtet offentliggörande, består i publiceringensom av
uppgifter skall hemlighållas. Tidigare behandlades otillåtetsom
yttrande i §4 och otillåtet offentliggörande i 5 Gränsen mellan de
båda brottskategorierna har i viss mån utsuddats lagändringargenom
1988 SFS 19881448, varvid spioneri, obehörig befattning med
hemlig uppgift och vårdslöshet med hemlig uppgift har flyttats över
från 5 § till 4 Men fortfarande handlar 5 § enbart otillåtetom
offentliggörande. Den avgörande skillnaden mellan de båda paragraf-

är 4 § innehåller fullständiga brottsbeskrivningar,atterna numera,
medan förgränsen det straffbara området enligt §5 är närmare
bestämd föreskrifter i vanlig lag sekretesslagen [l980100] ochgenom
brottsbalken

7Jämför Strömberg 56.s.
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För exklusivitetsregeln skall verklignågon innebörd innehålleratt
TF beskrivningar de yttranden får brottsliga.görasegna av som
Annars skulle tryckfriheten kunna begränsas ändring vanliggenom av
lag. Beskrivningen i 7 kap. §4 TF de otillåtna yttrandenaav
sammanfaller till allra delenstörsta med motsvarande beskrivningar i
brottsbalken BrB. Ett yttrande måste straffbart enligt både TFvara
och förBrB kunna bestraffas tryckfrihetsbrott. Tryckfrihetenatt som
kan till följd härav vidgas redan straffbestämmelse i BrBattgenom en
upphävs inskränkning förutsätter TFäven ändras. TF ärattmen en
mindre fullständig i fråga publikationsbrotten i frågaänom om
yttrandena. Till skillnad från 7 kap. § innehåller4 TF 7 kap. 5 § TF
inga fullständiga brottsbeskrivningar. För få full klarhet vilkaatt om
brottstyper i 5 § måste studera sekretesslagensom avses man
respektive BrB.

§I 5 tryckfrihetsbrottsägs skall också sådanaatt som anses
gärningar, begångna tryckt skrift och straffbara enligt lag,genom som
innebär någonatt

uppsåtligen offentliggör allmän handling tillgänglig förärsom
han fått tillgång till handlingen i allmän tjänst, underenvar, om

utövande tjänsteplikt eller i därmed jämförbart förhållande;av
offentliggör uppgift och därvid uppsåtligen åsidosätter tystnadsplikt

i den i 3 § första lagenstycket 3 angivna särskildasom avses
riket i krig ellernär är omedelbar krigsfara offentliggör uppgift om

förhållanden vilkas röjande enligt lag innefattar brott riketsannat mot
säkerhet iän 4som anges

Ansvaret för tryckta skrifter vilketär enligt huvud-ett ensamansvar
regeln innebär utgivare för brottatt en person en ansvarar m.m.- -
medan andra medverkar vid tillkomsten skriften fria.gårsom av
Ensamansvaret främja yttrandefriheten.anses

tryckfrihetsrättenInom ankommer den avgörande prövningen av
rättsfrågor i första hand jury.på en

Enligt 9 kap. §1 TF skall vakaJK deöver för tryck-gränseratt
friheten finns i förordningen inte överskrids. Vid utövningensom av
denna tillsyn har JK inga andra medel eller befogenheter demän som
tillkommer honom i egenskap åklagare i tryckfrihetsmål. JKsav
möjligheter ingripa beror därför i hög grad på anmälningaratt om
inkommer utifrån från allmänheten fråneller andra myndigheter.
Kontrollen befrämjas i någon mån skyldigheten enligt 5 kap. l ochav

§§ lagen5 19911559 med föreskrifter tryckfrihetsförordningenspå
och yttrandefrihetsgrundlagens områden för den, framställt trycktsom

3 kap.16 § sekretesslagen1 1980100 och 20 kap. första3 § stycket BrB.
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efter anmodan JK tillhandahållaskrift, under år bevara ochettatt av
skriften för granskning. åligger polismyn-exemplar Detdenne ett av

vid anmodan enligt denna bestämmel-begäran biträda JKdighet påatt
föreligger enligt 5 kap. 2 § lagMotsvarande skyldighet sammase.

riket framställd tryckt skrift införs tillbeträffande sådan utom som
skrift, för vilken utgivningsbevis finns ellerriket periodiskoch ärsom

periodisk helt eller delvisfinnas, eller inteskall är ärmensom
uppsåtligen eller oaktsamhetavfattad svenska språket. Denpå avsom

föreskrivs i nämnda paragrafer döms enligt 5 kap.vadbryter mot som
fängelse i ringa fall skall dömas till§ till böter eller högst år. I9 ett

åklagare.mål för nämnda brott JKI äransvar. om ansvar
krig eller krigsfara dentillsyn underlättas också vidJKs genom

uppviglande skrifter, då tillkommeromhändertagabefogenhet att som
myndigheter.militära

tidigaretryckfriheten inte missbrukas utövadesTillsynen över att av
tryckfrihetsombud.till sin hjälp hade särskildajustitieministern, som

avskaffades 1978. Tillsynen ankommer i ställetordning år påDenna
iliksom tidigare dessutom åklagare tryck-JK. Denne är ensam

inflytande i åtalsfrågor.Regeringen har emellertid visstfrihetsmål.
skrift tilluttrycklig bestämmelse anmäla åtal.kan sålunda enligtDen

för tryckfrihets-i lag åtal vissaMöjlighet har vidare öppnats göraatt
Så i 6medgivande från regeringen. har också skettbrott beroende av

föreskrifter YGLs områden.TFzs ochkap. § lagen med på1
departementschefen följandereform anfördesamband med dennaI

1975762204 123 f.åtal prop.angående tillsyn och s.m.m.

först fast nuvarande ordning fördel vill jag slåFör attegen
skrifter har vissa grunddragtillsynen tryckta äröver stortsom av

i medtryckfriheten land. tänker härvärde för vårt Jag på systemet
prövningsrätt i frågatillsynsorgan och diskretionärcentraltett en

för övervakningingripanden tryckfrihetsbrott i ställetmotom
åklagarorganisationen. Värdetvanliga polis- ochden avgenom

fråga. omläggninginte heller i Endetta harsystem satts av
får inte medföra dessa grunddragtillsynssystemet alltså gåratt

förlorade.
ligga chefentillsynen efterlevnad bör påFrågan, TFsöverom

i förstaeller centraltför justitiedepartementet något annat organ,
varit för överväganden vid skilda tillfällen.hand JK, har föremål

1876,ändring nuvarande ordning, har gällt sedan årNågon somav
mening böremellertid inte genomförts. Enligt minhar en om-

principiellatillsynen till stånd. Dels talarläggning kommaav nu
denna tillsyn och dels detskäl justitieministern utövar ärattmot

behäftat med åtskilliga brister.nuvarande systemet
jag framhållitVid omläggningen bör redan har systemetsom

tillsynen, och dis-med central myndighet, utövar enen som
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kretionär prövningsrätt i fråga ingripanden tryckfrihetsbrottom mot
behållas. Omläggningen bör vidare i enlighet med MMUs förslag
innebära med tryckfrihetsombudatt systemet avskaffas och att
skyldigheten avlämna granskningsexemplaratt tryckt skriftav
upphör.

MMUs förslag tillsynen skall anförtrosatt JK har godtagits av
det flertalet remissinstanser.stora I yttranden förordasett dockpar

åtalsbefogenheterna RÅ.enligtatt TF överflyttas till Enligt min
mening talar övervägande skäl för MMUs förslag. Att anförtro
åtalsbefogenheten myndighet denän tillsynenutövarannan som
bör inte komma i fråga. Jag föreslår sålunda JK skall vakaatt över

de gränser för tryckfriheten,att i TF, inte överskridssom anges
och han därvid skallatt åklagare i tryckfrihetsmål och andravara
mål brott TF.som motavser

Den diskretionära prövningsrätten bör i första hand ankomma på
regeringen och utövas denna i dess helhet och inteav någotav
visst statsråd. När justitieministerns ställning tillsynsmyndighetsom
enligt TF upphör, saknas det enligt min mening skäl göra någotatt
undantag från principen i RF regeringens ledamöter fattaratt beslut
kollektivt. Regeringens prövningsrätt bör komma till uttryck i TF
och MMU har föreslagit bör det finnas möjlighetsom i vanligatt
lag föreskriva allmänt åtal för visstatt tryckfrihetsbrott får väckas

Åendast efter regeringens medgivande. andra sidan bör det också
möjligt för regeringen anmäla tryckfrihetsbrottvara att till allmänt

åtal, sig sådant medgivande krävs eller inte.vare Jag delar sålunda
den uppfattning JK-utredningen har fört fram. Härigenomsom kan
nuvarande praxis beträffande förhållandet mellan justitieministern
och JK tillämpas i viss utsträckning. Samtidigt skapas förut-
sättningar för konstitutionell kontroll tillsynenen över TFav sefterlevnad. Jag därför i TF böratt bestämmelseanser tas upp en

regeringen får hosatt JK anmälaom skrift till åtal för tryck-
frihetsbrott.

Av 9 kap. 2 § TF följer JK är åklagareatt i mål tryck-ensam om
frihetsbrott. Han ocksåär åklagare i tryckfrihetsmålensam annat än
mål tryckfrihetsbrott i mål iom övrigtsamt brottsom motavser
bestämmelser i TF. Till tryckfrihetsmål hänförs enligt 12 kap. l §
andra stycket TF mål angående eller enskilt anspråk på grundansvar

tryckfrihetsbrott så ock målav i 9 kap. 5 § angåendesom avses
ansökning skrifts konflskering. Till tryckfrihetsmålom en hänförs
även mål angående eller enskilt anspråk på grundansvar brottav
enligt 7 kap. 3 § varmed vissa grövre brott rikets säkerhetavses mot

brott handlingssekretesssamt mot och tystnadsplikt begåttssom av

4 Massmedieutredningen.
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meddelare, anskaffare, författare eller upphovsman ellerannan
utgivare. dessa principiella ansvarsfrihetTrots kan depersoners
sålunda iåtalas vissa undantagsfall. Till mål i övrigt brottsom avser

i hänförs frågabestämmelser TF för obehörigmot t.ex. om ansvar
utlämna allmän handling eller ordningsförseelser.vägran att

har också tillagts vissa möjligheter enligt 10 kap.JK l och4att -
12 §§ ingripa med särskilda i formTF tvångsmedel beslag ochav -
under krig utgivningsförbud. Ingripanden kränkningarmot av-
tryckfriheten från myndigheters sida möjliggöres den allmännagenom
tillsyn offentliga funktionärer, JO ochöver JK. Enutövassom av
särskilt viktig garanti för tryckfrihetens upprätthållande denär
tillsynsverksamhet JO. Enligt 3 § lagen 1986765 medutövassom av
instruktion för riksdagens ombudsmän skall dessa särskilt tillse att
medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter trädes för i dennär
offentliga innebärverksamheten. Detta bl.a. ombudsmärmen haratt att

offentligaövervaka myndigheter inte kränker tryckfriheten. Somatt
framgår OzsJ ämbetsberättelser JO uppmärksamhetägnar storav
dessa frågor. brukar exempelvis ingripa försökDe från myndig-mot
heternas sida inskränka offentliga tjänstemäns lämnarättatt att
meddelanden till liksom försök hindra spridningenmot attpressen av

skrifter.tryckta
förFrågan allmänt åtal tryckfrihetsbrott skall väckas eller inteom

kan lämplighetsfråga. Meningen lämplighetsbedöm-är attvara en
ningen frågan räckviddhar skall regeringennär större undergöras av
konstitutionellt Detta möjliggöres enligt 9 kap. 2 § andraansvar.
stycket på två sätt.

Regeringen kan hos JK anmäla skrift till åtal för tryckfrihets-en
brott. En sådan anmälan medför ingen skyldighet för JK väcka åtal,att

JK skall alltid självständigt lagliga förutsättningar förprövautan om
föreligger. Omåtal regeringen inte har gjort någon anmälan, har JK

själv besluta åtal, förutsatt regeringens medgivanderätt inteatt attom
krävs. lagtexten framgår inte,Av JK skyldig väcka åtal, såärom

de lagliga förutsättningarna härför uppfyllda. Mot sådanärsnart en
skyldighet talar, den skulle regeringens lämplighetsbedömninggöraatt
meningslös i fall,sådana där regeringen beslutat inte anmälangöraatt
hos Om regeringen inteJK. överhuvudtaget har tagit ställning till
frågan åtalsanmälan, uppkommer frågan JK på hand börom om egen
bedöma lämpligheten åtal. lämnarLagtexten inget på dennaettav svar
fråga, förhärskandeden uppfattningen torde JK får göraattmen vara

sådan lämplighetsbedömning.en
Vidare kan i föreskrivas,lag allmänt åtal för tryckfrihetsbrott fåratt

väckas endast efter regeringens medgivande. Föreskrifter härom finns
i 6 kap. § föreskrifter1 lagen med och YGLspå TFs områden. Man
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finner där kravet på regeringens medgivandeatt till tryckfrihetsåtal är
ganska omfattande. Det gäller flertalet brottstyper, även dessa inteom

särskiltär vanliga i praktiken. De tryckfrihetsbrott, förtyper vilkaav
JK får väcka åtal regeringens medgivande,utan hetsär folkgrupp,mot
barnpornografibrott och olaga våldsskildring brott hand-samt mot
lingssekretess och tystnadsplikt ävensom förtal och förolämpning i de
fall, där åtal enligt 5 kap. 5 § BrB får väckas åklagare.av

Beträffande andra brott TF tryckfrihetsbrottän krävsmot inget
medgivande regeringen för JK skall ha rätt väckaatt åtal.av att

En erinran JOäven har befogenhetatt åklagare iom målatt vara
offentlig befattningshavaremot brottslig gärning änom annan

tryckfrihetsbrott, vägran lämna allmänt.ex. handlingatt ut ärsom
offentlig eller överträdelse nämnda ordningsförseelser, finnsav nyss
intagen i 9 kap. 2 § tredje stycket TF. JOs behörighet i dessa
avseenden framgår 6 § andra stycket i instruktionen för JO.av

Yttrandefrihet

YGL gäller yttrandefriheten i radio, TV, filmer, videogram och
ljudupptagningar förhållandeI till TF YGLär i huvudsak heltm.m.
självständig. Varje medborgare enligtär 1 kap. l § första stycket
YGL tillförsäkrad rätt det allmänna i ljudradio,gentemot televisionatt
och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra
upptagningar rörliga bilder ljudupptagningar offentligenav samt
uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i
vilket ämne helst. Enligt andra stycket isom paragraf harsamma
yttrandefriheten enligt YGL till ändamål säkra fritt meningsut-att ett
byte, fri och allsidig upplysning och fritt konstnärligten skapande.ett
I yttrandefriheten får inga andra begränsningar göras än följersom av
grundlagen. YGL enligtär 1 kap. 6 § första stycket tillämplig på
sändningar radioprogram riktadeär till allmänhetenav ochsom
avsedda med tekniskaatt hjälpmedel.tas emot Med radioprogram

därmed främst i ljudradio och television.avses YGL omfattarprogram
således inte medier typiskt riktadeär till enstakasettsom personer.

Enligt 7 kap. l § YGL skall bestämmelserna i 9 kap. 1 §§4 TF-
tillsyn och åtal gälla också i fråga radioprogram,om filmer ochom

ljudupptagningar och i fråga yttrandefrihetsmål. I 7 kap. 3 § YGLom
sägs vad isägs 10 kap.att TF beslag trycktasom skrifter påom av
grund tryckfrihetsbrott skall gälla också frågai beslagav filmerom av
och ljudupptagningar på grund yttrandefrihetsbrott. Enligt 9 kap.av
1 § YGL skall vad i 12sägs kap. TF rättegången i tryck-som om
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fråga motsvarande målgälla också ifrihetsmål som avserom
ljudupptagningar yttrandefrihetsmål.filmer ochradioprogram,

utformatsyttrandefriheten har med TFregleringYGLs somav
hänvisningar tilldel TF. Menförebild, och YGL innehåller också en

föranlettbehandlade medierna har ocksåhos detekniska särdragende
speciella regler förliksom ocksåfrånvissa avvikelser TFs mönster

ganska invecklathar blivitmedietyperna. Resultatetolikade ett
regleringen intepraktiska skäl har motiveratoch olikaregelsystem att

form. YGL innehåller betydligtfå grundlagenskunnatalltigenom har
föreskrifter i vanlig lag, någothänvisningar TF tillfler närmareän
följdlagstiftning. viktigasteDenödvändiggjort omfattandehar ensom

YGL följandekompletterarlagar ärsom
tryckfrihetsförordningens ochföreskrifter19911559 med pålagen-

områden,yttrandefrihetsgrundlagens
1980 100,sekretesslagen-

1991 1066,1966755, omtrycktradiolagen-
1982459,närradiolagen-

kabelsändningar till allmänheten19912027lagen om-
kontroll filmer ochgranskning och1990886lagen avom-

videogram och
1993120.lokalradiolagen-

Granskning advokater8.2.3 av

ii 8 kap. RB ochfinns reglerattill advokaternaförhållandeJKs
advokatsamfund.för Sverigesstadgarna

advokatväsendettillsynförsta stycket RB över6 § sägs8 kap.I att
fårandra stycket JK hosadvokatsamfundets styrelse. Enligtutövas av

i hosstadgarna,i den så bestämtsstyrelsen, eller, mån annat sam-
sin pliktåsidosätteradvokat,påkalla åtgärdfundets mot somorgan

§ de8 kap. 7 RBbehörig advokat. Ieller längre är att angesvara
iadvokat sinvidtaadvokatsamfundet kanåtgärder mot somensom

åsidosätterförfar oredligt ellerellerverksamhet orättgör annarssom
sina plikter.
Åtgärderna straffavgift ocheventuellt jämteuteslutning, varningär --

vidskall advokat§ första stycket RBEnligt 8 kap.erinran. 4 en
utföra honom anför-och nitisktredbartsin verksamhetutövande av

föradvokatsed. Om tystnadspliktgodi allt iakttatrodda uppdrag och
i sekretesslagenbestämmelseradvokatbyrå finnsvid allmänadvokat

god advokatsed såskyldig där1980100. advokatAnnan är att,
§yrkesutövning. Enligt 8 kap. 7i sinförtiga vad han erfarfordrar,

tystnadsplikten intesist nämndafår denbrottsjätte stycket RB mot
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Åtalåtalas än JK. får väckas endast detav annan påkallatär frånom
allmän synpunkt. I 8 kap. 8 § RB sägs då det inomatt organ sam-
fundet, vidtagaäger åtgärd enligt 7 meddelatsom beslut i fråga

där må talan beslutet förassom JK.motavses, av
I advokatsamfundets stadgar finns del bestämmelser skallen som

detgöra möjligt för JK denutöva kontrollatt nämns i RB. Enligtsom
41 § tredje stycket stadgarna skall styrelsens beslut i disciplinärenden
tillställas ledamoten, JK och disciplinnämnden. I 42 § sägs att om
styrelsen funnit väckt fråga disciplinärtatt ingripandeen om mot en
ledamot föranleder ärendets hänskjutande till disciplinnämnden får
JK, inom fyra veckor efter det han fått del beslutet,att hosav
nämnden påkalla åtgärd ledamoten. Enligt 43 §mot skall disciplin-
nämndens beslut tillställas den anmälde ledamoten, JK och styrelsen.
Slutligen i §sägs 45 styrelsens beslut uteslutningatt ledamotom av en
skall tillställas ledamoten och JK.

Förhållandet mellan JK och advokaterna berördes i förarbetena till
RB. Det Processlagberedningen föreslogvar JK skulle haattsom
kontroll över advokaterna. Processkommissionen lämnade inget sådant
förslag. Processlagberedningen motiverade sitt förslag enligt följande
SOU 193844 20s.

Tillsyn advokatväsendetöver bör i första hand utövas av sam-
Åsidosätterfundets styrelse. advokat sina plikter bör det åligga

styrelsen ingripa den felande.att De allmännamot intressen som
förknippadeäro med advokaternas verksamhet äro den vikt attav

de böra äga målsman utanför advokaternas krets.en Dennaegen
uppgift lämpligen böra förenas med de åliggandensynes redansom

tillkomma justitiekanslern i fråga tillsynnu över domstolsvä-om
sendet. Beredningen föreslår därför JK skall hosägaatt styrelsen
påkalla åtgärd advokat åsidosättermot sin pliktsom samt att
styrelsens beslut må JK överklagas hos högsta domstolen.av

I specialmotiveringen till 8 § berörde Processlagberedningen den
klagorätt förekom styrelsens beslut. Detsom mot sades klagorättatt
borde tillkomma enskild ledamot blivit uteslutenen advokat-som ur
samfundet eller den inträdevägrats i samfundet. Beredningensom
anförde vidare

Beträffande sådana disciplinära åtgärder, innefatta allenastsom
varning eller erinran, torde däremot klagorätt icke böra medgivas
den därav drabbade; i detta fall måste hänsynäven tilltagas att
högsta domstolens tid alltför mycket i anspråk.tages Aven
justitiekanslern bör äga för detatt allmännarepresentantsom
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överklaga vissa styrelsens beslut. Tydligt klagorättär, böratt
tillkomma honom i fall,de då han hos styrelsen påkallat disciplinär
åtgärd advokat. Aven i fall, då styrelsen självmant eller påmot
anmälan upptagit fråga därom, torde klagorätt böra honomstå

detta särskilt med hänsynöppen, till klagorättnågon enligtatt
förslaget icke tillerkännes den gjort anmälan.som

anmälanNär ledamot hos advokatsamfundetgörs eller frågamoten en
disciplinärt ingripande ledamot uppkommermot upptasom en annars

ärendet styrelsen. Finner styrelsen någon åtgärd enligt 8 kap. 7attav
§ första, andra eller tredje stycket RB inte påkallad får styrelsenär

ärendet. fall skallavgöra I ärendet hänskjutas till disciplinnänm-annat
den. ankommerDet disciplinnämndenpå besluta uteslutningatt om ur
samfundet, varning, straffavgift och erinran enligt 8 kap. § första,7
andra eller tredje stycket RB.

Om styrelsen finner disciplinär åtgärd advokat inte skallatt mot en
i frågakomma har JK inte överklaga detta beslut. Omrätt villJKatt

åstadkomma något resultat får JK hänskjuta ärendet till dis-annat
ciplinnämnden och han har sedan möjlighet överklaga det beslutatt

disciplinnämnden fattar.som
HD har i åtskilliga fall besvär klagandeprövat vägratsav som

inträde i samfundet eller på grund disciplinärt förfarandesom av
uteslutits detta. Som framgår framställning f.d. justitie-ur av en av

Olofkanslern Alsén i TSA 1962 145 angående advokatväsendet ochs
JK under 1948 1961åren har JK under nämnda tid endast i några-
enstaka fall anfört besvär. I dessa fall har det dock varit fråga om
uteslutning. För ståndpunkt i fullföljdsfrågor har dock enligtatt ta
framställningen iJK betydande omfattning infordrat handlingar i
ärendena och ingående dem. Så ha skett redan dåövervägt uppges
beslutets innehåll förefallit anledning till det dessutom dåge men en
enskild anmälare eller advokat tilldelats disciplinärperson som-
bestraffning hos JK begärt beslutet skall överklagas.att-

framställningenI anlagt följandeJK synpunkter fråganpåattuppges
skäl fanns för överklagande TSA 1962 151ettom s.

överklagande fordratsFör tycks ha beslutetatt avsett en mera
principiell fråga och starka skäl förefallit tala föratt en annan
bedömning frågan kommit till uttryck i beslutet. Vadänav som

påföljdenangår har skäl för fullföljd föreligga,ansetts om en
reaktion den tillämpade tämligensträngare tydligt sigän tett

påkallad från allmän synpunkt. Att vidare med yrkandeett om
den bestämda lägsta påföljden, erinran, borde ändras tillatt

varning, har inte speciella funnitsskäl befogat.utan
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JK Bengt Lännergren har i anförande infört i TSA 1971ett 477s
redogjort för i vilken utsträckning JK under årens lopp anfört

Ävenklagomål beslut i disciplinärenden. här konstaterasmot detatt
endastär mycket obetydligt antal beslut föranlettett klagan s.som

482.
När konstitutionsutskottet behandlade de motioner föranleddesom

riksdagens begäran översyn JK-ämbetet och följaktligenom en av som
upphovet tillär denna utredning redogjorde KU för vad Justitieutskott-
tidigare uttalat JuU l978796 iet anledning motioner medav

Önskemål ökad kontroll och insyn i advokatsamfundets verksamhetom
från det allmännas sida, nämligen 198990KU 15 6att s.

Den föreliggande regleringen innefattade betydande inslag sådanav
offentlig kontroll och insyn efterlystes i motionerna. Regle-som
ringen erbjöd goda garantier inte bara för intresset rättssäkerhetav
för den enskilde föräven de viktiga allmänna intressenutan som

förknippadeär med advokatyrkets utövande. Justitieutskottet
konstaterade regleringen resultatatt omsorgsfullettvar av en
avvägning mellan å sidan önskemålet tillgodose dessaattena
allmänna och enskilda intressen och andraå sidan önskemålet att
upprätthålla principen advokatverksarnheten friatt utgör en
yrkesutövning. Med hänsyn till angelägenheten denna principattav
inte rubbades kunde det enligt justitieutskottets mening rent
generellt detsägas måste fordras skäl särskild styrkaatt för attav

ändring den nuvarande ordningen skulle övervägas.en av

8.2.4 Talerätt i förvaltningsärenden m.m.

JK har dessutom talerätt enligt datalagen 1973289, kreditupplys-
ningslagen 19731173, inkassolagen 1974182, lagen 1985206

viten, lagen 1985400 behörighet för justitiekanslernom om att
överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken, lagen 1987 1231 om
automatisk databehandling vid taxeringsrevision, och lagenm.m.
1990484 övervakningskameror Enligt 25 § datalagen,om m.m.
23 § kreditupplysningslagen, 19 § inkassolagen och 6 § lagen om
automatisk databehandling vid taxeringsrevision, får JK hosm.m.
regeringen föra talan datainspektionens beslut för tillvaratamot att
allmänna intressen. Enligt 18 § lagen övervakningskameror får JKom
hos kammarrätten föra motsvarande talan. De beslut enligten
rättegångsbalken JK har behörighet överklaga gäller awisandeattsom

försvarare och återkallelse förordnande offentlig försvarare.av av av
Enligt 6 § lagen viten skall frågan utdömande viten harom om av som
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förelagts regeringen länsrätten i Stockholmsprövas län påav av
ansökan JK.av

Genom lagen 1991 2027 kabelsändningar till allmänhetenom som
trädde i kraft samtidigt YGL, dvs. den januari1 1992, har JKsom
dessutom fått i uppgift initiativ till vissa ingripanden. JK fåratt ta
sålunda föra talan sändningsförbud enligt 16 § och förlängningom om

sändningsförbud enligt 17av
I förarbetena till datalagen framhöll departementschefen prop.

197333 104 han lämpadansåg JK uppträda allmäntatt atts. som
ombud i datalagens tillståndsärenden och där tillvarata privatlivsintres-

Uppgiften överklaga Datainspektionens beslut borde därförattsena.
läggas på specialmotiveringenJK. I 151 sades bestämmelseratt

JKs talerätt hade det innehållet talan får föras förgetts attom att ta
tillvara allmänna intressen. Detta sades innebära talan får föras inteatt
bara beslut varigenom Datainspektionen meddelat tillståndmot utan

beslutäven innehåll, i fråga meddelandemot annat t.ex.av om av
föreskrift. Beträffande formerna för JKs hantering dessa ärendenav
anfördes det erforderligtär JK fortlöpande får del Datain-att att av
spektionens beslut för han skall kunna sin talerätt.utöva Enatt
bestämmelse härom sades kunna meddelas Kungl. Majzt. Departe-av
mentschefen ville emellertid betona det inte bör åligga JKatt att
ingående granska alla beslut. Han ansåg sådan granskningatt en
normalt bör ske endast det fråganär registerär får antasom som
innebära särskilt risker för otillbörligt integritetsintrång ellerstora när
anmälan har gjorts enskild.av

När beslut enligt 6 eller 6 10 § första stycketett eller 18 §a
första stycket datalagen expedieras skall Datainspektionen enligt regler
i dataförordningen 1982480 överlämna avskrift beslutet tillen av
JK, inte harJK föreskrivit undantag i fråga ärenden mindreom om av
vikt.

Datalagsutredningen Ju 198902 föreslår i sitt slutbetänkande En
datalag SOU 199310 den nuvarande bestämmelsen i 25 §attny

datalagen 1973289 Datainspektionens beslut enligt datalagenatt
överklagas hos regeringen ändras så överklagande endast kanatt göras
till domstol. Den ändrade bestämmelsen föreslås införd i §51
förslaget till datalag. Enligt förslaget skall kammarrätten bli förstany
besvärsinstans vid överklaganden enligt datalagen. JKs talerätt
föreslås inte ändrad. När Datainspektionens beslut kammar-avser en

överklagasrätt, emellertid enligt 51 § första stycket tredje meningen
förslaget till datalag beslutet hos Regeringsrätten. I sådanny en
situation behövs inget prövningstillstånd. Reglerna prövningstill-om
stånd bör enligt Datalagsutredningen inte heller tillämpas i fråga om
talan förJK enligt första stycket fjärde meningen. Datalagsutred-som
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ningen föreslår bestämmelse detta in i 35att § förvaltnings-tasen om
19712915.processlagen Jfr SOU 199310 348 ff. och 459 f.s.

Bestämmelserna JKs talerätt i 23 § kreditupplysningslagen, 19om
§ inkassolagen 6och § lagen automatisk databehandling vidom
taxeringsrevision har motiverats motsvarande sättm.m. som
bestämmelsen i 25 § datalagen jfr 1973155 157,prop. s. prop.
197442 115 respektive 19878865 82. I fråga JKss. prop. s. om
granskning beslut enligt inkassolagen sades sådan normalt börav att
ske endast det fråganär är verksamhet får innebäraantasom en som
särskilt skaderisker eller när anmälan har gjortsstora enskild.av

vissaNär beslut enligt kreditupplysningslagen eller inkassolagen
expedieras skall enligt bestämmelser i kreditupplysningsförordningen
1981955 respektive inkassoförordningen 1981956 avskrift av
beslutet överlämnas till JK.

förarbetenaI till lagen framhöllsviten i fråga 6 § prop.om om
19848596 53 det i vissa författningar förekommer bestämmel-atts.

regeringen befogenhet förelägga vite. För sådana fallser som attger
borde enligt departementschefen gälla frågor utdömandetatt om av
vite länsrättenprövas i Stockholms län på ansökan JK.av av

JKzs talerätt enligt lagen behörighet för JK överklaga vissaom att
beslut enligt infördesRB den juli1 1985. I motiven till lagen anförde
departementschefen prop. 198485178 f.41 det endast iatts.
sällsynta undantagsfall blir aktuellt med ingripande för skiljaett att
någon från uppdrag offentlig försvarare. frågaett När väckssom om

entlediga offentlig försvarareatt på grund denne inteen attav
uppfyller kraven på redbarhet och lämplighet, aktualiseras i regel
principiellt betydelsefulla frågor försvarares befogenheter ochom en
skyldigheter. Departementschefen därföransåg det allmänna haratt ett
intresse sådana frågor kan föras under högreatt prövning.rättsav
Han vidareansåg det allmänna talerätt iatt frågaom gavs om
återkallelse förordnanden offentlig försvarare talade prin-av som
cipiella skäl för talerätten fick omfatta frågoratt även avvisandeom

privata försvarare. Att fullföljdsrätten tillades JK liggaansågs iav
linje med den tillsyn denne har advokatväsendet.över Eftersom de
flesta försvarare, antingen de offentligaär eller privata, advokaterär

5 För närvarande krävs enligt 35 § tredje stycket förvaltningsprocesslagen2 3 inte-prövningstillstånd för talan JO eller JK för i mål disciplinansvar ellersom om om
återkallelse eller begränsning behörighet utöva yrke inom hålso-att ochav
sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel eller återkallelseom avbehörighet utöva veterinäryrket inteoch heller föratt talan förJK i mål enligtsom
lagen övervakningskameror Dessa undantagsregler från dispenskravetom m.m.
föreslås dock bli upphävda i betänkandet den särskilde utredaren jur. dr. Peterav
Fitger SOU 1992138 Några frågor angående Regeringsrätten s. 52.
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det enligt departementschefen naturligt talerätten tillades JK.var att
Departementschefen inteansåg det fanns något principiellt hinderatt

sådan talerätt för JK får omfatta fallmot att då försvararenävenen
inte advokat. Eftersomär det viktigtär talerätt för det allmärmaatt en
inte uppfattas förskjutning åklagarens och den tilltaladessom en av
ställning i borde talerätten enligt departementschefensprocessen
mening inte tilläggas åklagaren i målet. JK bör därför inte rätt attges
delegera sin talerätt till åklagaren, i praktiken åklagaren i målet.

JKs enligt 18 §rätt lagen övervakningskameror attom m.m.
överklaga länsstyrelsens beslut för tillvarata allmänna intressenatt
hade motsvarighet i den tidigare gällande 12 § lagen l97720en om
TV-övervakning. Skillnaden länsstyrelsensär beslutatt numera
överklagas hos kammarrätten i stället för hos regeringen. Enligt
motiven till 18 § lagen övervakningskameror detär avsikten JKom att

skall kunna ha övergripande för bevakaettnumera attmer ansvar
frågor enhetlighet och frågor principiell karaktär i rättstillämp-om av
ningen. Föreskriften innebär emellertid inte inskränkningnågon i
befogenheterna för JK överklaga tillståndsbeslut för tillvarataatt ett att
integritetsintressenai det enskilda fallet prop. 1989902119 58.s.

förordningenI 1990487 övervakningskameror sägs attom m.m.
beslut enligt lagennär övervakningskameror expedieras skallom m.m.

kopia beslutet överlämnas till JK, denne inte i frågaav om om
ärenden mindre vikt har föreskrivit någotav annat.

Bakgrunden till JKs initiativrätt enligt lagen kabelsändningarom
till allmänheten det i den tidigareär regleringen trådsändningaratt av
fanns föreskrifter återkallande sändningstillstånd på grundom av av
sändningarnas innehåll både det gälldenär vidaresändningar av
satellitsändningar och egensändningar. Med avskaffandet till-av
ståndstvång för trådsändningar har återkallelsemöjligheten bortfallit.
Sanktionen måste då utformas förbud.ettsom

YGL lämnar enligt 3 kap. §1 andra stycket för lagstift-utrymme
ning ingripanden fortsatt sändning utbud inriktasmotom ettav som

våldsframställningar,på pornografiska bilder eller hets folkgrupp.mot
l förarbetena prop. 19919253 43 anfördes det sålunda äratts.

möjligt det gällernär egensändningarna, detatt, på bibehållasättet
rättsläget sändningar den kunnat föranledaatt återkallelseartav som

sändningstillståndet också fortsättningsvis kan leda till sanktioner.av
framgårDet vidare motiverat framdelesäven upprätthålla vissaattsom

minimiregler för programinnehållet i egensändningar. Erfarenheten av
nuvarande bestämmelser inte departementschefen anledninggav att
föreslå reglerna skall omfattning föratt än närvarande.ges en annan

sanktionEn grundlagen medger sändningsförbud.är Enettsom
sanktionsådan lämplig enligt departementschefen tillfogarsynes som
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ligger i sakens sändningsförbud endast kunnadet böratt natur att ett
tillgripas fråga överträdelser, och därdet de intressenärnär om grova

talar sändningarna avbryts eller obefintliga. Iäremot attsom svaga
därför liksom hittills sändningsförbud endastlagtexten bör ettattanges

gärningarnasfår meddelas det med hänsyn till och sänd-artom
från yttrandefrihets-ningarnas karaktär och inriktning godtagbartär

restriktionoch informationsfrihetssynpunkt. En sådan ligger enligt
departementschefen för övrigt linje principerna i YGL.i med

sändningsforbud i fallRättegången i mål har behandlatsom som nu
följa yttrandefrihetsmål i 9har böra bestämmelserna kap.ansetts om

YGL, innebär jury skall i vissa fall ochvilket bl.a. medverkaatt att
talan i ärenden sändningsförbud förs prop. 19919253JKom av s.
44.

Camegiestiftelsens8.2.5 Granskning räkenskaperav

Carnegiestiftelsen Carnegie,grundades 1911 Andrew förår av som
ställt till förfogande 230 000 fempro-ändamålet belopp dollar iett av

6obligationer. Regeringen fastställde den oktober 1911 stadgarcents
för stiftelsen 1911104. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att
belöna dem livet för rädda medmänniskors liv. Enligtvågat attsom
23 § stiftelsens stadgar skall de hos stiftelsen förda räkenskaperna
jämte därtill hörande verifikationer varje före denår l september
följande uppvisas hos därest han vid deras granskningår JK, som
finner framställningnågot anmärka, därom hosgöraägeratt att
styrelsen eller underdånig hos Konungen. Omanmälan JK finner det
nödigt för granskningen anlita biträde härför,skall kostnadenatt om
den godkänns JK, stiftelsen.ersättasav av

8.3 formernaDe nuvarande för Justitiekanslems

handläggning övriga uppgifterav

8.3.1 Justitiekanslems handläggningNärmare om av
tryckfrihets- yttrandefrihetsärendenaoch

direkta tryckfrihets-De och yttrandefrihetsbrotten begränsar sig
huvudsakligen till fem brottstyper, hets folkgrupp, förtal,mot
uppvigling, barnpornografi och våldsskildring.olaga

fråga folkgruppI hets har ärendena ökat under år.motom senare
En betydande del anmälningarna rörande detta brott ut-av avser
talanden i närradiosändningar. Så fallet beträffande det mycketär t.ex.
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omfattande mål den ansvarige utgivaren för Radio Islam,mot som
prövades domstolarna under 1989åren 1991.av -

frågaI förtalsbrottet gäller särskild åtalsbegränsningsregel 5om en
kap. 5 § BrB. Denna regel åberopas i allanästan de fall där enskilda

sig förtalade uttalanden i tryckta skrifterpersoner uppger vara genom
eller i radio och television. Enligt praxis väcks allmäntt.ex. åtal
endast då förtalet offentlig tjänsteman för något han gjort iavser en
tjänsten eller i särskilt ömmande fall. För övrigt avböjer JKannars att
inleda förundersökning eller vidta någon åtgärd.att

Påstådda uppviglingsbrott oftast uppmaningar i tryckta skrifteravser
eller i radioT tillV olika slag sabotagehandlingar. Ett ochannatav
uppmärksammat fall har underprövats 1992våren och gällde
publicering bild tusenlapp Gazette-målet.av en av en

I fråga barnpornografibrott aktualiseras ofta frågan anmäldaom om
skildringar i tryckta skrifter eller i film eller videogram skildrar barn
eller Gränsdragningsfrågor har aktualiserat införandetvuxna personer.
i straffbestämmelsen särskilt angiven åldersgräns. Underav en

1992 inleddes förundersökningar lett till åtalsommaren som senare- -
i relativt omfattande mål rörande barnpornografibrott spridan-genom
det videogramav m.m.

Beträffande olaga våldsskildring i radioT inleddesV under våren
1992 förundersökning ansvarige programutgivaren i kabel-moten ett
TV Brottet har också aktualiserats i samband med detprogram. nyss
nämnda målet barnpornografibrott.om

Vid tillbakablick på grundval JKzs årsberättelser framkommeren av
följande.

Under 1982år väckte JK åtal för brott TF och förett mot ett
yttrandefrihetsbrott i närradioprogram. Båda åtalen gällde hets mot
folkgrupp.

År 1983 ökade antalet inkomna ärenden med 17 från till57 74. JK
väckte under året åtal för otillåtet yttrande i närradioprogramtre
innefattande hets folkgrupp och, efter regeringens tillstånd, imot ett
fall för otillåtet offentliggörande i tryckt skrift innefattande obehörig
befattning med hemlig uppgift alternativt vårdslöshet med hemlig
uppgift.

År 1984 minskade inkomnaantalet ärenden med 2 till 72. JK
väckte under året åtal för yttrandefrihetsbrottet uppvigling iett
närradioprogram, åtal för yttrandefrihetsbrottet förtal i tele-ett

Åtaletvisionsprogram och åtal för förseelse TF. för förseelseett mot
TF gällde ansvarige utgivaren förmot periodisk skriftmotansvar en

för utgivningsbevis for skriften inte hade funnits.att
År 1985 ökade antalet ärenden markant från 72 till 109. Tre åtal

väcktes under året, avsåg tryckfrihetsbrott hetsettvarav mot
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folkgrupp, förseelseavsåg tryckfrihetsförordningen ochett mot ett
föravsåg åtal efterforskning meddelare i strid bestämmelsenmotav

i 9 § radioansvarighetslagen.a
Som framgår bilaga tabell 5 ökade antalet ärendenav om

Ökningenyttrandefrihet ytterligare under 1986 tillår 144. kan till stor
del hänföras till anmälningar närradioprogram. Under året väcktemot
JK åtal för tryckfrihetsbrotttvå otillåtet offentliggörande i tryckt
skrift innefattande obehörig befattning med hemlig uppgift ochm.m.
otillåtet yttrande i tryckt skrift innefattande förtal, två åtal förgrovt
yttrandefrihetsbrott i närradioprogram förtal hetsoch folkgrupp,mot

åtal för efterforskning meddelare i strid bestämmelsenett i 3motav
kap. §4 TF, föråtal brott 8 § lagen 1982460 ansvarig-ett mot om
het for närradio skyldighet spela in och bevara inspelningatt av

under viss tid skyldighet låta bl.a. JK delsamt attprogram ta av
inspelningar och få utskrifter vad i program ochyttrats ettav som

för förseelseåtal kap. 2 §4 TF uppgift har trycktmot om vem som
eller eljest mångfaldigat skriften m.m..

Antalet ärenden yttrandefrihetsbrott fortsatte öka under årattom
1987. Under året inledde förundersökningJK i 15 ärenden om
misstänkt tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott. Fem dessaav
föranledde under året åtal.

Under år 1988 inleddes förundersökning i fallåtta misstänktav
tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott och ärenden ledde till åtal.tre

År 1989 inledde JK förundersökning i 13 fall misstänkt tryck-av
Åtalfrihets- eller yttrandefrihetsbrott. väcktes i fyra ärenden. Tre åtal

väcktes dessutom under för brottåret tystnadsplikten,mot ettvarav
rörande sådant brott publicering i tryckt skrift mot f.d.genom
länspolismästaren Hans Holmér för uppgifter i hans bok ut-om
redningen mordet Olofpå Palme. ifrågasätta yttrandefrihetsbrottav

särskiltavsåg anmälningar hets folkgrupp gjordesmot mot ettom som
närradioprogram Radio Islam.

År 1990 ökade inkomnaantalet ärenden med 18 i förhållande till
Ärendenaföregående år. tillavsåg delen förtalstörsta och hets mot

folkgrupp i tryckta skrifter framföroch allt i närradioprogram. JK
inledde under förundersökningåret i 11 fall misstänkt tryckfrihets-av

Åtaleller yttrandefrihetsbrottslighet. väcktes i fyra fall bl.a. denmot
ansvarige utgivaren för tidningen Expressen för förtal bandy- ochav
ishockeyspelare i artikelserien den s.k. spelskandalen.om

År 1991 inledde förundersökningJK i 14 ärenden rörande misstänkt
Åtaltryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrottslighet. väcktes i sju

ärenden.
Förundersökning uppdras i allmänhet allmän åklagare ocksåsom

i förekommande fall ofta utför det beslutadeJK åtalet.av
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I syfte översiktlig bildatt de tryckfrihets- ochge yttrandefri-en av
hetsärenden förekommer hos JK har utredningens sekreteraresom gått
igenom de ärenden dessa förekommer ityper JKs registraturav som
för år 1992 jfr bilaga tabellerna O P.-

Härvid har 265 beslut och utgående skrivelser genomgåtts. Av dessa
154 tryckfrihetsärenden och 111 yttrandefrihetsärenden.var De

vanligast förekommande tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrotten hetsär
folkgrupp förtal.och Drygt 100mot de 265 utgående skrivelsernaav

avsåg något dessa brott, vilka sinsemellan ganska jämntav var
fördelade. Barnpornografibrott i 20 skrivelsernatemat ochvar ca av
olaga våldsskildring i något mindre antal. JK har under år 1992
beslutat förundersökning i 27 fall, 11om avsåg misstänktvarav
tryckfrihetsbrott Åtaloch 16 avsåg misstänkt yttrandefrihetsbrott. har
väckts i tryckfrihetsmål och i femett yttrandefrihetsmål. Tryck-
frihetsmålet gällde uppvigling tryckt skrift bestående igrov genom att

tusenkronorssedel avbildats i tidning och läsarnaen atten uppmanats
klippa och använda sedeln Gazette-målet.ut Yttrandefrihetsmålen
gällde hets folkgrupp i närradioprogram,mot olaga våldsskildring och

Åtalsunderlåtelsebarnpornografibrott i videogram. eller underlåtelse
inleda förundersökning haratt gjorts i fem tryckfrihetsärenden och i

två yttrandefrihetsärenden. 12 förundersökningar, sju i tryckfrihetsä-
renden och fem i yttrandefrihetsärenden har resulterat i beslut attom
åtal skall väckas. I 11 ärenden har tryckfrihets- eller yttrandefrihets-
brottet varit preskriberat. JK har beslutat beslag i tryck-treom
frihetsärenden och 11 yttrandefrihetsärenden. I 47 fall misstänktav
förtal har JK det inte funnitsansett särskildaatt skäl allmänur
synpunkt för allmänt åtal jfr 5 kap. 5 § brottsbalken. Av dessa avsåg
35 tryckfrihetsbrott och 12 yttrandefrihetsbrott. JK har överklagat en
dom i yttrandefrihetsmål. Antaletett yttrandefrihetsärenden har ökat
successivt under året. Detta skall sannolikt bakgrundmotses attav
YGL trädde i kraft den januari1 1992. JKs åklagaruppgift har
därigenom kommit omfatta de medierna filmatt och videogramnya
m.m.

8.3.2 Närmare Justitiekanslerns advokatärendenom

År 1982 minskade antalet advokatärenden från 283 till 183.
Under år 1983 föranledde granskningen advokatärenden inteav

andra åtgärder vissaän underhandskontakter med Sveriges advokat-
samfund.

År 1984 föranledde granskningen advokatärendena JK iav att sex
fall påkallade advokatsamfundets disciplinnämndatt skulle vidta
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hosfall anförde JK besväradvokater. I tvååtgärderdisciplinära mot
fann sigdisciplinnämndens beslut. Därutöverdomstolen överHögsta

advokatsamfundetsgranskafall föranlåten närmareiJK attett par
besök hos advokatsam-Viddisciplinärendena.handläggning ettav
för samfundets styrelsediskussion med företrädarefundet hade JK en

disciplinärenden.handläggningenangåendedisciplinnämndenoch av
samfundet.underhandskontakter medåtskilligaför övrigthadeJK

föranledde1985 JKadvokatärenden under årGranskningen attav
skulledisciplinnämnd vidtaadvokatsamfundetspåkallafalli fem att

särskilttillskrev JKadvokater. Därutöveråtgärderdisciplinära mot
disciplinären-handläggningenbeträffandeadvokatsamfundet ettav par
styrelse ochför SamfundetsföreträdarebesökVidden. ett av

handläggningenangåendediskussionhade JKdisciplinnämnd aven
föranleddeadvokatärendenaGranskningendisciplinärenden. av

ärenden JKunderhandskontakter med samfundet. Deåtskilliga som
nämndensamtliga fall tilldisciplinnämnden ledde itillförde vidare att

disciplinär åtgärd advokat.beslutade motom
År ingripande fråninte JKsgranskningen något1986 föranledde

advokatsamfundet.medunderhandskontakterförutom vissasida,
påkalladei fall1987 föranledde JKunderGranskningen år att tre

disciplinär åtgärddisciplinnämnd skulle vidtaadvokatsamfundetsatt
advokat.mot

inte i fall JKgranskningen något1988 föranleddeUnder år att
disciplinnämnd ellerSamfundetsadvokat hospåkalla åtgärd mot

påkalladei fallJKkan dockdomstolen. Det nämnasHögsta att ett
handläggning uppdragadvokat för dennesåtgärd mot somaven

skaderegleringsärende.anhängiggjortombud i hos JKett
År advokat hosi fall åtgärdpåkallade JK1989 motett sam-en

disciplinnämnd.fundets
handläggningstidernauppmärksammade1990 JKbörjanI år attav

anledning därav JKMedofta mycket långa.samfundethos togvar
varefter samfundetsadvokatsamfundSverigeskontakt medunder hand

advokatsamfundetfrånhurinformerade JKgeneralsekreterare om man
Advokatsamfundetproblem.med dessatillrättakommaavsåg att

åtgärder samfundetredogörelse för deskriftligdärefter medinkom en
disciplinärenden.handläggningstiderna iförkortavidtagit förhade att

anledningfann interedogörelser hantagit del dessaSedan JK attav
fråga.vid dennaytterligare uppehålla sig

ordförande ochsamfundets1991 medSammanträffande årVid ett
medarbetare samfundetsochdiskuterade JK tvågeneralsekreterare

disciplinärenden.medarbete
advokatärendendeigenomUtredningens sekreterare har gått som

Q.jfr bilaga tabell Detför 1992i registratur årförekommer JKs
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sigrör 27 ärenden. Det totala antalet advokatärenden hos JKom år
1992 uppgick till 474 jfr bilaga tabell 11. Av nämnda 27 ärenden
föranledde 24 ingen åtgärd. Beträffande fall fann JK ärendetett att
borde underställas Sveriges advokatsamfunds styrelse för disciplinär
prövning. I fall begärde JK Sverigesett annat advokatsamfundsatt
disciplinnämnd skulle besluta disciplinär åtgärd advokat.om moten en
Slutligen yrkade JK i fall Högsta domstolen skulleett förordnaatt om
uteslutning advokat Sveriges advokatsamfund. 25 dessa 27av en ur av
klagomål advokater,avsåg klagomålen rörde biträdandeett juristav en
och klagomålen gällde skiljenämnd.ett av en

Angående de ärenden sålunda föranleddetre någon åtgärd frånsom
JKs sida kan följande framhållas

ÄrendetA. gällde misstanke advokat för brottmot tystnads-moten
plikt. Advokaten E förordnad offentlig förvarare för G.var som
Häktningsförhandling hölls inom stängda dörrar. Vid förhör som
polispersonal därefter höll med N hon advokaten för henneattuppgav
hade uppgivit G hade erkänt narkotikabrottatt innehavgrovt genom

halvt kilo amfetamin. Vidareett hade advokaten förav henne uppgivit
narkotikan inte avsedd föratt Gzs bruk, varför kundeegetvar man

förstå vad den skulle användas till. Enligt polisens uppfattning har de
uppgifter advokaten således lämnat till N omfattats advokatenssom av
tystnadsplikt eftersom de lämnats vid förhandling inom stängda dörrar.

JK redogjorde för gällande bestämmelser advokaters tystnads-om
plikt anfördesamt

Av de citerade förarbetesuttalandena framgår den straff-nyss att
sanktionerade tystnadsplikten för advokater i enskild verksamhet
inte sträcka sig vadutöveravsetts gäller för offentliganställdasom
advokater enligt sekretesslagen. De uppgifter enligt vadsom som
framgår handlingarna i ärendet skall ha lämnatsav E ärut av
uppenbarligen inte sådana de skulle ha omfattatsatt tystnads-av
plikten för advokater i allmän verksamhet enligt sekretesslagen.
Med den tolkning rättegångsbalkens bestämmelse för-av som
arbetena föruttryck kan därför enligtgett min mening inte göras
gällande utlämnandet straffbart.äratt

Redan på grund jagvad har åtal enligtär min meningsagtav nu
i detta fall uteslutet. Härtill kommer omständigheterna inteatt
heller i övrigt ha varit sådana enligt förarbetena harsynes som
förutsatts för åtal skall väckas. Förundersökningatt skall därför
inte inledas.

Såvitt framgår polisens uppgifter har emellertid E förav annan
avslöjat vad han erfarit vid förhandling inomperson stängda

dörrar. Detta förhållande enligtär JKs uppfattning så allvarligt att
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ärendet bör underställas Sveriges advokatsamfund för disciplinär
prövning.

ÄrendetB. gällde begäran från JK åtgärd advokat.en motom en
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund hade funnit vadatt som
förekommit i disciplinärende inte beskaffenhetett föranledaattvar av
någon styrelsens åtgärd. JK begärde ärendet skulle prövasatt av
advokatsamfundets disciplinnämnd. Bakgrunden advokat iBattvar
egenskap förvaltare i aktiebolags konkurs konkursboetspåettav
vägnar väckt talan i tvistemål hade haft helt domine-mot ettsom
rande inflytande i bolaget, med yrkande skadestånd på grundom av
brott, alternativt denpå grund S styrelseledamot tillfogatatt som
bolaget skada. Advokaten hade därvid i stämningsansökningen under
rubriken Grunder anfört S tid före konkursutbrotten söktatt en upp
honom för få rådgöra i vad bolagetmånatt obeståndpå ellerom var

Advokaten hade vidare anfört S vid besöket ställt vissa frågoratt
och fått vissa isvar.

JK anförde följande i beslutet

Enskilda bör med fullt förtroende kunna vända sig till advokater i
förvissning uppgifter de lämnar till advokatenatt inteom som
kommer användas dem. Det har förekommitatt i detemot som nu
aktuella fallet inteär ingeägnat enskilda sådan tillit. Att Satt en
i detta fall inte hade lämnat något uppdrag till advokaten frånsynes
den utgångspunkt jag har anfört betydelse. Advoka-utansom vara

handlingssätt kan inte heller försvarastens med han skyldigatt var
iaktta konkursborgenärernas intresse.att Det kan inte godtas att

lösningen på advokatens dilemma blev vad S hade tillatt sagt
honom rådgivande advokat advokaten vändes S själv.som motav

Enligt min mening det frånär allmän synpunkt påkallat detatt
klartgörs advokatens handlingssätt i detta fall inte förenligtatt är

med god advokatsed. Jag begär därför disciplinnämndenatt
beslutar disciplinär åtgärd advokaten.om en mot

ÄrendetC. gällde disciplinär åtgärd enligt 8 kap. 7 § första ochen
andra styckena RB. JK yrkade Högsta domstolen skulle förordnaatt

uteslutning advokat Sveriges advokatsamfund. Advokatenom av en ur
hade hovrätten dömts för bedrägeri. Påföljden hade bestämtsgrovtav
till Villkorlig dom jämte dagsböter. Brottet bestod i advokatenatt

vilseledande förmått länsstyrelsen utfärda kredtitgarantigenom att en
för aktiebolags förpliktelser och lämnaett bank medgivandeatt atten
betala lån 400 000 kr till bolaget.ut Advokatenett hade ansöktom om
revision.
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Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterade advokaten hadeatt
gjort Nämndenorätt. konstaterade också han påatt att ettgenom
otillåtet sätt sig i klients affärer och åsidosättaengagera en attgenom
föreskrifterna i samfundets bokföringsreglemente allvarligt hade
åsidosatt sina plikter advokat. Nämnden farm emellertid densom att
disciplinära påföljden kunde vid varning jämtestanna högstaen
straffavgift, 15 000 kr.

JK gjorde följande bedömning i sitt beslut

delarJag disciplinnämnden mening advokatenatt attgenom
sig i klients affärer och inte iaktta bok-engagera en attgenom

föringsreglementet allvarligt har åsidosatt sina plikter advokat.som
Sambandet med bedrägeribrottet enligtgör min mening omständig-
heterna synnerligen försvarande, i fall såvitt gäller detvart
bristande iakttagandet bokföringsreglementet.av

Det bedrägeri för vilket advokaten har fällts till haransvar
begåtts i sådant samband med hans advokatverksamhetett detatt
måste ha skett i verksamheten. Enligt min bedömning innebäranses
advokatens handlingssätt han uppsåtligen har gjortatt i sinorätt
verksamhet advokat. Jag delar alltså iäven detta hänseendesom
den uppfattning advokatsamfundets disciplinnämnd har uttalat.som

Advokatens handlandeorätta har visserligen inte riktat sig mot
någon anförtrott honom något i hans egenskap advokat.som av
Inte desto mindre innefattar det enligt min mening allvarligen
oredlighet. Vad i hovrättens dom har lagts advokaten till lastsom

brott är sådan det från allmän synpunktsom art inteatt börav
advokaten förblir ledamotaccepteras Sverigesatt advokatsam-av

fund. Till detta kommer advokaten i enlighetatt med vad som
framgår det förut anförda allvarligt har åsidosatt sina plikterav

advokat.som

JK framförde avslutningsvis synpunkten den slutliga behandlingenatt
frågan uteslutning advokatsamfundet bör förstäga efterav om ur rum

det Högsta domstolen har skilt sigatt från det mål uppkommitsom
advokatens revisionsansökan.genom

8.3.3 Närmare Justitiekanslerns ärenden enligt bl.a.om
datalagen

År 1992 inkom till JK sammanlagt 2 098 ärenden enligt datalagen, 16
ärenden enligt kreditupplysningslagen och 120 ärenden enligt

inkassolagen. Enligt JKs registratur för år 1992 jfr bilaga tabell
R förekom där 13 utgående handlingar i ärenden enligt datalagen. ll

dessa är yttranden till regeringen i ärendenav överklagatspartsom av
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från Datainspektionen. I fall har JKtvå han skulleövervägt om
Datainspektionensöverklaga beslut beslutat inte det.göra Iattmen

förekom 1992registraturet inte ärenden enligt kreditupplys-år några
ningslagen eller inkassolagen.

yttranden i ärenden överklagatsJKs till regeringenpartsom av
innebär i allmänhet delar DatainspektionensJK uppfattning ochatt
avstyrker bifall till besvären.

de fall därI två JK övervägde överklaga Datainspektionensatt
beslut rörde sig idet fallet talan tillstånd för bl.a.motena om
Polismyndigheten i Stockholm föra personregistret Polisregister,att
EM-video. Registret särskilt integritetskänsligt. fann inteJK attvar
allmänna intressen honom skäl överklaga Datainspektionensattgav
beslut. andra ärendet förDet gällde talan tillstånd Rikspolisstyrel-mot

föra personregistret Polisregister, i fotboll. fannEM JK inteattsen
i falletheller det allmänna intressen honom skäl överklagaatt attgav

Datainspektionens beslut.
År 1992 förekom överhuvudtaget inte något ärende enligt lagen om

automatisk databehandling vid taxeringsrevision Enligt uppgiftm.m.
från harJKs personal det under de inte förekommitårensenaste tre

fall där överklagat Datainspektionensnågot JK beslut till regeringen.
Ärenden enligt lagen behörighet för JK överklaga vissaattom

beslut enligt rättegångsbalken sällsynta. fall finnsEtt dock återgivetär
i JK-Beslut 1991, åklagare hade iA En skrivelse anmält atten
tingsrätten i Ystad beslutat ogilla framställan från hans sidaen om

Åklagarenentledigande offentlig försvarare. hade överklagatav en
beslutet. SkåneHovrätten och Blekinge avvisade åklagarensöver talan
med hänvisning till han inte självständig föra talanäger rättatt atten

frågai återkallande försvararförordnande. JK gjorde bl.a.om av
följande bedömning

skall haFör JK möjlighet i fall detta anmälaatt att ett som
missnöje krävs åklagaren, tingsrätten meddelat beslutsåatt snart
i avvisningsfrågan, underrättar JK i fråganutgångenom prop.se-
1984852178 43. Detta skedde inte i detta fall vilket får till-s.
skrivas omständighetenden åklagaren föra talan iatt uppmanats
särskild ordning. Följden blev dock jag saknar möjlighetatt attnu
i ordinarie ordning fullfölja talan beslutet.mot

Efter handlingarna och förundersökningengenomgång samtav
med beaktande fallitdom i målet finner jag inte skälattav numera

ansöka återställande försutten tid eller vidta åtgärdatt om av annan
i ärendet.

Något ärende enligt lagen viten eller lagen kabelsändningar tillom om
allmänheten inte förekommitha hosännu JK.synes
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8.3.4 JustitiekanslemsNärmare enligtärenden lagenom
övervakningskamerorom m.m.

Utredningens sekreterare har också gjort genomgång registratu-en av
för 1992 beträffandeår ärenden TV-övervakning jfr bilagaret om

tabell S och därvid funnit 36 utgående skrivelser från JK. Totalt
förekom 416 ärenden enligt lagen övervakningskameror 1992.årom

innebär ökningDet med 35 % jämfört föregåendemed dååren ca
304 ärenden inkom ifr bilaga tabell 10. JK överklagade länsstyrel-

beslut i 20 fall och har i fall vidare4 gått och överklagatsens
kammarrättens avgörande till Regeringsrätten. fallI har JKett
återkallat överklagande och i fall11 har JK sig i pågåendeett yttrat

Ärendenamål TV-övervakning. gäller i vissa fall fråganom om
övervakning med kamera alls skall få ske, i vissa fall tillstånds-om
havaren skall skyldig upplysa övervakningen och i andraattvara om
fall också inspelning skall få förekomma. sistnämndaI fall kan detom

fråga under vilka tider inspelning skall få Livsmedels-göras.vara om
affärer och obemannade bensinstationer vanliga bland deär platser där

vill anordna TV-övervakning.man

8.3.5 Närmare Justitiekanslems granskningom av
Carnegiestiftelsens räkenskaper

Under åren 1980 1990 skedde inte någon granskning räkenskaper-av-
Stiftelsen ingav i januari 1992 till JK för granskning uppställningarna.

stiftelsens räkenskaperöver för tiden julil 1980 30 juni 1991. JK-
uppdrog Riksrevisionsverket biträda vid granskningenatt av
Stiftelsens räkenskaper för den angivna tiden.nyss

Efter verkställd granskning lämnade JK skrivelseöver jämteen
revisionsberättelse och revisionspromemoria till stiftelsens styrelse.

Vid överläggningar i 1992september mellan JK och stiftelsen
upplystes stiftelsen hosöverväger Kammarkollegiet ingeatt att en
begäran ändring Stiftelsens ändamålsbestämmelserom av genom
permutation. Vid överläggningarna diskuterades tillämpningen för
framtiden stiftelsestadgarnas bestämmelser revision. Från JKsav om
sida framhölls de uppgifter enligt stadgarna har anförtrottsatt som
myndigheten väsensskilda frånär myndighetens uppgifter i övrigt och

myndigheten inte förfogar kompetens föröver gransknings-att egen
uppgiften. En lämpligare ordning enligt JKs mening gransk-är att
ningsuppgiften direkt åläggs Riksrevisionsverket. En sådan ordning
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föranledde inte erinrannågon från stiftelsens eller Riksrevisionsverkets
sida.

Med hänsyn därtill hemställde JK regeringen skulle vidtaatt
åtgärder för ändring Carnegiestiftelsens stadgar i angivetav nu

Ärendethänseende. bereds för närvarande i Utrikesdepartementet.
liknandeEn ordning i fråga revision gäller för Edvard Rosensom

stiftelse, förvaltning samordnad med förvaltningenärvars av
Carnegiestiftelsen. Beslut ändring i stadgarna för Rosens stiftelseom
kan, såvitt i fråga, fattas stiftelsensär styrelse. Ett sådant beslutnu av
skall godkännas K.Jav

8.4 Utredningens överväganden förslagoch

8.4.1 Tryckfrihet yttrandefrihetoch

befattningJKs med tryckfrihets- och yttrandefrihetsärenden skiljer sig
i väsentliga hänseenden från hans befattning med andra ärenden. När
det gäller tryckfriheten och yttrandefriheten det inte frågaär någonom
extraordinär uppgift vid sidan förvaltningen i övrigt. Myndighetenav

i stället direkt sidoordnad med andra myndigheter. Uppgiftenagerar
innebär bl.a. hantering tvångsmedel och andra åklagaruppgifterav
med krav på rättssäkerhet och effektivitet. I ärendena gäller kortastora
tidsfrister. Den rättsliga materian speciell och iär fallmånga
svårtillgänglig och svårtolkad. Enligt JKs mening se JKsegen
anslagsframställning 199394 199596 24 har myndighetens.-
emellertid skaffat sig god kompetens ägnad främja bl.a.är atten som
rättslikheten området.på

Av statistikJKs framgår det i fråga tryckfrihets- ochatt om
yttrandefrihetsområdena finns klar tendens till ökning antaleten av
ärenden under hela 1980-talet och denna tendens ocksåatt nu
förstärks. inverkarHär troligen förändringar samhälleliga värde-av
ringar förekomsten olika opinionsströmningar. Områdetsamt av
fordrar ökande arbetsinsats hos JK inte minst efter YGLsnu en
ikraftträdande den 1 januari 1992 och de därmed utökade uppgifterna
för JK. Förekomsten etermedia, utvecklingen teknikområdenpåav nya

videotex kan förväntas ytterligare öka ansvarsområdetsetc.som
betydelse.

anslagsframställningenI framhöll detJK bör beaktas arbetetatt att
dettapå område krävande i flera avseenden.är Att utredningsarbetet

både kvalitativt och kvantitativt fordrar betydande personella och
tekniska kan illustreras med det omfattande arbete, särskiltresurser
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detnär gällde tvångsmedelshanteringen, det s.k. Gazettemåletsom
nyligen medförde. De utredningar barnpornografi och olagaom
våldsskildring efter YGLs ikraftträdande genomförs hos JK ochsom

inrymmer beslag mängd videogram blirsom stor meden m.m.
nödvändighet mycket resurskrävande. Därvid ocksåär beaktaatt
arbetsmiljösynpunkter för myndighetens personal delvisav art.ny

Frågan är JKs funktioner inom tryckfrihets- och yttrandefrihet-om
sområdena motstridiga.är Funktionerna fastställdaär i grundlag.
Regelsystemet nyligenär vid YGLsprövat tillkomst. YGL är
resultatet långvarig lagstiftningsprocess med rika tillfällenav en att
belysa intressekonflikter och olägenheter vid olika lösningar. Allmänt

måste det de avvägningarsett skett vidantas detatt sakliga valetsom
lösning speglar de förhärskande värderingarna och det knappastav är

troligt förskjutningarnågra i dessa inträffatatt på kortså tid.
Den kritik de nuvarande förhållandena finnsmot inom dettasom

område inriktas på JKs objektivitet kan ifrågaatt sättas jfr konstitu-
tionsutskottets betänkande 198990KUl5 motionernasamt
l98889K248 och 198889K502. JKs roller inom området
innefattar bl.a. uppgiften vaka över tryckfrihetensatt ochgränser
inskrida med åtgärder i fall tryckfrihetsbrott. dessaI avseenden kanav
JK tillvaratasägas det allmännas intresse. JK kan också ingripa med
åtgärder befattningshavare påmot brytersätt TF,annatsom mot
exempelvis oriktigt vägra lämnaatt allmän handling.genom att ut en
I sådant fall kan det frågaett han främst företräder denattvara om
enskildes intresse det allmänna. Och JK ingripermot när mot en
offentlig funktionär för brott tystnadsplikten eller för olovligtmot
utlämnande allmän handling kan JK efter omständigheternaav sägas
företräda det allmännaän denän enskilde.

TF innehåller tidigare redovisats särskilda regler tillsynsom om
dess efterlevnadöver och åtal för tryckfrihetsbrott. Inledningsvisom

förklaras JK skall vaka över deatt förgränser tryckfrihetenatt som
angivits i TF överskrids. I övrigt innebär TFs regler i princip att
polis och åklagare inte får ingripa tryckta skrifter på initiativ.mot eget
Enligt 9 kap. 2 § TF JKär åklagare i mål tryckfrihetsbrott.ensam om
Varken allmän åklagare eller JO får sålunda väcka åtal för tryck-
frihetsbrott. Enligt bestämmelse får inte heller än JKsamma annan
inleda förundersökning rörande misstänkt tryckfrihetsbrott.

När reglerna i TF tillsyn och åtal behandlades i samband medom
tillsynsfunktionen flyttades från justitieministernatt till framhöllsJK

särskilt ordningen med centralt tillsynsorganatt och diskretionärett en
prövningsrätt i fråga ingripanden tryckfrihetsbrottmotom stortvar av
värde för tryckfriheten i vårt land prop. 1975762204 123. Värdets.

ha sådant i stället föratt övervakningettav system den vanligagenom
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inte i fråga. Vidare borde detåklagarorganisationenpolis- och sattes
fråga anförtrodepartementschefen inte komma i åtalsbe-enligt att

tillsynen.myndighet den Enfogenheten utövarän somannan
intetillsynssystemet då medföra dessaomläggning ansågs attav

förlorade.grunddrag gick
därefter ifrågasätts behovet och lämplig-Vid tillfällen harett par

tillsynenheten särskild bestämmelse vad gäller över attav en
överskrids. yttrandefrihetsutredningensyttrandefrihetens inte lgränser

SOU 198370 209betänkande yttrandefriheten uttalasVärna atts.
tryckfrihetensövervakning område praktisktden JK påutövarsom nu

innehåll han efter anmälningar ellerinte har pånågot änannat attsett
förundersökning eventuellt åtal i tryck-initiativ beslutar ocheget om

Meddelarskyddskommittén har i sitt betänkande Med-frihetsmål.
sig kringSOU 199012 277 uppehållit något JKsdelarrätt s.

§ Enligtenligt bestämmelsen i 9 kap. l TF. utred-tillsynsansvar
uppfattning nuvarande bestämmelsen i 1 § obehövlig.ningens denär

åtalsbestämmelsen i kapitlet.inget inte framgårDen säger som av
kundeUtredningen föreslog därför bestämmelsen utgå. Dettaatt

fortsatta lagstiftningsärendet SFSförslag genomfördes dock inte i det
19909164.19911470, prop.

Massmedieutredningen i sitt betänkande den bl.a. medsade att
till yttrandefrihetsreglernas karaktär grundlag och tillhänsyn av

ofta ömtåliga fann det naturligt åtalsärendenafrågornas attnatur
kvalificerad Utredningen dethandhades högt ansågperson.av en

ifr SOU 197949 99.naturligt uppgiften lades JKpåatt s.
Yttrandefrihetsutredningen anförde i betänkandet yttrandefri-Värna

SOU 198370 208 f. utredningen inte funnit anledningheten atts.
ifrån sin preliminära ståndpunkt skall åklagare iJKgå attatt vara

yttrandefrihetsmål. Genom gällande formerna för beslut ideatt nu
överförs till lagstiftningens tillämpningsom-åtalsfrågor gälla helaatt

enligt Yttrandefrihetsutredningen åtalsbesluten fattasråde uppnås att
kvalificerad tjänsteman samtidigt regeringen underhögten somav

konstitutionell kontroll politiskt inflytande beslutenutövar över närett
de brott mot staten.avser

Enligt 1991 JK-utrednings direktiv dir. 1991110 bör inteårs
iheller grunddragen i fråga. Vad frågan gällersättassystemetnu

skall kvar samtliga sina uppgifterockså denna huruvida JK hagång är
uppgifternayttrandefrihetens område eller någon skallpå om av

myndighet fyller de krav hög juridiskanförtros påen annan som
kompetens och självständig ställning bör ställas.som

intressekonflikten i fråga funktioner inomDen påstådda JKsom
förefaller enl i utredningenstryckfrihets- och yttrandefrihetsområdena

uppfattning konstruerad. förhållandet sakligt och opartisktDet JKatt
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skall granska och övervaka tillämpningen bestämmelserna iav
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, antingen det

fråga överskridandeär eller inskränkning dessa friheter,ettom en av
innebär inte konfliktnågon berättigar till ifrågasätta JKsattsom
objektivitet.

Bestämmelsen tillsynsansvarJKzs kan överflödig. Det ärom synas
emellertid inte särskilt länge sedan tillsynen och åklagaruppgiften var
åtskilda. Fram till 1978år utövades tillsynen justitieministern underav
det JK åklagare i tryckfrihetsmål. Det således frågaäratt var om en
principiell uppdelning det tryckfrihetsrättsligapå området. Ett
upphävande bestämmelsen avsikt förändra JKs roll skulleutan attav
förmodligen leda till oklarheter i fråga hans befattning medom
tryckfrihetsärenden. Bestämmelsen bör alltså kvarstå. Möjligen kan det

bestämmelsensägas ensidigt inriktar JKzs uppmärksamhet på deatt att
utnyttjar sin yttrandefrihet inte för långt.går Lika angeläget ärsom

JK vakar reglerna tillöver skydd för yttrandefriheten respekte-att att
ansvarighet, meddelarskydd, etableringsfrihet, censurförbud,ras

offentlighet etc..
Den tidigare synpunkten liggerdet värde i medatt ett systemet ett

centralt tillsynsorgan och diskretionär prövningsrätt torde fort-en
farande bärkraftig. Att föra åtalsfrågan till allmänöver åklagarevara
innebär de allmänna reglerna förundersökning och åtal skulleatt om
bli tillämpliga särskilda bestämmelser meddelades. Det skulleom
kunna innebära viss risk för åklagarna kommer utvecklaatt atten en
alltför åtalspraxis i målsträng politiskarör förhållanden ochsom
därigenom lägga hämsko det friapå ordet. Tryckfrihets- ochen
yttrandefrihetsbrott riktade kan förutsättas öka vid krig ellermot staten
krigsfara eller överhuvudtaget under tider och starka menings-av oro
motsättningar. Behovet central, speciellt kvalificerad, åklagar-av en
myndighet for dessa brott framstår i sådana situationer särskiltsom

Handläggningenuttalat. kan innebäradå särskilt grannlaga över-
väganden bakgrund intensiv offentlig debatt med politiskamot av en

Det dåövertoner. är värde ärendena redan på åtalsstadietstort attav
enhetligt.bedöms I den s.k. instruktionen i 1 kap. §4 TF slås fast att

den dömer i tryckfrihetsmål skall till syftet tillänsom se mer
ordalagen. Stadgandet understryker vikten uppmärksammaattav
framställningens egentliga syfte. Med hänsyn härtill och till det röratt
sig grundlagsreglerad brottslighet förefaller det dessutom lämplig-om

åtalsfrågan ankommer på centralt denatt än påett statsorganare
reguljära åklagarorganisationen.

Yttrandefrihetens regelverk innefattar utomordentligt sofistikeraden
avvägning mellan olika intressenmotstående allmän och enskildav
karaktär. Att beivra överträdelser reglerna måsteav ses som en
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uppgift i sig hävda avvägningens överhöghet, vilketatt oavsett
intresse kränkts. Det fördel instans sköterär JKattsom en en - -
bevakningen avvägningdenna respekteras och detta utgörattav

igrundtanken ha JK exklusiv åklagare.att som
Utredningens slutsats blir i fortsättningensåledes JK också böratt

exklusiv åklagare i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål och attvara
han i former för närvarande skall tillsyn inom dessautövasamma som
områden. inteDet lämpligt dela tillsyns- åtalsfunktion-är ochatt upp

brytaoch enstaka del tryckfrihets-någon eller yttrande-att uten, av
frihetsärendena från handläggningJKs skulle innebära ickeen
önskvärd försämring i fråga helhetssynen detta område.påom

JKs uppgifter enligt YGLTF och har synnerligen näraen an-
knytning till frågor enskildas integritet, rättsskydd och grund-om
läggande fri- och rättigheter till konstitutionella frågor. Såsomsamt
framhållits i andra sammanhang utredningen JK i sinattanser
verksamhet särskilt skall inrikta sig dessa frågor.på

JKs befattning med tryckfrihets- och yttrandefrihetsärenden bör
dock bedömas renodlingsperspektiv.även Därvid börettur man
uppmärksamma tillströmningen dessa ärenden ökade kraftigtatt av
under år 1992. fråga ökningDet från 182 till 266 ärendenvar om en

Ökningendvs. med 30 %. bör bakgrund YGL träddemot attca ses av
i kraft den januari 1992.l Om denna trend fortsätter finns det risken
för JK, han inte får ytterligare eller regelverketatt om resurser
ändras, får tyckfrihets- och yttrandefrihetsärendenaägna så stor
uppmärksamhet andra uppgifter blir lidande. Det utvecklingäratt en

bör undvikas. Med hänsyn till reformen inom yttrandefrihets-attsom
så det dock för tidigt tillförlitligträtten är är ännu utvärderaattny

dess betydelse för JKs verksamhet.

8.4.2 Granskning advokaterav

I utredningens direktiv har framhållits konflikt mellan JKsatt en
roller kan uppstå då han uppträder till advokat vilkenmotpartsom en
det enligt 8 kap. 6 § RB också åligger honom granska. direktivenIatt

detta situationsägs oftast inteär leder till några komplika-att en som
tioner ändå bör övervägas närmare.men som

Utredningen delar uppfattningen intressekonflikt kan tänkasatt en
iuppstå den beskrivna situationen. Man bör dock ha klart för sig att

det inte JK Sveriges advokatsamfundsär styrelse utövarutan som
tillsyn advokatväsendet.över Bestämmelsen JK hos samfundetattom
får påkalla åtgärd advokat åsidosätter sin plikt eller intemot en som
längre behörigär advokat emellertid JK särskild rollatt vara ger en
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advokaterna. Vid bedömningengentemot denna rolls betydelse iav
den situationen JK uppträderatt till advokat imotpartsom en en

bör ha i åtanke även åklagareprocess ochatt varjeman en annan
till advokat har möjlighetmotpart informera advokatsamfundetsen att

styrelse enligt hans meningatt advokat åsidosatt sinom plikt.en
Styrelsen kan självmant disciplinfrågor.pröva Om ärmotparten en
åklagare har han möjlighet föranstalta förundersökningatt iom
anledning misstanke brott. Dessutom finns bestämmelserav i 12om
kap. 5 § RB säger ombud visaratt oredlighet,ett oskicklighetsom om
eller oförstånd eller olämpligär skall rätten avvisa honomannars som
ombud i målet. Rätten kan också förklara honom obehörig för viss tid
eller tills vidare brukas ombud vid denatt rätten. Enligt 12 kap.som
6 § andra stycket skall anmälan någon dessa åtgärder hosgörasom av

Åtgärderadvokatsamfundets styrelse. enligt 12 kap. 5 § RB kan
påkallas varje Den praktiska skillnadenpart. förav advokaten som
har JK följaktligenär intemotpart så detsom vid förstastor som
anblicken kan förefalla. För JK gäller dessutom objektivitetskravet i
l kap. 9 § RF.

Frågan blir därför den risk för intressekonflikt allt kanom trotssom
tänkas finnas innebär sådana nackdelar de framstår viktigareatt som

deän skäl ligger bakom JKs speciella befogenhetersom på detta
område.

Processlagberedningen anförde SOU 193844 20 de allmännaatts.
intressen förknippadeär med advokaternas verksamhetsom denär av
vikt de bör ha målsmanatt utanför advokaternas krets.en egen
Processlagberedningen ansåg denna uppgift lämpligenatt borde
förenas med de åligganden redan tidigare tillkom JK i frågasom om
tillsyn över domstolsväsendet. Såsom redovisats i avsnitt 8.2.3ovan
har i JKzs praxis för överklagande beslut i disciplinärendenett frånav
JKs sida fordrats beslutetatt principiell frågaavsett ochen mera att
starka skäl förefallit tala för bedömning frågan änen annan av som
kommit till uttryck i det aktuella beslutet.

Justitieutskottet har i enlighet med vad redovisats i avsnittsom-
8.2.3 konstaterat regleringen advokatverksamhetenatt ärav ett-
resultat omsorgsfull avvägning mellan å sidanav en önskemåletena

tillgodose de viktiga allmännaatt intressen förknippadeär medsom
advokatyrkets utövande och enskilda intressen och å andra sidan att
upprätthålla principen advokatverksamhetenatt friutgör yrkes-en
utövning. Justitieutskottets slutsats redovisats konstitutions-som av-
utskotteti samband med det initierade denatt pågående utredningennu

det måste fordras skälatt särskild styrka förvar ändringav att- en av
den nuvarande ordningen skulle övervägas. Justitieutskottet gjorde
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motioner med önskemål ökadi anledningdessa uttalanden av om
advokatsamfundets verksamhet.insyn ikontroll och

advokatväsendet berörtsbefattning med harJKs ävenFrågan om
Olof iartikeln f.d justitiekanslern Alséntidigare omnämndai den av

TSA 1962gjorde därvid följande övervägande1962. AlsénTSA s.
155

utanför advokaternas krets,Anordningen med målsman egenen
gående befogenheter, för tillvar-alltför långtutrustad med

intressen i fråga advokatväsendetdet allmännasatagande omav
ganska lyckad avvägning mellan demig innefattaförefaller en

advokaternas helt friavarandra ståintressen här stå attmotsom
visserhålla uppsiktdet allmännasoch obundna överattsamt en

i blottafrämsta betydelsen ligger tillvaronKanskedem. ettav
försorg vinnaMöjligheten desskontrollorgan. att engenom

fattat i disciplin-själva beslutomprövning advokaternaettav av
värde.särskilda fall förvisso ocksåemellertid ifråga kan vara av

till advokatväsendet torde detallmänhetens tilltro ävenFör vara en
utanförstående ämbetsman, har insynfinnsfördel, detatt somen

och till vilken enskilda kunnaadvokatsamfundets verksamheti
Skulle tendens framdeles kommasig med klagomål.vända atten

ickesig gällande bland advokaterna på sättgöra att samma som
myndigheten, kan kontrollorganhittills handha den disciplinära ett

alltjämt vilja slå vaktstöd för dem rättett om ensomvara
myndighet.utövning dennaav

finnes samfundsstyrelsensi viss utsträckningklagorättAtt mot
disciplinfrågor prövningen besvär skall ankommabeslut i och att av

lämplig ordning.torde allmänthögsta domstolen utgöraä anses en

tillinte själv initiativrådande praxis innebära JKNu att tarsynes
befattninggäller advokater.disciplinfrågor det Hansprövning närav

ställning till de beslutsig tilladvokatärendena begränsarmed att ta
från advokatsamfundettillställs honom för granskning samt attsom

dessa ärendenhandläggningenhålla allmänt vakande öga överett av
vanligti advokatärendenadvokatsamfundet. beslut dethos I JKs är

upplysaklargör sin roll i sammanhangetJK att attatt genom om
Sveriges advokatsamfund.advokatväsendettillsynen utövasöver av

samfundsstyrelsen idet detbrukar också upplysaHan ärattom
huruvida advokat åsidosatt dehand harförsta ankommer prövaatt en

advokat.åvilar honomplikter som som
regleringen kontrollenligger bakom den nuvarandeskälDe avsom

sigfortfarande giltighet. I och föradvokatväsendet har synesav
till detadvokatsamfundets tillsyn fungera väl med hänsynmenegen

fungerar anmärkningaradvokatväsendetallmänna intresset att utanav
väl avvägda. helt överlåtafår uppgifter på området AttJKs anses vara
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atdvokatväsendet advokaterna själva torde inte hakontrollen av
i dett allmänna rättsmedvetandet. En ändring skullestödnågot som

minska skyddet for de enskilda inte acceptabel. JKs uppgiftär att
myndigheternatillsyn de offentliga rättsvårdande och hansutöva över

övergripande roll i rättssamhället honom särskilt lämpadallmänt gör
för uppgift. Enligt utredningens uppfattning bör i sinockså denna JK

verksamhet särszkilt inrikta sig bl.a. rättssäkerhetsfrågor. riskpå Den
intressekonflliktför enligt vad påpekats allt kantrotssom, som ovan,

iinnebär utredningens uppfattningtänkas finnas enligt inte sådana
de framstår viktigarenackdelar de skäl ligger bakomänatt som som

speciella befogenheter detta område. finns sålunda inteJKs Det
särskilda skäl förändra befattningJKzs med advokatärenden.några att

8.4.3 i förvaltningsärendenTalerätt m.m.

talerätt enligtJKs bl.a. datalagen innebär han har vissa särskildaatt
uppgifter integritetsområdetpå personregister och övervaknings-
kameror m.m..

När JK dessa uppgifter datalagens tillkomst ifrågasattesgavs genom
i förarbetena prop. 197333 103 f. skulle inrättas. om man en
särskild dataombudsman. Departementschefen framhöll detatt
självfallet väsentligt från rättssäkerhetssynpunkt Datainspektion-attvar

kundebeslut överklagas. Om inspektionen beviljavägrat attens
tillstånd till personregister eller fattat beslutsätt gårannat som
någon skulle enligt vanliga regler den beslutet haröremot, rättsom

föra talan det. integritetsintressenaFör skulle tillgodoses iatt mot att
erforderlig utsträckning det emellertid enligt departementschefenvar
viktigt det fannsockså någon hade talerätt det gälldeatt närsom
positiva beslut. En eventuell särskild dataombudsman for detta

i falländamål skulle så också allmän tillsyn Datainspek-utöva överen
tionens verksamhet och klagomål från allmänheten. Enligtta emot
departementschefens mening skulle det emellertid inneburit en
överorganisation tillskapa särskild dataombudsman. Allmän-att en
hetens torde i ställetintressen kunna tillgodoses fullt deut genom

fanns.kontrollorgan redan Sålunda ansåg departementschefen, närsom
det gällde möjligheten överklaga Datainspektionens beslut,att att

uppgiftdenna borde läggas fickJK. JK lämpadpå uppträdaattanses
allmänt ombud i datalagens tillståndsärenden och där tillvaratasom

privatlivsintressena. Däremot departementschefenansåg inte att
befogenhetmotsvarande borde tilläggas JO. Därvid hänvisade han till

JO framhållitsjälv intedet torde förenligt med JOsatt att vara
uppgifter sådana de dittills uppfattats JO skulle kunna föra formligatt
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besvärstalan. Däremot borde JO, liksom i fråga andra myndig-om
heter, allmänutöva tillsyn Datainspektionensöver verksamhet.en
Genom den verksamhet sålunda borde JK JOutövas ochsom av
tillgodosågs enligt departementschefens mening i tillfredsställande
utsträckning behovet kontroll från utanför Datainspektionen.av organ

JKs enligträtt lagen övervakningskameroratt överklagaom m.m.
länsstyrelsens beslut tillbakagår till den tidigare gällande lagen om
TV-övervakning. förarbetenaI till den lagen motiverade departements-
chefen valet enligtJK följande prop. 197576194 20av s.

delarJag också den uppfattningen framförs Datainspektio-som av
nämligen den besvärsrätt enligt datalagen, kreditup-attnen, som

plysningslagen och inkassolagen tillkommer i integritetssam-JK
manhang, där de enskilda saknar besvärsrätt, också bör finnas när
det gäller beslut enligt den lagen TV-övervakning. Genomnya om

sådan ordning vinner dessutom den fördelen JK kanen attman
verka för enhetlig tillämpning de föreskrifterna.en mer av nya

De skäl sålunda ligger bakom JK givits rollen allmäntattsom av
ombud i dessa integritetskänsliga frågor välstämmer medöverens den
övergripande funktion utredningen JK bör ha; nämligenattsom anser

särskilt inrikta sig på rättssäkerhetsfrågor,att integritetsfrågor,
konstitutionella frågor och frågor har anknytning till de i 2 kap.som
RF reglerade grundläggande fri- och rättigheterna.

Ur renodlingssynpunkt kan dessa arbetsuppgifter inte hasägas
någon betydelse.större Enligt beräkningar gjorts vid myndighetensom
inför JKs anslagsframställning 199394 199596 dessaupptar-
ärenden 1,5 % den handläggande personalens arbetstid.av

Utredningen bakgrund härav dessa arbetsuppgiftermot attanser
också i fortsättningen bör tillkomma JK.

Motivet för JK givits behörighet överklaga vissaatt beslut enligtatt
främstRB är detta ansågs ligga i linje med den tillsynatt JK har över

advokatväsendet jfr avsnitt 8.2.4. Eftersom departementschefen
ansåg det viktigt talerätt för det allmänna inte uppfattadesattvara en

förskjutning åklagarens och den tilltalades ställning isom en av
borde talerätten inte tilläggas åklagaren i målet. JK bordeprocessen

därför inte delegerarätt sin talerätt till åklagaren.attges
Med hänsyn till utredningens ställningstagandei fråga JKs rollom

med avseende på advokatväsendet och då även argumentet mot att
åklagaren talerätt fortfarande har bärkraft bör någon ändringges av
JKs uppgifter inte heller i dennagöras fråga.
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Såvitt utredningen kunnat finna det inte förekommithar ännu JKatt
fört talan enligt lagen viten. förNågra skäl ändra bestämmelsenattom

inte framkommit.har
initiativrätt enligtJKs lagen kabelsändningar till allmänhetenom

har nyligen i kraft. har inte framkommitDet omständig-trätt några
talar förheter lösning.som en annan

8.4.4 Granskning Carnegiestiftelsens räkenskaperav

Som redovisats i avsnitt 8.3.5 har JK hos regeringen hemställt om
åtgärder för ändring Carnegiestiftelsens stadgar inteså JK längreattav

Ärendetskall granska räkenskaperna. bereds för närvarande i
Utrikesdepartementet. Utredningen i och för sig delar JKssom
uppfattning med hänsyn till den pågående prövningen ingagör vidare
överväganden i frågan.
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9 ustitiekanslernsJ organisation

1 Sammanfattning

JK biträds för närvarande byråchefer och personal. Han ärav arman
beslutande i alla ärenden. När JK förhindradär sinutövaensam att

tjänst inträder den byråchef äldst i tjänstenär ochersättaresom som
förordnas regeringen t.f. JK. får inteJK delegera sin be-av som
slutanderätt till någon inom myndigheten.annan

Utredningen föreslår frågan förersättare JK regleras iatt JK-om
instruktionen. En sådan ordning skulle medföra särskilda för-att
ordnanden från regeringen inte längre behövs.

9.2 Nuvarande organisation

JK regeringen.utnämns Han biträds i sin tjänsteutövningav av
byråchefer och personal. Byråchefstjänsterna tillsättsav annan av
regeringen efter anmälan JK. Andra tjänster tillsätts JK. Detav av
finns ingen förhandpå utsedd ställföreträdare för JK. När han är
hindrad sin tjänst förordnarutöva regeringen efteratt ersättare
anmälan. I avvaktan på regeringens beslut fullgörs JKs åligganden av
den i tjänsten äldste tjänstgörande byråchefen hos JK.

I praktiken tillämpas enligt vilket regeringen två gångerett system
förordnaråret vikarie för JK. Detta sker efter framställningom en

från variJK han med hänvisning till behovet ställföreträdare vidav-
bortovaro på grund i tjänsten ellerJK på grundav resor som av
särskilda uppdrag anhåller partiell tjänstebefrielse. Under förstaom-
halvåret 1993 har JK anhållit partiell tjänstebefrielse högst 45om

framställningendagar. I har JK också hemställt regeringenatt
förordnar skall tjänsten delsutöva JK under tid då hanvem som som
åtnjuter tjänstebefrielse dels under tid då han har Regeringensemester.
förordnar regelmässigt den i tjänsten äldste tjänstgörande byrå-att
chefen skall fullgöra de göromål ankommer Vidpå JK. förhindersom
för denne skall övriga byråchefer i och ordning inträda. Med stödtur

sådana förordnanden brukar sedan år 1992 den byråchef ärav som
iäldst tjänst i begränsad omfattning eller dagar i månadenetten par-

förordnas vid sidanersättare därigenomJK kan avlastassom av som-
löpande arbete och beredas tillfälle sigägna särskilda ärenden.att
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Ärendena normalt efter föredragningavgörs ankommer påen som
byråchef, någon tjänsteman eller särskilt förordnaden annan en

föredragande. fårJK dock avgöra ärende föredragning. JKsett utan
Åtgärderbeslutanderätt kan inte delegeras. för ärendenas beredande

får dock delegeras till byråchef eller tjänsteman.en annan
målI får förordnarör rätt JK ombud föra talan.statens Iattsom

vissa andra fall kan han uppdra byråchef eller lämpligen en annan
föra talan på JKs fårvägnar. Han uppdra ledaattperson attannan

förundersökning han har beslutat och väcka de åtalattsom om som
han har beslutat, beträffande ledamöter Högsta domstolenutom av
eller Regeringsrätten. Beslut överklaga dom eller beslut tillatt etten
högre får inte fattasrätt någon JK.änav annan

Om kallasJK muntligen höras i Högsta domstolen medatt an-
ledning besvär eller beslut i Advokatsamfundets styrelse ellerav
disciplinnämnd, får han förordna byråchef eller lämpligen en annan

företräda honom vid förhöret.attperson
Ett klagomål får i vissa fall efter lämplighetsprövning överlämnasen

till myndighet för handläggning. Till JO får klagomål docken annan
endast överlämnas efter överenskommelse med denne.

tjänstgörHos JK för närvarande vintern 1993, förutom JK, tre
byråchefer, fyra föredragande, byrådirektör, byråassistent,en en en
kontorist och expeditionsförman, tillsammans 12en personer.

Personalstyrkan har under varit iår oförändrad.stort settsenare
juliDen 1 1992 minskades antalet byråchefer från fyra till tre.

Samtidigt ökades antalet föredragande från två till Som tidigaretre.
redovisats jfr bilaga tabellerna 1 11 har ärendetillströmningen-
ökat successivt. Det har lett till väsentligt ökade balanser vilket inte

acceptabelt. Hösten 1992 har regeringen beslutatansetts in-att
nevarande anslag fårårs överskridas med 300 000 kr. Härigenom har
JK under hösten 1992 kunnat anställa fjärde föredragande jurist. Ien

budgetpropositionårets prop. 199293 100 bilaga 3 130 föreslås atts
fårJK ökade i förhållande till innevarande budgetår förresurser att

bl.a. möjliggöra den fjärde föredraganden kan finnas kvar.att
Medelsförstärkningen avsedd förär satsningaräven inspektions-på
verksamhet och kompetensutveckling.

Av fördjupadeJKs anslagsframställning för budgetperioden
,199394 199596 framgår bl.a. JK med hjälp viss statistik ochatt av-

andra fakta sammanställt tabeller utvisande dels ärendenas antal och
fördelning på olika tillsyn, yttrandefrihet, skadestånd,grupper
dataärenden m.m., dels resursfördelningen mellan JKs olika
aktiviteter i arbetstid, delsmätt genomsnittlig handläggningstid och
dels beräknad handläggningskostnad för olika ärendetyper se bilaga
6.
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Tillströmningen ärenden har ökat med 36 % under de tvåav senaste
från 050åren, 4 till 5 507. Om jämför första halvåret 1991 medman

period 1992 relativt kraftig ökning ärendennoterassamma en av
gällande yttrandefrihet och skadestånd. Tillsynsverksamheten upptar

15 % totalaJKs Under år har mindre 10 %änca av resurser. senare
tillsynsärendena avslutats beslut med kritik. Skadestånds-av genom

verksamheten 20 % och yttrandefrihetsverk-upptar ca av resurserna
samheten 10 %. Den genomsnittliga handläggningstiden uppskattasca
för skadeståndsärende till 2 3 månader, för tillsynsärendeett tillett-

1 b månad och för tryckfrihets- eller yttrandefrihetsärende tillettca
drygt månad. Styckkostnaden beräknas för skadeståndsärende tilletten

1 200 kr, för tillsynsärende till 1 500 kr och för tryck-ettca ettca
Ärendebalansenfrihets- eller yttrandefrihetsärende till 2 200 kr. harca

ökat påtagligt det året.senaste
framtidsanalysenI olika omvärldsfaktorer torde medföraattanges
tryckfrihets- och yttrandefrihetsområdena och det skadestånds-att

rättsliga området blir arbetskrävande under de närmaste åren. JKtre
pekar också på rad pågående utrednings- och lagstiftningsarbetenen

bedöms betydelse för framtidaJKs verksamhet.som vara av
ÅrMyndigheten inte indelad i byråer.är 1993 fördelas ärendena

mellan och handläggarna och byrådirektören enligt följande.var en av
JKs verksamhet dvs. frågor författningar, organisation,egen om
budget, personal, lokaler, lån handlingar och utlämnandeav av
handlingar, arkivfrågor, arbetsredogörelsen information beredssamt

två byråchefer och efter överenskommelse byrådirektören.av av- -
Den löpande interna administrationen sköts byrådirektören.av
Tillsynsverksamheten fördelas mellan samtliga sju handläggare. Den
del tillsynsverksamheten gäller granskning myndighetersav som av
ärendeförteckningar sköts dessutom byrådirektören. Samtligaav
handläggare och byrådirektören sigägnar ärenden ersättningom
enligt lagen ersättning vid frihetsinskränkning. Skadeståndsärendenom
i övrigt uppdelade mellan handläggarna.är Dataärenden och ärenden
enligt lagen övervakningskameror sköts föredragandeom m.m. av en
vardera. Remisser och uppdrag från regeringen tilldelas handläggare
efter beslut JK i varje särskilt fall. Samma ordning gäller i frågaav

Ärendenrättegångar där harJK bevaka rätt. angåendeatt statensom
tryckfrihet och yttrandefrihet fördelas samtligapå byråchefer och
föredragande. Advokatärenden handläggs alla byråchefer.av

JK skall enligt sin instruktion varje år före den 1 april lämna
regeringen arbetsredogörelse för det kalenderåret. Dessasenasteen
redogörelser brukar innehålla statistik och kortare kommentarer i fråga

de skilda verksamhetsområdena.om
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Sedan 1981 har JK årligen publikationen JK-beslut, Vissagett ut
beslut och yttranden Justitiekanslern vilka har bedömtsav vara av
allmänt intresse. Besluten återges i iregel oförändrat skick med endast

justeringar.smärre syfteI belysa JKs arbetsuppgifter innehålleratt
publikationen inledningsvis lagen Justitiekanslerns tillsyn,om
förordningen med instruktion för Justitiekanslern och kungörelsen om
statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall den till regeringensamt
avlämnade arbetsredogörelsen för föregående kalenderår. Publikation-

i övrigt indeladär i fem avdelningar omfattar tillsynsärenden,en som
tryck- och yttrandefrihetsärenden, skadeståndsärenden, ersättning vid
frihetsinskränkning respektive yttranden i vissa frågor.

JK föreslås budgetåret 199394 ramanslag 7 387 000ett kr.om

9.3 Bakgrund

Myndighetens organisation i enskildheter ha skiftat under olikasynes
perioder, huvuddragen har varit desamma. JK är be-men ensam
slutande i alla ärenden, han får inte delegera beslutanderätten till
någon inom myndigheten. Myndigheten inte indeladär i byråer.annan

JK-ämbetets organisation och JKs arbetsbörda övervägdes inomav
Justitiedepartementet tillkallade sakkunniga i betänkandet Förslag till
omorganisation justitiekanslersämbetet och inrättandeav ettav
riksåklagarämbete SOU 194692. De sakkunniga tillkallade förvar

göra utredning angåendeatt omorganisation JK-ämbetet ien av
anledning processreformen jämte därmed sammanhängande frågor.av
I aktuellt hänseende anfördes bl.a. f.17nu

Den arbetsbörda, vilken redan med hittillsvarande uppgifter åvilar
JK, är uppenbarligen alltför för med ämbetetsstor nuvarandeatt
organisation kunna på tillfredsställande bemästras.sättett Det har
sedan flera tillbakaår visat sig nödvändigt för JK i avsevärdatt
utsträckning begära partiell tjänstledighet för vid uppkommandeatt
anhopning arbetsuppgifterna kunna erhålla erforderlig avlastningav

arbetsbördan. Detta har särskilt varit fallet vid de tillfällen,av då
JK måst sittägna huvudsakliga intresse anbefallda stora ut-
redningar eller remissärenden.större Under vissa tidsperioder, på

år uppgående till sammanlagt omkring månader årligen,senare tre
har sålunda i verkligheten dubblering ämbetet ägten av rum.
Vidare har ämbetets personal tidvis måst förstärkas långt utöver
den egentliga för organisationen. Slutligen ha särskildaramen

utanför ämbetet meddelats uppdrag biträdapersoner medatt
behandlingen vissa ärenden, eljest skolat i huvudsakav som
ankomma på JK personligen.
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vidtagits i arbetsstärkande syfte, ha vissade åtgärder,Trots som
icke kunnat beaktas i erforderligarbetsuppgifter för JK-ämbetet

grund bristandegrad. Som har det under år pånämnts senare av
bedriva inspektionsverksam-tid icke varit möjligt för JK någonatt

ämbetsmännens tjänsteverk-het i egentlig mening. Tillsynen över
därför kommit hänföra sig till allmän-samhet har i huvudsak att

ämbetsverk och andra myndigheterklagomål de frånhetens samt
hade givetvis varitarbetsredogörelserna Detinsända ävenm.m.

sin egenskap kronans högste ombudsmanönskvärt, JK i avom
det de olika statsmyndig-kunnat uppmärksamhet varpåsättägna

vårdare kronansfyllt sina uppgifter rättsligaheterna såsom av
emellertid icke varit isådan verksamhet har JKintressen. Någon

Overhuvud har varit alltförtillfälle JK strängtutöva.att taget
i alltför ringa gradlöpande arbetsuppgifter och kunnatbunden av

undersökningar. har i självainitiativ till självständiga Dettaga
varit möjligt handlägga alla till JK-ämbetetverket icke attens

önskvärd.inkommande ärenden med den snabbhet, ansettssom
sakkunnigasanförda förhållanden skulle enligt de meningNu

organisatoriskaframtid ha framtvingatsannolikt inom näraen
förändringar JK-ämbetet, bortsett från de kraväven process-av
reformen kommer ställa ämbetet.påatt

frågan delegationsakkunniga övervägde också JKsDe om av
f.inom myndigheten SOU 194692 18beslutanderätt s.

frågan, huru omorganisationVid bedömningnärmare en aven av
början kunnaskall genomföras, till konstate-JK-ämbetet synes en

arbetslättnad för kan vinnasnämnvärd JKnågonatt genomras,
framt icke samtidigtarbetskrafterna hosförstärkning JK, såav

befattningshavarei viktiga ärenden delegerasbeslutanderätten
emellertid strida den utpräglathos ämbetet. skulleDetta mot

ämbetet ålder haft och kommit tillpersonliga karaktär, som av som
föreskrift, besluta i deuttryck i instruktionens JK ägeratt ensam

torde ämbetettill ämbetet hörande ärendena. Denna karaktär även
chefen för justitiedeparte-framtiden böra ockför någotäga, som

framhållit i samband med de sakkunnigas tillkallande.mentet

organisation berördes 1974myndighetens års JK-Frågan avom
197859 ff. förslaget präglades dock iutredning SOU 131 Dets

särskild myndighet statsadvokatenhand tanken inrättaförsta att enav -
kansli Utredningen föreslogskulle ha med JK.gemensamt attsom-

skulle bli administrativ chef för kansliet, vilket skulle uppdelatJK vara
för flera myndigheterbyråer. Förslaget statsadvokat och ettom

kansli administration inte aktuelltunder JKs ärgemensamt numera
4jfr avsnitten 2.1 ochovan .
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1974 års JK-utredning berörde fråganäven förersättare JK ochom
därvidansåg det liksom tidigare borde ankommaatt regeringenpå att

förordna ersättare. Detsamma föreslog utredningen i fråga om
statsadvokaten. Utredningen föreslog i avvaktan på regeringensatt
beslut skulle JKs åligganden inklusive administrativa ärenden
fullgöras chefen för den byrå har handlägga främstav JKsattsom
ärenden och statsadvokatens åligganden chefen för den byråav som
har handlägga främst statsadvokatensatt ärenden. Normalt borde
enligt utredningen inte ibland tjänstgöra JK ochsamma person som
ibland statsadvokat, eftersom den önskvärda åtskillnadensom mellan
myndigheterna då inte skulle uppnås.

Utredningen konstaterade också JK inte hade någonatt rätt att
delegera sin befogenhet avgöra ärenden. Enligtatt utredningens
mening den verksamhet med dess förslag skulle kvarståvar försom
JK sådan det i princip bordeart ankommaatt på JKav personligen
eller denpå i JKs frånvaro tjänstgör i hans ställesom avgöraatt
ärenden. Bortsett från administrativa ärenden ville utredningen inte
föreslå någon delegationsrätt för JK. Utredningen vidareansåg iatt
likhet med vad redan gällde borde i JKs frånvaro inte få fattassom
beslut vikt,större kan anstå olägenhet, ellerav hansutansom utan
medgivande vidtas åtgärd, rubbar eller ändrar honomsom av
meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder. Detta borde enligt
utredningens mening också oförändrat gälla vid ledighet på JKs tjänst
till dess regeringen bestämmer annat.

I remissyttrande 1979-01-29 över 1974 års JK-utrednings be-
tänkande JK-ämbetet, En översyn justitiekanslerns arbetsuppgifterav
och tvistehandläggning SOUstatens 197859 framförde JK ett
förslag ställföreträdare och anförde därvid bl.a. följandeom angående
den framtida organisationen och frågan ersättare för JKom

Utredningens överväganden beträffande frågan förersättare JKom
då denne förhindradär sin tjänstutöva kan jag inteatt ansluta mig
till. F.n. finns ingen befattning JKs ställföreträdare detsom utan
normala är byråcheferna ryckeratt in vidersättareen av som
förfall för JK. Om denneäven byråchef förhindradär tjänstgör en

byråchef t.f. JK.annan som
Den utredningen föreslagna intensifieringen inspektions-av av

verksamheten utgör starkt skäl införa fastareett ordningatt ien
fråga ställföreträdarskapet. Jag därförom särskildattanser en
befattning för denna uppgift bör tillskapas. Innehavaren denav
befattningen bör förutom ställföreträdare föratt JK ävenvara

T.f. justitiekanslem Bertil Werner.
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utföra Befattningshavarenanförtros självständigt inspektioner.att
förslagsvis biträdande Med sådan ordningkan benämnas JK. en

enligt min mening tvivelaktiga ordningbehövs inte den som
utredningen föreslår byråchef skall få inspektera inteatt en men
kritisera eller uttalanden 8.2.1.göra

biträdenOrganisationen bör alltså bestå JK och tillav en som
honom biträdande och statsadvokat ellerJK statensen en om-

finnas byråchefer och övrig personalbudsman. Dessutom bör som
behövs.

fördjupade anslagsframställningen avseende budgetperiodendenI
JK199596 har berört frågan och därvid199394 ersättareom-

följandeanfört

i myndighetens instruktionVid tillämpningen reglernaav om
för justitiekanslern då denne hindrad sin tjänstär utövaersättare att

ifrånhar hittills i princip utgått sådan skallersättareattman
justitiekanslern inte finns tillgänglig i myndig-förordnas endast då

formellt inte hindraarbetslokaler. Reglerna torde dockhetens att
utsträckning tjänstgör vid sidan justitie-i begränsadersättare av

tillfälle sigkanslern exempelvis för bereda denne ägnaatt att
utnyttjande sådanttidskrävande ärenden. Ett ökatstörre ettav

mening bidra tillskulle enligt min ägnat attsystem vara en
myndighetenrationellare ärendehantering inom någrautan att

för beräknar därför medel förrättssäkerhetsintressen träds Jagnär.
vikariatsersättning under nämnda omständigheter under 45nu

eller 12 000 kr under budgetåren.dagar, ett vart av

budgetpropositionen 1993 gjorde föredragande statsrådet följandeI
i fråga prop. 1992932100 bilaga 3 130överväganden JKom s.

Arbetsbelastningen hos har blivit besvärande under detJK senaste
enligt min mening inte försvarligt ärendebalanserDetåret. är att

i utsträckning faktisktoch handläggningstider hos JK ökar den som
inte troligt den besvärliga situationen ändrasskett. hellerDet är att

positiv riktning under förefalleri de åren. Tvärtomnärmaste
ärendeflödet fortsätter ochtendensen öka detatt att attvara

tillkommer ökat antal resurskrävande ärendetyper.ett nya
bedömer det angeläget och nödvändigtJag JKytterst attsom som

föredömligt och problem.myndighet kan fungera Dettautan
flesta myndigheterna desärskilt bakgrund de närmastemot attav

vidkännas åtstramningar samtidigt ökadekommer fååren att som

2 Justitiekanslern Hirschfeldt.Johan
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krav generellt ställs på dem. detI perspektivet kan fåJKsett en
utökad betydelse detnär gäller inte minst tillsynsverksamheten.

Mot bakgrund det jag jag hos JKsagt attav nu anser resurserna
förutom pris- och löneomräkning och budgetteknisk justeringen- -bör förstärkas med 450 000 kr i förhållande till innevarande års

anslag. Härigenom kan JK anställa ytterligare föredragande.en
Samtidigt möjliggörs vissa andraäven satsningar inspektions-på
verksamhet och kompetensutveckling.

Riksdagens ombudsmän

I detta sammanhang kan det belysande uppmärksamma vilkaattvara
överväganden gjorts i fråga JOs organisation och delege-som om
ringsmöjligheter.

Det finns därvid skäl konstitutionsutskottetspå bedömningaratt se
vid dess behandling riksdagens JO-utrednings betänkande JO-av
ämbetets uppgifter och organisation SOU 197523. I fråga om
delegation inom .YO-ämbetet anfördes bl.a. KU 19757622 65s.

motion3I anförs vidare JO i princip själv bör avgöraattsamma
alla ärenden utredningens förslag delegation till vissaattmen om
högre tjänstemän awisnings- och avskrivningsfrågor fårav

med hänsyn till nödvändigheten avlasta JO vissaaccepteras att
arbetsuppgifter. I motionen föreslås beslut avskrivning elleratt om
avvisning undertecknas så de i formell mening klart uttryckatt ger
för utgående frän JO-ämbetet.att vara

Som tidigare tillmäternämnts utskottet klagomål sprövningen stor
vikt. allmänhetensFör förtroende för JO-ämbetet det angelägetär

de klagar hos JO verkligen framnår tillatt vederbörandesom om-
budsman. likhetI med vad anförts flera remissinstansersom av
avstyrker utskottet därför utredningens förslag delegation tillom
tjänsteman vid JO-expeditionen fatta beslut avvisning elleratt om
avskrivning klagomål. Utskottet följaktligen tjänstemänav attanser

underställdaär JO inte bör ha befogenhet vilkaavgörasom att
ärenden skall till handläggning JO, vilkettas isom upp av
praktiken skulle bli resultatet den föreslagna delegationsregeln.av

Även 1983 års JO-utredning fråganövervägde delegering OsJom av
beslutanderätt i vissa ärenden. Utredningen anförde därvid bl.a.
följande SOU 198526 249 f.s.

3 Motionen 19752182.
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När det gäller justitieombudsmannens möjligheter tjänstemanpåatt
delegera beslutanderätten i vissa ärenden utredningen attanser
Följande gälla.bör

utgångspunkt bör justitieombudsmannenEn i varjeattvara
enskilt ärende, vari delegation aktuell, ställning i delegations-är tar
frågan. Utredningen nämligendet betydelsefullt attanser vara
justitieombudsmannen känner till alla O-ärenden.J Detta innebär att
inget fårärende JO-tjänsteman justitieom-avgöras utan attav
budsmannen dessförinnan i ärendet meddelat beslut delegation.om

lättare kunna diskutera vilkaFör slag ärenden där delegeringatt av
bör tillåtas lämpligt dela ärendena i olika ärendekategorier.är att

sådan indelning självfalletEn blir Vid indelningen hargrov.
utredningen sig uppdelning,den Statskonsultanvänt använtav som
sig i sin har JOs klagoärendenDär delats pårapport.av upp
följande 1 Principiellt viktiga frågor och andra frågorsätt storav
vikt t.ex. massmedialt uppmärksammade frågor, 2 klagomål som
leder till kritik allvarlig 3 klagomål leder till kritikart,av som av
mindre allvarlig klagomål avförs4 kritik och 5art, utansom
klagomål inte till behandling.tassom upp

Enligt utredningens mening bör inte delegation beslutanderät-av
i 1ärenden de under och 2 angivna slagen tillåtas. I dessaten av

ärendekategorier ingår förstai hand ärenden, resulterar isom
beslut disciplinanmälanåtal, eller framställning till regeringenom
eller riksdagen författningsändring andra viktigare ärendensamtom

det slag de skall redovisas i JOs ämbetsberättelse jfr §11attav
J O-instruktionen. det gäller ärenden,När avslutas med kritiksom

mindre allvarlig ärendekategori 3, bör huvudregelnart attav vara
justitieombudsmannen själv sådant ärende. Möjlighet böravgör
dock finnas för honom delegera beslutanderätten till rättschef.att

härefterVad gäller beslutanderätten i ärenden de under 4 ochav
5 angivna slagen sådana ärenden olikaär Hit hörtyper. t.ex.av
klagomål myndighet befattningshavare,eller understårmot som
JOs tillsyn, klagomål fel två år gamla,över är änsom mer
klagomål, innehåller preciserad kritik eller så allmäntärsom
hållna de kan utredas klagomål fråga,gällandenärmareatt samt

föremål för ordinarie besvärsinstans prövning ellerärsom som
klaganden kan få prövade ordinarie besvär. Det kangenom
framhållas angivna ärendetyper sådana redan i dagäratt nu som
i vissa fall föremål för s.k. faktisk delegation; jfr under 4.3.2.är
Vidare hit varihör ärenden, preciserade klagomål framförs, vilka
dock efter utredning inte anledning till kritik ellernågonger
vägledande uttalanden. Alla här angivna slag ärenden börav
justitieombudsmannen kunna delegera till rättschef eller byråchef.
Delegation fatta beslut överlämnande tillrätten ärendeattav om av

myndighet 23 § i förslaget till JO-instruktion bör inteannan ny
tillfå ske byråchef endast till rättschef.utan
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När konstitutionsutskottet ställning till 1983 års O-utredningsJtog
förslag berördes frågorna JO-ämbetets organisation och delegeringom

JOs beslutanderätt KU 1986872 41av s.

Ett särskilt problem med utredningens förslag emellertidär den
omfattande delegation beslutanderätt till tjänstemänav som
förslaget förutsätter. Liksom flera remissinstanser ifrågasätter
utskottet inte utredningens förslag i denna del förärom t.o.m.

med hänsynsnävt till den arbetsbörda JO själv skulle få. vidgadEn
delegationsmöjlighet skulle andra sidanå leda till JO självatt tog
befattning med endast mindre del ärendena. Därmed skulleen av
enligt utskottets mening alltför mycket JO-ämbetets särskildaav
karaktär förlorad. Detta leder enligt utskottets mening till JOatt

biträdasmåste i sitt arbete valts till sina ämbetenav personer som
riksdagen.av

överväganden9.4

Av de arbetsuppgifter ankommer på JK det enbart tillsynsupp-ärsom
giften medger självJK i någon mån reglerar arbetsbelast-attsom
ningen. Inom övriga områden bestäms den helt dels i vilkenav
utsträckning utomstående regeringen, myndigheter, allmänhet- -
vänder sig till JK dels den omfattning i vilken det kommer till JKs
kännedom brott kan misstänkas ha begåtts inom tryckfrihets-att och
yttrandefrihetsområdena. Och inomäven tillsynsområdet bestäms
arbetsbördan med nuvarande ordning främst faktorer, vilkaöver JKav
inte råder, nämligen allmänhetens benägenhet vända sig till JKattav
med klagomål och anmälningar. JKs bemästra arbetsupp-attresurser
gifterna däremot i mycketär ringa flexibla.mån Det sagda bildar den
allmänna bakgrunden till svårigheter oundvikligen uppkommeratt när
tillströmningen arbetsuppgifter ökar och några påav reserver
resurssidan inte finns tillgå. specielltEtt problematt emellertidutgör
det förhållandet alla beslut hos myndigheten måste fattasatt JKav

Ävensjälv. tillräckliga finns för bereda ärendena framom attresurser
till beslut uppkommer med denna koncentration själva besluts-av
fattandet till hinder för snabbare genomströmningetten person en av
inkommande ärenden.

enlighetI med vad framgått redogörelsen i avsnitt 9.2 harsom av
det tidigare inte lämpligt JK delegerar sin befogenhetansetts att att
avgöra ärenden till någon befattningshavare inom myndigheten.annan

i tjänstenDen äldste byråchefen har visserligen fungerat ersättaresom
för JK, endast under förutsättning JK haft förfall. Denmen att

tillämpningennärmare denna regel förefaller ha varierat från tid tillav
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Enligt uppgift i SOU 194692 hade det då sedanarman. flera år
tillbaka visat sig nödvändigt för JK i avsevärd utsträckning begäraatt
partiell tjänstledighet för vid anhopning arbetsuppgifternaatt kunnaav

avlastning arbetsbördan. Det detta särskilt varit falletav attangavs
vid sådana tillfällen då JK behövt sittägna huvudsakliga intresse
anbefallda utredningar ellerstora större remissärenden. JK-ämbetet
hade i verkligheten dubblerats under perioder uppgående till omkring

månader året. Undertre förefallerår detom ersättaresenare som om
förordnats bara under sådana perioder då JK faktiskt inte uppehållit sig
i myndighetens lokaler, på grund ellert.ex. vid tillfälligsemesterav
vakans. Numera tillämpas dock tidigare inämnts begränsadsom
omfattning praxis innebär ersättare förordnas i syfteen attsom att
bereda JK tillfälle ägna sig tidskrävandestörreatt ärenden.

Av redovisningen framgår det vid särskilt högatt arbetsbe-ovan
lastning befunnits nödvändigt i praktiken dubblera funktionenatt som
JK. Frågan detär lämpligare organisera myndighetenom att såvore

det enligt instruktionenatt ständigt fanns ersättare för JK och i såen
fall vilka befogenheter denne skulle ges.

Vid internationell jämförelse detär närmast den finskeen justitie-
kanslern den svenske JK. Finlandsmotsvarar JK företrädersom dock
inte inför och bevakarrättastaten inte heller i övrigt Hanrätt.statens
utgör närmast motsvarighet till Sveriges JK i fråga tillsynen överom
den offentliga verksamheten och såsom juridisk rådgivare regering-

RÅ.Han dessutom den svenskemotsvarar Den finskeen. JK har en
ställföreträdare bär titeln justitiekanslersadjoint. Denne har i sinsom

suppleant vid förfalltur för justitiekanslersadjointenen skötersom
hans åligganden jfr avsnitt 3.3.

De synpunkter tidigare redovisats i fråga delegering hos JOsom om
inteär vidare relevanta för JK.utan Betänkligheterna beträffande OJ

gick bland på vidgad delegationsmöjlighetannat ut att skulle ledaen
till JO själv befattning medatt endasttog mindre del ärendenaen av
och alltför mycket O-ämbetetsJatt särskilda karaktär därmed skulleav
gå förlorad. För undvika detta måste enligtatt konstitutionsutskottets
mening JO i sitt arbete biträdas valts till sina ämbetenav personer som

riksdagen. Det ansågs följaktligen lämpligare O-ämbetetJav utövasatt
flera justitieombudsmän justitieombudsmänänav biträdsatt en av

tjänstemän med beslutsbefogenheter. JKs uppgifter delsär ordinära
förvaltningsuppgifter, dels den tillsynatt regeringen uppdrargenom

honom verka för samhällsorganen underatt regeringen fullgör vad
fordras för regeringen skall kunnaatt riket.som styra

Om med hänsyn till JKs arbetsbörda vill finna det lämpligasteman
sättet avlasta honom samtidigtan låta alltförutan att mycket av
myndighetens personliga karaktär förloradgå förefaller den bästa
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JK-instruktionenbestämmelse i regleralösningen att envara genom
till inteanledningen JKJKs utövarersättare,är oavsett attvem som

har sjuk ellersin tjänst. Anledningen kan JK ärsemester,attvara
åtnjuterbefinner sig tjänsteresa, den kan också JKpå attvaramen

sig speciellt krävandepartiell tjänstebefrielse for ägnaatt t.ex. ett
uppdrag. sådan skulle då JK harärende eller särskilt En ersättareett -

sin tjänst automatiskt träda in ochförhinder eller inte utövarannars -
dock inte fatta beslutuppgifter. börfullgöra JKs Ersättaren störreav

inte medgivandeolägenhet, och JKsvikt, kan anstå utanutansom
meddelade föreskrifterrubbar eller ändrar JKvidta åtgärder avsom

Även i framtiden bör det i princip JKtillämpade grunder.eller vara
övergripande ställningstagandenpersonligen formar myndighetenssom

extraordinära tillsynen.praxis i allt väsentligt denoch och utövarsom
allmänhet angeläget självtillsynsärenden det i JKfrågaI är attom

kritik och i synnerhet i frågorsärskilt de innefattarfattar besluten, om
inte hans börLikaså det JK ochdomstolarna. ersättareärrör somsom

regeringens juridiske rådgivare.fungera som
område särskilt för i sambandförefaller lämpatEtt ersättarensom

vissa ärenden enligt lagenpartiell tjänstebefrielsemed harJK äratt
frihetsinskränkning. beräkningarvid Av de JKersättning somom

anslagsframställningen 199394 199596fördjupadegjorde infor den -
resursfordelningen mellan myndighetens olika aktiviteterbeträffande

skadeståndsärendena enligt lageni arbetstid framgårmätt att om
ochfrihetsinskränkning 6,2 % juristernasersättning vid tog av

Därtill kommer 1,5 %byrådirektörens arbetstid i anspråk. ca som
arbetstid. Totalt beräknas dessa ärendenkanslipersonalensavser

myndighetens arbetstid i anspråk.således %7,7ta av
redovisats avsnitt 5.3.5 dessa ärendenSåsom i mångaär avav

förekommer delegationfråga dessa ärenden pårutinkaraktär. I om
komplicerade ärenden bereds iberedningsstadiet. Mindre stor

för juristerna. Enligtutsträckning byrådirektören i stället någon avav
omkring 34 dessa ärenden mindreutredningens beräkningar är av

jämförasrutinmässig karaktär, vilket skallkomplicerade och av mera
1991 knappt hälftenförhållandet åtminstone under årmed det att - -

handläggs byrådirektören.ärendena avav
ärenden rutinkaraktär i justMed hänsyn till den andelenstora av

förefaller motiverat det verkligendenna kategori det övervägaatt om
i ärendena. Omnödvändigt personligen fattar beslut de JKJKär att
framtidenpartiell tjänstebefrielse vilket också i bör beslutasåtnjuter -

lämpligare avgjorde deregeringen borde det ersättarenattvaraav -
enligtbyrådirektören berett och de ärenden lagenärenden omsom

visserligen juristvid frihetsinskränkning berettsersättning av ensom
förutsättningar för delegering beredningsstadiet.där det funnits påmen
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Vid arbetsbelastning för JK skulle han därigenom kunnastor vissges
lättnad.

finnsDet också i övrigt uppgifter olägenhet kan skötasutansom av
dåersättaren JK har partiell tjänstebefrielse En kategori som.förefaller lämplig inte belasta JK med s.k. oklara yrkandenär frånatt

enskilda klagande i tillsynsärenden. Utredningens framfördaovan
synpunkter JK personligen bör tillsynen skall inteutöva tolkasattom

hanså måste ställning till varje oklart yrkande frånatt ta enskilden
klagande. Sådana beslut ligger vid sidan den egentliga tillsynsverk-av
samheten särskilt beaktar JK inte i första hand ärattom man en
klagoinstans för allmänheten regeringens för kontrollutan attorgan av
den offentliga verksamheten fungerar väl. Som framhållits i avsnittet

JKs tillsyn råder i detta avseende skillnad mellan JKs ochom en
JOs tillsyn.

Vissa rutinmässiga ärenden enligt bl.a. datalagen främst det stora-
antalet ärenden där det framstår uppenbart JK inte skallattsom
utnyttja sin överklagarätt Datainspektionens beslut bör ocksåatt med-
fördel kunna avgöras ersättaren. Detsamma gäller enklare skade-av
ståndsärenden i anledning beslutsskador uppkommit vidav som
törvaltningsmyndigheter. Handläggningen dessa skadeståndsärendenav

inteär den extraordinära beskaffenheten JK själv fattamåsteav att
besluten. Det tillräckligtär ärendena bereds och beslutas inom hansatt
myndighet. Skadeståndsärenden på grund beslutsskadorav som
uppkommit inom domstolsväsendet bör däremot handläggas JKav
personligen. Med hänsyn dels till dessa skadeståndsärendens nära
anknytning till tillsynsfrågor och dels till tillsynen domstolarnaöveratt
sker från i viss andramån utgångspunkter tillsynenän tör-över
valtningsmyndigheterna jfr avsnitten och4 7.10 bör delegering av
beslutsfattandet inte ske beträffande sådana beslutsskador.

Enligt utredningens mening bör det emellertid inte komma i fråga
i omfattningstörre än partiell tjänstebefrielseatt antyttsnu genom

fördela beslutsfattandet mellan JK och ersättaren. JKs position är
fastslagen i TjänstenRF. JK anförtros landets högstsom av en av
kvalificerade jurister. Med dessa utgångspunkter bör JK förbli en
personlig myndighet och JK bör i huvudsak själv sina funktion-utöva
er.

Utredningens förslag det iär JK-instruktionen slås fast denatt att
i tjänsten äldste tjänstgörande byråchefen förär ersättare JK.
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10 EG-aspekter

Enligt regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda
utredare 198843 skall dessa beakta EG-aspekter i sin utrednings-
verksamhet. De har till uppgift lämna förslag berörattsom densom
fria rörligheten för tjänster, människor och kapital ellervaror, på

berör detsätt västeuropeiskaannat integrationsarbetet, bör undersöka
hur de lämnade förslagen överensstämmer med eventuella EG-regler

hur anpassning skall ske tillsamt sådana regler.en
Såvitt utredningen kunnat finna råder det inte någon gemensam

ordning inom EG i de frågor i utredningsförslaget. Mot densom avses
bakgrunden har det inte funnits några EG-aspekter beakta i dettaatt
betänkande.

En sak EG-reglerär kan kommaatt påverkaannan de materiellaatt
bestämmelser JK har tillämpa och det inteatt är osannoliktsom att att
regeringen kan finna det påkallat utnyttja JK för tillsynatt ärsom
särskilt inriktad på EG-regler iakttasatt exempelvis vid myndig-
heternas normgivning.

I detta sammanhang kan också nämnas det lagändringatt genom en
19921511 införts bestämmelse i 8 kap. RB. denl 9 §en ny nya

i förstasägs stycket bl.a. vad i rättegångsbalkenatt eller i någon
lag föreskrivs advokater skall i tillämpligaannan delar gällaom även

den är auktoriserad advokat i något landsom inomsom annat
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet dennenär är verksam i
Sverige. I tredje stycket sägs advokatsamfundetsatt styrelse skall
underrätta behörig myndighet eller organisation i den därstat
advokaten auktoriseradär beslut i vilket det har konstateratsom att
han åsidosatt sina plikter advokat. Enligt motiven innebär 8 kap.som
9 § RB bl.a. advokater från EES-områdetatt i princip skall jämställas
med svenska advokater denär är verksamma i Sverige vilket får till
följd reglerna i 8 kap. 4 § förstaatt stycket RB god advokatsedom
blir tillämpliga också på EES-advokater verkar här, liksomsom
reglerna tillsyn och sanktioner gäller för svenskaom advokater.som
Vidare reglernasägs i 8 kap. §7att uteslutning naturligtvis inteom
kan bli tillämpliga på EES-advokat han inte samtidigt ledamotärom

ÄrSveriges advokatsamfund. förutsättningarna förav uteslutning
uppfyllda beträffande EES-advokat får i stället bestämmelsenen om
varning, eventuellt i förening med bestämmelsen straffavgiftom
tillämpas jfr 19929364 31 ff. och f..45prop. s.

223



EG-aspekzer 199337sou

särskilt intressebestämmelsenvidkommande denFör JKIS är avnya
granskning advokatären-sinhan vidleda tillden kaneftersom att av

från detadvokateråtgärderanledning påkallafåkanden motatt
EES-omrâdet.övriga
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1 1 Kostnadskonsekvenser

Enligt regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda
utredare angående utredningsförslagens inriktning 198425 får
förslagen från utredningarna inte öka de offentliga utgifterna eller
minska statsinkomsterna. Varje möjlighet effektivisera denatt
offentliga sektorn bör dessutom tillvaratas.

Utredningen föreslår ñrenklingar i fråga handläggningenom av
skadeståndsärenden hänskjutanderegeln i §4 skaderegle-attgenom
ringskungörelsen föreslås modifierad och bestämmelsen om an-
mälningsplikt i 5 § kungörelse föreslås bli avskaffad. Vidaresamma
föreslås flexibla rutiner beträffande myndigheternas ärendeförteck-mer
ningar och förenklat handläggasätt vissa klagomål frånett att
enskilda. Dessa förslag torde innebära marginell besparingen av
administrationskostnaderna hos JK.

Verksamheten hos JK omfattar de arbetsuppgifter tilldelats JKsom
lagar och andra författningar. JKs inriktningnärmaregenom av

verksamheten och de prioriteringar i betydandegörs gradstyrssom
redan bestämmelser i olika författningar på verksamhetsområ-genom
det. JK råder inte tillströmningenöver ärenden, förutom möjligenav
inspektionsverksamheten. Arbetsmängden således omvärlden.styrs av

detta liggerI givnade utgångspunkterna för myndighetens arbete. Med
hänsyn till arbetsuppgifternas karaktär och till vikten allmänhetensav
förtroende för myndigheten ställs höga krav på rättssäkerhet och
effektivitet i arbetet. finnsDet denna bakgrund mycket litetmot

för prioriteringar igöra verksamheten. Utredningensutrymme att
förslag kan komma påverka effektiviteten hos myndigheten detatt men
leder inte nödvändigtvis till lägre kostnader. Exempelvis kräver ökade
inspektionsresor ökade och medför därmed ökade kostnader.resurser

litenJK myndighet och med deär angivna förutsättningarna detgåren
inte omorganisation uppnå flexibilitet.någon störreatt genom
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12 Specialmotivering

12.1 Förslag till lag ändring i 19751339lagenom
Justitiekanslems tillsynom

§l I paragrafen har gjorts redaktionell ändring med anledningen av
de ändringar föreslås i 2 och 3 §§.som

2 § förslagetI har sammanförts bestämmelsen i 2 § som anger ramen
för JKs tillsyn den statligaöver verksamheten och bestämmelsen i 3 §

möjlighet för regeringen inskränkningarutan göra isom att en-
förordning reglerar tillsynJKs bl.a.över den kommunala verksam--
heten. Regleringen blir härigenom enhetlig. Såsom för närvarande blir
den för JKs hela tillsynsområdeyttre också i fortsättningenramen
bestämd i lag, regeringen får möjlighet inskränka tillämp-attmen
ningsområdet inte bara över statsförvaltningen all offentligöverutan
verksamhet. Kraven i 8 kap. 3 och 5 §§ RF vissa bestämmelserattom
rörande enskildas åligganden och kommunerna skall regleras i lagom

efterär även denna ändring uppfyllda. Regeringen kan bara in-
skränka, inte utvidga JKs tillsyn förordning.genom en

författningstekniskaDen lösningen innebär vissa fördelar jämfört
med nuvarande reglering. Några sakliga skäl knappast kunnasynes
anföras för attregeringen såsom enligt gällande sidanrätt å kanena- -
undanta añfärsverk från JKs tillsynett å andra sidan inte skallmen

undantakunna tjänstemän eller uppdragstagare i detta affärsverk när
för aftärsverketsde räkning fullgör uppdrag i aktiebolag därett staten

affärsxerket bestämmandeutövar inflytande. Grunden förettgenom
tjänstemän och uppdragstagare under sittatt uppdrag skall stå under

JKs tillsyn ligger i deras befattning hos affärsverket. Enligt
motivuttalandc departementschefen prop. 198687 160 30 skallav s.
dessa ibolagen på grundval den offentligrättsliga ställningagera av

zffärsverken.de ihar Deras uppdrag såledesär till desom att attse
riktlinjer och andra beslut regeringen och verket har meddelatsom
följs bolagen. Om regeringen affärsverk inte skall ståatt ettav anser
under tillsynJKs bör regeringen också ha möjlighet bestämmaatt att
affärsverkets tjänstemän och uppdragstagare inte skall stå under JKs
tillsyn de ñr affärsverketsnär räkning fullgör uppdrag i aktiebolagett

isig inte under nämnda tillsyn.som
Enligt förste stycket 1 skall statliga och kommunala myndigheter stå

under tillsynJKs i den utsträckning regeringen föreskriver det.
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i § första stycketOrdalydelsen densamma 2 l lagenär som
1986765 med instruktion för Riksdagens ombudsmän skiljer sigmen
från nuvarande lydelsen i 3 § första stycket l lagenden JKsom

andradet talas kommunala myndigheter och myndig-tillsyn där om
statliga. förarbetena till lagen tillsynheter I JK.sär omsom

denna skillnad. 19757652 10 anfördemotiveras inte l prop. s.
departementschefen utgångspunkt det föll sig naturligtatt attsom en -

problemen för och JO vid jämkningenlångt JKså var gemensamma -
ordning för följa de lösningar framgickden gällde JKsom som avav

i fattade beslut med anledning O-ut-riksdagens då dagarna Jav
redningens förslag. enligt departementschefenDetta så mycketvar

befogat tillsynsverksamhet dittills hade haft ochJKsmera som
tills vidare behålla karaktär och inriktningåtminstone borde samma

JOs.som
O-utredningen hade föreslagit JO skulle ha tillsyn statligaJ överatt

myndigheter inrättningar, tjänstemänoch kommunala och och andra
befattningshavare vid dessa myndigheter och inrättningar översamt

myndighetsutöv-andra innehar tjänst eller uppdrag, varmed följersom
ning såvitt denna deras verksamhet. Med inrättningar åsyftadeavser

sjukvårdsinrättningar,JO-utredningen muséer, skolor, kommitté-t.ex.
och nämnder prop. 19757652 12.er s.

JK-utredning i 19751974 hade september i promemoria medårs en
provisoriska för anledningförslag till bestämmelser JKs del i av

ämbetsansvarsreformen behandlat frågan tillsynsområde.JKs Iom
detta förslag skulle såvitt intresse under tillsynJKs ståärnu av- -
statliga och kommunala myndigheter och inrättningar. JKs tillsyn
utanför området för myndighetsutövning skulle enligt 1974 års JK-
utredning endast den statliga eller kommunala förvaltnings-rentavse
organisationen. Sammanfattningsvis innebar förslaget JKsatt

sammanfallatillsynsområde skulle komma med JOs, dettasådantatt
JO-utredningen 19757652hade angivits prop. 14.av s.

anfördeBeträffande JKs tillsynsområde departementschefen bl.a.
19757652 15 fann föreskrifternaprop. han det naturligtatt atts om

i fick innehållJKs tillsyn princip motsvarande be-samma som
stämmelser för Ozs del. tillade hans ställningstagandeJ Han innebaratt

han i det väsentliga anslöt sig till 1974 JK-utrednings förslagårsatt
promemorian. förordadei Han emellertid avvikelse mellan JKsen

och JOs tillsynsområden i fråga riksdagsförvaltningen.om
Departementschefen fortsatte därefter enligt följande 15

1 JO-utredning.1972 års
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Med den begränsning följer det sagda föreslår jagsom av nyss
alltså tillsynJKs fr.0.m. 1976 ingångårs skallatt statliga ochavse
kommunala myndigheter vari ingår de utredningarna särskiltav-
nänmda inrättningarna tjänstemän och andra befattningshavare vid-
dessa myndigheter innehar tjänst eller uppdragsamt annan som
varmed följer myndighetsutövning såvitt dennaangår hans
verksamhet. Undantag bör förutomgöras för riksdagsförvalt--
ningen för regeringen, statsråd och ledamöter beslutandeav-
statlig eller kommunal församling. frågaI befäl vid för-om
svarsmakten bör vidare tillsynen begränsas i enlighet med vad som
skall gälla beträffande JOs kontroll.

I specialmotiveringen berördes inte särskilt ordvalet i 3 § första
stycket

1974 års JK-utredning konstaterade i sitt betänkande SOU 197859
59 enligt 3 § första stycket 1 lagenatt JKs tillsyn står unders. om

tillsynJKs kommunala myndigheter och andra myndigheter ärsom
statliga. I sina överväganden i denna fråga anförde utredningen 74

den i sin promemoria i september 1975att diskuterat JKs tillsynsom-
råde tämligen utförligt och dess förslag i denna del inteatt var
förenade med några särskilda reservationer. Utredningen fastslog att
det under det fortsatta utredningsarbetet inte hade framkommit något

anledning till frångå de bestämmelser dåatt gälldesom igav som
fråga tillsynsområdet.om

konstitutionsutskottetsI betänkande KU 1987886 JOs ochom
JKs ställning åklagare konstaterade utskottet s. 3 OsJsom m.m. att
och JKs tillsynsområden i princip är sammanfallande.

Såvitt utredningen kunnat finna har det sålunda skillnaden itrots
ordalydelsen inte varit avsikten det skulle råda någon sakligatt
skillnad mellan OzsJ och JKzs tillsynsområden i berört avseende. Vid
sammanföringen bestämmelserna i 2 § har därför valts enhetligav en
ordalydelse.

2 § förstaI stycket 2 lagen med instruktion för O, iJ nuvarande 3 §
första stycket 2 lagen JKs tillsyn och 3 § andra stycket 2 JK-om
instruktionen talas det tjänstemän och andra befattningshavare vidom
myndigheterna. Denna enhetliga terminologi används också i 2 §nu
lagen tillsynJKs i stället för den nuvarande ordalydelsenom
anställda, uppdragstagare och andra knutna tillär sådanasom
myndigheter. Någon saklig skillnad mellan JKs och OsJ tillsynsom-
råden i dessa avseenden har tidigare inte föreligga jfransetts prop.
197576252 15 och 23 ff., SOU 197859 58 och 1987886KUs. s.

3 f.. Skillnaden mellan de respektive bestämmelserna har bestått is.
2 § lagen JKs tillsyn iatt till de andra bestämmelsernamotsatsom
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Enligt angivna motivuttalandenför tillsynsområdet. ovanramenanger
vidare för tillsynsverksamhetvarit JKssyftet intehar att ramange en

terminologi därför föredra. NågonOzs. enhetligför J En ärän att
inte avsedd.saklig ändring

tillsynsområdet har enligtstycket angivnai nuvarande första3 § Det
fakulta-§ får därmedredovisats överförts till 2 ochvad sammanyss

i 2 § beskrivna tillsynsområdet.karaktär dettiva nusom
bestämmel-paragrafen har tagitsförsta stycke iSom ett nytt upp en
lagen medmotsvarighet till 3 § första stycketutgör ense som

i motiven till denlikhet med vad sadesinstruktion för JO. I som
till regerings-69 ordalydelsen19757622 anknyterparagrafen KU s.

gäller förbestämmelser de villkorgrundläggandeformens somom
Genom kvalificera JKs tillsyn påverksamhet. sättoffentlig att samma

riksdagens och regeringenslikvärdigheten mellanJOs betonassom
tillsyn kan variera.omfattningen JKskontrollorgan, låt att avvara

tillsynsverksamhet hänvisas till deninriktningenBeträffande på JKs
utlänningarMed hänsyn tillmotiveringen i avsnittallmänna 4. att

likställda med svenskai avseendenenligt 2 kap. 20 § RF många är
användsgrundläggande fri- och rättigheteri frågamedborgare om

rättigheter i stället förgrundlagsskyddade fri- ochordalydelsen
rättighetergrundläggande fri- ochmedborgarnas är motsvaran-som

med instruktion för JO.ordalydelse i 3 § lagende
erinran i sintagits JKandra stycke harI attett nytt omupp en

grundlagsskyddadeskall beakta domstolarnastillsynsverksamhet
och rättstillämpandevid full görandet deras dömandesjälvständighet av

ändring i sak. Redan i dagFörslaget syftar inte tilluppgifter. någon
regeringsformensvid sin tillsyn iakttardet självklart JKär att

frågarättskipningens självständighet. Det såledesbestämmelser ärom
Syftet med uttryckligenkodifiering gällande förhållanden. attom en av

tillsyn emellertidskyldighet i lagen JKsdenna JKs ärnämna attom
innebörd, särskilt detmissförstånd tillsynensundvika rätta somom

kommunalafinns liknande erinran angående denredan tidigare en
självbestämmanderätten.

oförändrat nuvarande andra stycket.Tredje stycket motsvarar

Ikrafhrddandebestämmelser m.m.

inte. de ändringarÖvergångsbestämmelser erfordras AvNågra som
följer den tillsyn gällerföreslås i JK-instruktionen att som nu
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omedelbart på grund lagen kommer fortsätta på grundattav av
instruktionsföreskrift.

12.2 Förslag till förordning med ändring i
förordningen 19751345 med instruktion
för Justitiekanslern

3 § Andra stycket har kompletterats följd 3 § förstaattsom en av
stycket lagen JKs tillsyn flyttats till 2över § lag.om samma
Tillsynsverksamhetens omfattning skall närmare bestämmas av
regeringen inom den i lagen fastställda Ordalydelsen iramen.
paragrafen överensstämmer i sak med den föreslagna ordalydelsen i
2 § första stycket lagen JKs tillsyn och med 2 § första stycketom
lagen med instruktion för JO.

15 § I andra stycket sista meningen föreslås bestämmelseen ny som
innebär klagomål ingenatt är eller ringaett betydelse för JKsom av
uppgift regeringens tillsynsorgan, fåratt JK lämna klagomåletvara

åtgärd. Den bestämmelsenutan skall bakgrund JKnya mot attses av
inte i första hand klagoinstansär för allmänheten regering-en utan ett

kontrollorgan. Såsom framgår avsnitt 7.7 JK inteens är skyldigav att
företa undersökning i varje klagoärende. Förslaget innebär således inte
någon saklig ändring. Utredningen emellertid det är angelägetattanser

till undvikande missförståndatt, JKs tillsynsverksamhet, iav om
instruktionen uttryckligen inteJK skyldigäratt närmare prövaattange
varje klagomål. I avsnitt 7.10 har utredningen närmare redovisat sin

på JKs klagomålsprövning.syn
I tredje stycke har tagitsett bestämmelsenytt JKupp en som ger

rätt under vissa förutsättningar underlåtaatt fullgöra tillsynsupp-att en
gift han ålagts föreskrift regeringen med stöd lagensom genom av av

JKs tillsyn. Det gäller i ärenden där han finner hansom uppgiftatt
kan uppfattas svårförenlig med nämnda tillsynsuppgift. JK fårsom
härigenom möjlighet undvika situationer där intressekonflikteratten
kan tänkas uppkomma. Genom hänvisningen till lagen JKs tillsynom
klargörs JKs uppgifter inom tryckfrihets-att och yttrandefrihetsom-
rådet, dataområdet, tv-övervakning och bevakning in-annan av
tegritetsintressen inte berörs.

Bedömningen får JK själv den blirgöra; med nödvändighet något
beroende vad kan komma framföras i den allmännaav attsom
debatten. Det kan JK underlåter tillsyn,antas att detnär varitom
påkallat med någon åtgärd, kommer JO sigägna saken.att
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16 § paragrafen regleras skall vikariera förI JK han intenärvem som
sin tjänst Härigenom ifrånJK. kan den nuvarandeutövar gåsom man

ordningen enligt vilken regeringen särskilt beslut förordnargenom
förvikarie JK. En kommer följaktligen dennaersättare genom

finnas automatiskt.bestämmelse Detta kan i och för sig ståsägasatt
i strid med den allmänt uppfattningenrådande i fråganumera om
offentliga tjänster också bör grund skicklighet.påersättareatt utses av

emellertidJK liten myndighet och byråcheferna få förär ären
tre till antalet. Byråchefstjänsternanärvarande hos JK tillsätts av
efterregeringen anmälan ansökningsförfarande.JK någotutanav

Byråcheferna således handplockade regeringen och börär av man
kunna från regeringen varjeutgå valt byråchef bakgrundatt mot attav
han lämpad vikariera för Samtligakunna JK. byråchefer hosär JKatt
får följaktligen lika lämpliga fungera Iersättare.antas attvara som
första hand bör dock den byråchef har erfarenhetmest attsom av
tjänstgöra byråchef hos JK komma i fråga ersättare.som som

18 § Någon reglering skall föredra förnärmare ärendenvemav som
inteJK behövs i instruktionen. Paragrafen ändrad i enlighetär

därmed.

20 § Hänvisningen i andra stycket andra meningen har blivit felaktig
sedan 10 § anställningsförordningen 1965601 den l oktober 1989a
upphävts förordning 1989733. bestämmelseEn mot-genom av
svarande innebörd infördes förordning i 13 §genom samma an-
ställningsförordningen. Hänvisning bör därför till dengöras paragra-
fen.

12.3 till förordningFörslag ändring i kungörelsenom
1972416 statsmyndighetemasom
skadereglering vissai fall

3 § Andra stycket har ändrats med hänsyn till § ändras från4att en
obligatorisk regel hänskjutande under vissa förutsättningar tillom en
föreskrift myndigheterna efter bedömning skall samråda medatt egen
JK.

4 § de skäl utredningen anförtPå har i den allmänna motivering-som
i avsnitt 5.4.1 har i paragrafen tagits bestämmelser nären upp nya om
myndighet skall hänskjuta skaderegleringsärende till JK. Denetten

bestämmelsen innebär också skyldigheten för hänskjutaJKatt attnya
skaderegleringsärenden till regeringen har avskaffats.
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Regeln centrala förvaltningsmyndigheter obligatoriskt skallattom
hänskjuta vissa skadeståndsärenden till harJK med be-ersatts en
stämmelse samrådsskyldighet. De centrala förvaltningsmyndig-om
heterna åläggs således samråda med JK i ärenden principiellatt av
karaktär eller ekonomisk betydelse.större Härigenom skapasav en
garanti för JK får den information han behöver för kunnaatt attsom
verka för enhetlig skaderegleringspraxis upprätthålls. Eftersomatt en
den nuvarande beloppsgränsen 25 000 kr avskaffas det särskiltärom
angeläget myndigheterna självmant samrådet med iJK angelägen-att
heter har ekonomiskstörre betydelse för Enligtstaten.som ut-
redningens mening bör det inte påkallat samråda med JK såattanses

myndighet finner det kan bli fråga betalasnart skade-att atten om
stånd med belopp överstigande 25 000 kr, åtminstone under ettmen
övergångsskede bör myndigheterna iaktta försiktighet i den meningen

de verkligen utnyttjar möjligheten till samråd med JK. Givetvisatt
skall samråd ske i alla ärenden kan tänkas avvika från rådandesom
skaderegleringspraxis, beloppets storlek.oavsett

När mycket betydande skadeståndsbelopp kan bli aktuella bör
myndigheterna också i fortsättningen skyldiga hänskjutaattvara
ärendet till VidJK. bestämmande beloppsgränsen kan denav
nuvarande förgränsen JK skall hänskjutanär ärende till regeringenett
tjäna utgångspunkt. Mot bakgrund utredningenssom av ovan
redovisade allmänna synpunkter myndigheternaspå skadereglering har
dock valts väsentligt högre beloppsgräns 250 000än kr. Fören att
undvika behov återkommande höjningar i takt med penning-ett av
värdets förändringar anknyts till basbeloppetgränsen enligt lagen
1962381 allmän försäkring. En vid 15 gånger basbeloppetgränsom

för närvarande 516 000 15kr 34 400 kr innebär det i runda talx- -
fördubbling 250 000 kr, vilket med hänsyn till vad anförtsen av som

inte torde hinder statsfmansiellamöta skäl. Det basbeloppav som
åsyftas det gäller vidär tiden för den förutsedda utbetalningen.som

regeringens högsteJK är ombudsman och har övergripandeett
för skadereglering. Denna omständighet och denstatensansvar stora

samstämmighet råder mellan regeringens och bedömningarJKssom
i skadeståndsfrågor jfr avsnitt 5.4.1 talar för JK kan anförtrosatt att
reglera ekonomisktäven mycket betydande skadestånd. Till följd av

skyldighetJKs hänskjuta ärenden till regeringen avskaffats skallatt att
regeringen normalt inte behöva befatta sig med enskilda skadestånds-
ärenden. Detta innebär dock inte någon begränsning i JKs möjlighet

han finner det lämpligt för skadeståndsärende haratt, t.ex. att ettom
mycket ekonomisk betydelse, hänskjuta ärendet till regeringen.stor
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§ Utredningen har i5 den allmänna motiveringen i avsnitt 5.4.1
redogjort för skälen till paragrafen kan upphävas.att
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Utdrag ur
Motion till riksdagen
198889K21O

Bengt Westerberg m.fl. fpav
Folkstyret

Renodla JKs uppgifter
Justitiekanslern är gammal institution. Den förste JKn tillträddeen
ämbetet 1714 och hans uppgift då endast nämligen tillseattvar atten,
konungens fogdar och tjänstemän fullgjorde sina skyldigheter. JK var
alltså redan från början liksom han i dag regeringensär före-- -
trädare.

Knappt hundra år 1809 års grundlagsreform fick visenare genom
justitieombudsman har riksdagens uppdrag kontrolleraen som att

förvaltning och offentliga tjänstemän. Både JK och JO har rätt påatt
initiativ inspektera myndigheter. Den enskildeeget medborgaren kan

också vända sig till såväl JO JK med klagomål.som
Med tiden har emellertid JK fått flermånga uppgifter än utövaatt

tillsyn statstjänstemän.över Han juridiskär rådgivare regeringen
och han statsadvokat.är Som sådan skall han företräda istaten
rättsliga tvister mellan och enskilda liksom mellanstaten svenska

och utländsk Här bör detstaten den harstat. skade-noteras att som
ståndsanspråk på först kan vända sig till JK och få sin begäranstaten

ersättning prövad. Blir den enskilde inte nöjd kan hanom stämma
och dåmöter JKstaten ombud i rättegången. En fjärdestatenssom

huvuduppgift är övervakare yttrande- ochatt tryckfriheten. JKvara av
behörigär åklagare i tryckfrihetskäl och andra brottensam mot

yttrandefriheten.
Utöver dessa uppgifter åligger det bl.a.JK tillsynöva överatt

advokatsamfundets disciplinära verksamhet. Det kan medföra att en
advokat ombud förär inågon tvistemål med JK kanettsom vara
föremål för JKs granskning. En grannlaga uppgift börannan som
nämnas är JK skall bevaka allmänintresset iatt ärenden enligt
datalagen, inkassolagen och kreditupplysningslagen.

Utan vi i detalj har igenomgått alla JKs uppgifteratt torde vi med
det anförda ha visat den rådande ordningen innebär problematt som
inte bör nonchaleras.

Senast i fick vi god illustration till JKs dubbla rollersomras en
det gälldenär utredningarna i den s.k. Ebbe Carlsson-affären. Många

ställde sig mycket undrande över JK tycktes dra diametralttvåatt
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olika slutsatser i vad egentligen framstod ochettsom som samma
ärende.

Vi det också befogat ifrågasätta det verkligen ärattanser om
rationellt eller viktigt förpå något rättssäkerheten både JOsätt ochatt
JK tillsyn myndigheter och tjänstemän.utövar över Förhoppningsvis
kommer tillbåda resultat medborgare missnöjd ochnär ärsamma en
vill få sin sak prövad och därtill kommer de myndigheternatvåatt
enligt praxis aldrig ärende samtidigt. JO-ämbetetprövar harsamma
nyligen omorganiserats och har fast förankringså hos medborgarnaen

intedet aktuellt förändringarär några där.göraatt att nu
För 10 sedan gjorde parlamentariskår utredning översynca en en

JK-ämbetet och därvidpresenterade antal förslag. Av olikaettav
Ävenanledningar ledde det då inte till resultat. intenågot hellerom

vi genomgående kan ställa bakom den utredningens förslagoss menar
vi det dags förändraoch JK-ämbetetsär över uppgifter ochatt att se
organisation. Med hänsyn till frågan relativt nyligenatt presenterats

parlamentarisk utredning torde det tillfyllest medav en vara en
utredning inom departementet. bör framförDenna allt sikta på att
undanröja dubbelkontrollden myndigheterna möjligöver medärsom
både och JO deJK dubbla och i sig oförenliga rollersamt som nu
åvilar JK. Därefter bör regeringen återkomma till riksdagen i frågan.
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Utdrag ur

riksdagenMotion till
198 8 89K222

Carl Bildt m.fl. mav
Fördjupad demokrati och ökad rättssäkerhet

Se justitiekanslerns uppgifteröver

Justitiekanslern JK regeringens högste ombudsman. harär JK
tillsyn de offentlig verksamhet följer lagarnaöver ochutövaratt som
fullgör sina åligganden. tillsynsområde har ungefärJKs samma
omfattning JOs omfattar inte riksdagens myndigheter.som men

JK har emellertid andra uppgifter.många Han skall under regering-
bevaka och i vissa fall förarätt talan. Han skallstatens statensen

också tillhandagå regeringen med råd och utredningar i juridiska
angelägenheter. frågaI skadeståndsanspråk har vissJKmot statenom
beslutanderätt.

JK skall vidare vaka tryckfriheten och kanöver väcka allmänt åtal
enligt tryfrihetsförordningen. flerJK har uppgifter det dock intesom

nödvändigt beröra i dettaär sammanhang.att
Av redovisningen framgår JK har många och skiftandeattovan

uppgifter. Av särskilt intresse samtidigt bevakarär JKatt statenssom
och har tillsyn denrätt offentligöver verksamhetutövar JKärsom

regeringens juridiske ombudsman. Det betyder i sammanhangatt ett
kan JK sig myndighet,såsom i politiskyttra ett annat snarast som
rådgivare. dubbla rollerDessa ägnade skapa förvirring.är Blandatt

i den s.k. Ebbe Carlsson-affären har JKs agerande kommitannat att
kritiseras.

Vi uppgifterJKs och organisation behöver över.attmenar ses
Därvid särskild betydelseär de dubbla roller JK har skiljsattav som

möjligtåt. Det JK bör behålla flertaletär de uppgifteratt av som nu
ankommer på ämbetet. Under inga förhållanden bör JK dock i
framtiden juridisk rådgivare regeringen.vara

motionen har lagts fram förslagI medför lagändringar. Det börsom
ankomma vederbörandepå utskott utforma erforderliga sådanaatt
ändringar.
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Utdrag ur
Motion till riksdagen
198889K248

tredje vice talman Bertil Fiskesjö mil. cav
Justitiekanslersämbetet

JK-ämbetet har alltsedan det inrättades 1713 varit knutet till förstnära
kungen och sedan regeringen. JK brukar också benämnas regeringens
ombudsman.

JKzs huvuduppgifter har från början varit övervaka förvaltningenatt
och beivra fall misskötsel och brott, bevakaatt samt att statensav
intressen.

1809 tillkom justitieombudsmarmaämbetet, JO. Justitieombudsman-
tillsattes riksdagen, skulle tillse riksdagens rättig-attnen, som av

heter inte träddes för och förvaltningnär och ämbetsmän drev sinatt
verksamhet lagenligtpå viktigaI avseendensätt. kom således JKett
och JO ha likartade uppgifter, med olika huvudmän.att men

ordningDenna har sedan kommit bestå uppgifternaävenatt om
ändrat karaktär. Nya uppgifter har tillkommit och tyngdpunkten i de
båda ämbetenas verksamhet törskjutits. JO har sådeles alltmer kommit

verka folkets ombudsman till vilken allmänheten kan vändaatt som en
sig med klagomål.

denna motionI behandlar vi JKs uppgifter och ställning och
föreslår utredning tillsätts för förändringar.övervägaatt atten

JKs uppgifter i dag

JK är knuten tillnämnts regeringennära och brukar iblandsom ovan
betecknas regeringens rådgivare. detta innefattasI tjänstgörJKattsom

remissinstans i lagfrågor han kan fästa regeringenssamt attsom
uppmärksamhet på brister i gällande lagstiftning. Vidare JK itas

föranspråk utredningsuppdrag i speciella frågor.
JK har också bevaka i till exempel skadeståndsmål.rättatt statens

gällerDet såväl vid frivilliga skaderegleringar vid uppgörelsersom
inför rätta.

Tillsynsverksamheten fortfarande viktigär del JKzs verksam-en av
het. bedrivsDen prövning klagomål, inspektionergenom av genom

initiativ i frågoräven JK uppmärksammat, tillmen genom egna som
exempel uppgifter i massmedia.genom

Principiellt viktiga JKzs uppgifter enligtär tryckfrihetsförordningen.
Han skall övervaka tillämpningen tryckfriheten och han ärav ensam
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åklagare i mål tryckfrihetsbrott. Endast JK kan inleda förunder-om
sökning rörande sådana brott. harHan motsvarande uppgifter enligt
radioansvarighetslagen.

Utöver vad här har andranänmts JK uppgifter till exempel medsom
anknytning till advokatväsendet.

iProblem JKs verksamhet

Den tillsynsverksamhet ålagdJK sammanfallerär i huvuddragsom
med uppgifter åligger O-ämbetet.J Det har ifrågasätts detta ärsom om
lämpligt såväl praktiska skäl principiella skäl.av som

praktikenI förekommer ärendeuppdelning i så måtto ärendenatten
handläggs JK inte JO viceoch Från dettatassom av upp av versa.

finns det dock undantag. tillDet har och med hänt JO och JKatt
kommit till olika slutsatser i ärende.samma

Viktigare vadän här docknämnts är andra skäl kanattsom man av
hävda de övervaknings- och granskningsuppgifer det här gäller heltatt
och hållet borde ligga JO.på JK knutenär nära till regeringen och har
i första hand tillvarata intressen, inte den enskildes. JOatt statens som
tillsätts riksdagen och i sin verksamhet har friståendeav som en
ställning lämpad handläggaär klagomål riktar sigattmera motsom
företrädare för det allmänna.

Ännu påtagliga blir de motsättningar finns inbyggda i JK-mer som
ämbetets uppgifter i ärenden gäller enskildas anspråk skade-påsom
stånd samhället. Dessa skadeståndskrav grundar sig ofta på denav att
enskilde tjänstemän och myndigheter handlat felaktigt. JK harattanser

uppgift till fel olika slag inom förvaltningen beivras.att attsom se av
Samtidigt skall han i skadeståndsmål verka för kommeratt staten
undan billigtså möjligt. Den dubbelroll JK i dessasom som samman-

tilldelatshang otillfredsställandeär principiell synpunkt och kanur
tilltronskada till de bedömningar harJK göra.attsom

befattningJKs med tryckfrihets- och yttrandefrihetsärenden är
Ävenomdiskuterad. här kan, statliga intressennär och myndig-

hetspersoner på något berörda,sätt objektivitetär JKs komma att
i fråga. kan diskuterassättas Det inte för dessa frågor heltansvaretom

borde överföras till JO, redan parallellt med JK harsom attnu
handlägga ärenden offentlighet, sekretessrör och yttrandefrihet.som
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Förslag utredningom

Ovan listas rad problem förknippade medär JK-ämbetetsen som
nuvarande konstruktion och ställning. En del dessa behandladesav av
JK-utredningen sitt betänkande 1978. Utredningen uppehöllsom avgav
sig särskilt vid den dubbelroll tvingasJK spela i skadeståndsmâl.att

Utredningen föreslog bland skadeståndsfrâgoma skulleannat att
brytas JK-ämbetet och läggas under särskild statsadvokat.ut ur en
Utredningens förslag ledde dock inte till några förändringar.

Vi frågan JKs ställning sådan vikt denär påatt attanser om av
bör till behandling i parlamentarisk utredning.nytt tas upp en

Utredningen bör ställning till hur de problem berörts i dennata som
motion skall lösas. Utredningen bör dock också oförhindrad attvara

det fortfarande fimisöverväga behov särskild regeringensom av en
ombudsman eller uppgifterJKs helt och hållet kan fördelas påom
andra organ.
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Utdrag ur
Motion riksdagentill
198889K502

m.fl.Bo Hammar vpkav
Oversyn justitiekanslersämbetetav

Det har rejält kring justitiekanslern under det gångna året.stormat
Många frågor har väckts i samband justitiekanslernsmed olika
utredningar anknytning tillmed den s.k. Ebbe Carlsson-affären. JKs

Åshedenbeslut inkalla DN-journalisten Ann-Marie till vittnesförhöratt
och tvinga henne avslöja källan till tidningsartikel har också lettatt en
till omfattande och upprörd debatt.en

Frågan justitiekanslerns roll i det svenska samhället inte iärom
första hand personfråga. Viktigare granska de olikaär arbets-atten
uppgifter åvilar JK-ämbetet. Från håll har anförtsmånga attsom
justitiekanslern alltför motstridigahar arbetsuppgifter, vilket har lett
till förtroende förallmänhetens justitiekanslersämbetet allvarligt haratt
rubbats.

skall bl.a. regeringensJK advokat och försvara statensvara
intressen i Samtidigträttegångar. skall han tillsynutöva över mot-

ombud, dvs. advokaten. Han också tillsynutövar överpartens
domaren skall döma i mål. olikaDessa uppgiftersom samma
förefaller minst svårförenliga.sagt

På har motstridande roller frågaJK i tryckfriheten.sättsamma om
Han skall sidan till deå bestämmelser finns i tryck-attena se som
frihetsförordningen inte överskrids och åklagare i tryckfrihetsmål.vara
Å andra sidan skall han tillse myndigheterna följer bestämmelsernaatt
i TF och bl.a. slå vakt meddelarskyddet. svårigheterna denmedom

Åsheden-fallet.dubbla rollen belystes i
Åhmansson-affären försökteI JK ochpå gång uppträdaen samma

regeringens ombudsman, regeringsutredare ochsom som som
fristående ämbetsmannajurist. gick inte AftonbladetsDet bra.
ledarsida 4.12.1988.

debatten JK-ärnbetet har förre justitiekanslernl Ingvar Gullnäsom
fram förslaglagt baseras hans erfarenheter.på Gullnäsett som egna

vill skall skilja situationer där handlar i enlighetpå JK medatt man
den s.k. objektivitetsprincipen situationeroch de där han agerar som
regeringens Gullnäsadvokat. föreslår därför delar ämbetetatt man upp
i statsåklagare och justitiekansler.två, en en

Förslaget detär värt kan också finnas andraprövasatt men
modeller. Olika möjliga alternativ bör omgående Därförprövas.
förordar vi arbetsuppgifterJKs och organisation.översynen av
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Nuvarande ordning uppenbarligenär inte tillfredsställande i ett
rättssamhälle.
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Tabeller med redovisning genomgångenav av
Justitiekanslems registratur m.m.

skaderegledngskungörelsen.Tabell Anmälningar enligt 5 § Tabellen 1991A ärenden avgjorda åravser

anmälningarenligt fallAnmâlandemyndighet Antal Antal därIK hattannan
uppfattningin anmâlandemyndighet

1 2 3p v p

AMU-gruppen 1
Boverket 5l
Byggnadsstyrelsen ll l l
lantbmksstyrelsen 3 4
LänsstyrelsenGöteborgsi

Bohusoch län l
Riksförsäkringsverket 264
Rikspolisstyrelsen l
Riksskatteverket ll 10 1

jordbruksverkStatens l l l
StatensIivsmedelsverk l l
Statenslantmâteriverk l
Statens pensionsverk 2 3löne-och l
Sverigeslantbruksuniversitet l
Trañksâkerhetsverket 3 12
Universitets- högskoleâmbetetoch l
Utrikesdepartementet 1
Vägverket l
Övrigt l

7839 3 2

Lantbmksstyrclscnhar Statensjordbruksverk.ersattsnumera av
2 föreglendefotnot.Se
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Tabell FaktiskaB skador där enligt 2JK § eller § skaderegleringskungörelsen4 skall besluta i fråga
skadestånd ärenden faktiskarörande skadorsamt in tillom JK råtteligengetts skallsom men som

handlâggas vederbörande förvaltningsmyndighet.centrala Tabellenav ärenden avgjorda år 1991avser

Berörd ÖverLmyndighet 2 5 4 5 Beslut Yrk. Delegation
enl.6 6

AMU-gruppen 0 35000x
Byggnndutyreleen 25000 25000x
-- lmmixad JODmindl 1x
Domstolsverket x
Generalmllrtyreleen 132000 lTl 000x
-- 29000 29000x
-- 29000 36000x
IO mil. myndigheter 0 50x 000
Kriminalvlrdutyreleen 0x oprec.
lantbruksstyrelsen 721072 opreclx
Postverket x
Riksñrsäkringsverket 0 26000x
.. x
-. x
.. x
.. x
.. x
.- x
.. x
-. x
-. x
.- x
-. x
na N
nn

Ärendenöverlimnadetill vederbörande lörvaltningtmyndighet.centrala

Shdatlnda bostadslivrinla.avseren
3Yrhndetavugkostnadenför ladugård.enny
Ãrenddharavtöru JK överlimmndetillutan Pontverket.av
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Överl.Berörd §myndighet 4 Beslut Yrk. Delegation
enl.6§

Riksförsäkringsverket

16800 800l6
70735 70785

Jkbetsmnrknadsstyrelaen
Rikspolisstyrelsen

126968 126968
74066 66740

lll 699 699lll

Skogsstyrelsen 50000
000 0009 61

Ärenda5 6 Qandrameningenshdetegletingskungörelsm.JKövertogirmdetenligt gälldeskadeståndpl grund bellutsueuav
livrints 1954243 yrkeukadetörsikringdröj ienligtlagen 20dr.om om

° föregåendeSe fotnot.

Ãmnda7 avlöru JK.Rikspolisstyrelsenhadedockredanfalunhar besluti frågan.av
Ärendet överklagandeöverRikapoliutyrelsenseninningsbeslutgällde haravskriviu JK.eusom av
Ärenda överklagandeRikspolisstyrelsenbeslutharavsåg JKlämnats Åtgärd.en msnsom IV av

° Dessutom förvissakostnader.ersättning

Seföregåendefotnot.
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Överl.Berördmyndighet 2 § 4 § Beslut Yrk. Delegation
enl.6 §

Statensjordbruksverk 0 x500000
Statensjärnvägar x
Statenslantmäteriverk 29900 33748x
-- 49055 56269x
Statensskolverk 29537 29537x
Sveriges xlantbruksuniversitet 0 1174999
Televerket 52204 148744x
Universitets-högskoleâmbeteto x
-- 0 70000x
.. x
Vägverket x
.. x
-- 28000 56000x
Värnpliktsverket x
Överbefálhavaren x

7JKövertogärendetenligt6 §Indrameningenaladeregleringskungörelsen.

Enligt kap. förordningenl 4 § 1977344lörSverigelantbruksuniversitetkall 2 §verkslömrdningen19871100intetillämpaspålantbruluuniversitetet.

Ärendetharenligt7 §skndercgleringskungörclsenöverlämnatstill Försvaretscivilñrvnltning.
Ärenda5 skallenligt7 §Iludereglcringskungörelsenhandlägga Försvaretscivilförvaltning,JKharlämnatärendetv utanHärd.

246



Bilaga 2SOU 199337

Tabell C Beslutsskador. Tabellen ärenden avgjorda år 1991avser

Berördmyndighet Saken Beslut Yrk.

AktiebolagetStatensAnliggningsprovuiug Felel. försummelsevidbesiktning s.k. 0 17237av
sky-lift

AktiebolagetSvenskBilprovning Anmärkningvidbilbeaiktning 0 oprec.
-- -- Skadestandnnaprâkbolaget 0 3 988mot
-- -- Fömimmelaevidkontrollbesiktningbil 0 8224av
-- -- -- 0 3 000
-- -- Otillräckligkontrollbesiktning 0 6 200
-- -- Felvidkontrollbesiktning 0 2 955

fönikringskassaAllin. Göteborgsoch UnderlLteninformationfrånförsäkringskassan0 10149
Bohuslin

-- Jämtlandslån Skadeståndsanspråkförsäkringskassan 32000mot 38875
-- Kalmarlän Felaktigtbeslut retroaktivtbarnbidrag 0om oprec.

underutlandsvistelae
-- Kopparbergslän Fördröjthustrutilligg 500l oprec.
-- -- Skadeståndi form räntapåför l5 738sentav oprec.

utbetaldlivränta
-- Malmöhuslån Felaktigupplysning föraikringskassa 0 7 383av
-- Stockholmlän Räntapåretroaktivtutbetaltpensionsbelopp 0 Ränta
-- -- Rñntekompensationför försenadeutbetalningar800 8488
-- -- Felaktigtavdrag 2000 oprec.
-- -- Fel försäkringskassan 6 500 23511av
-- -- Klagomål försikringskassan 0mot oprec
-- -- Rintegottgörelse 300 oprec
-- -- Felaktigutbetalning föräldrapenning 79 79av
-- -- Rintekompenaationtill följd försenad 2 500 5 385av

utbetalning ersättningfrin ñraikringskassaav
-- Södermanlandslin Eraittningsansprákpl retroaktivt 1360 360l

utbetaltbarnbidrag
-- Uppsalalin Rñnteförlust 600 oprec.
-- Västernorrlandslin Felaktiguppgiñfrånförsäkringskassan 4 240 oprec.

Örebro-- lin Rinteñrlust 0 oprec.
Östergötlands-- län Rinteförluatej utbetaldbarnpension 0004 4 000

Boverket Uteblivnarintesnbventionerpågrund 3 934av oprec.
felaktigtbeslut

-- Fel lånsbostadsnâmnd 31808 31808av
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SakenBerördmyndighet Beslut Yrk.

RantekompensationCentralastudiemedelsnamnden påutbetalatbelopp 0 oprec

FastighetsbildningsmyndighetenMalmö Felaktigmarköverföringvid fastighetsreglering 5750 8
Ängelholm-- Dröjsmålvidhandläggning 0540 14av

fastighetsbildningsârende
FängelseutomlandsAlbanien Svenskmedborgaresfingelsevistelaei Albanien0 oprec
Försákringsinspektionen FörsâkringsinspektionenharForhalat beslut 0 420000ett

registrering bolagetenligtlagenom av
1989508 försäkringsmäklareom

Generaltullstyrelsen Ersättningfor intefåttföras 524 4211matvarorsom
in i landet

HovrättGötaTingsrättNorrköping Rättegångsfel 0 00010
SveaTingsrätt-- Sollentuna Felaktigmyndighetsutövning oprec.

frihetsinskränkning
-- --- -- Domvilla 0003
-- SveaTingsrättStockholm Dompåförverkande fordon 0 32438av

Åklagarmynd.Stockholm
-- SveaHögstadomstolen Ersättningför rättegångskostnader 12000 12000som

uppkommittill följd felaktigtmeddeladaven
fullfoljdshanvisning

-- VästraSverige Vittnenharinteunderrättats inställd 0002 2000om
förhandling därigenomoch Åsamkatskostnader

KammarrättenJönköpingi Felaktighandläggningskatteärende 0av oprec.
KommunBengtsfors Felaktigbehandling kommun 100000av m.m. -
-- Bromölla Ersättningansprákkommunmot m.m. oprec-
-- Göteborg Socialbyråshandlande oprec.-
-- Bergums Ersättning-- skola pågrund misshandel 326100av m.m. -

mobbning
-- Malmö Ersättningsansprakkommunmot m.m. oprec.-
-- Ulricehamn Socialbyranshandlande oprec.-
Kriminalvardsstyrelsen Bristandedelgivning kallelsetill 0 346000av

instållelsei kriminalvardsanstalt
Kronofogdemyndighet Felaktigutmätning sjukbidragoch 0 98070av

överskjutandeskatt
-- Felaktigutmätning O 289058

Obs IKendasthandläggerakaunhdunnprikriktade inteatt kommuner.motmtm; mot
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Berördmyndighet Saken Beslut Yrk.

KronofogdemyndighetenGöteborgs Reparationoch bil pl grund exekutiv 0 5004av av
Bohuslän ñrziljning

eliterforska-- Huddinge underlåtenhet samtligaskulderpå0an oprec
bil i sambandmedexekutivförsäljning fraganu-

omprövning rintebealutom av
-- Hallandslän Felaktiguppgift betalning fordons-och O 13605ang. av

kilometerskattisambandmedexekutivauktion
-- Stockholmslän Felvidexekutivauktion 30577 127577
-- -- Felaktigutmaning 0 724
-- -- Underlåtenhetetterforskasamtligaskulder 33000at 54160

på bil i sambandmedexekutivñniljningen
-- -- Felellerförsummelse underrätta 126795 296000attgenom

sökande exekutivförsäljningom
-- -- Felvidhandläggninginñraelirende 0av oprec.-

tagithänsyntill ekonomiskaförhållanden
-- Täby Felaktigutmâtning 0 Medgefelaktigt

förfarande
-- -- Ersittningansprák Kronofogdemyndigheten0mot oprec.
-- Uppsalalän Felaktighantering exekutivtförfarande 13600 J85000av
-- -- Anspråkfrantredje pågrund utmin 6 471 6471attman av

del fordranpåöverskjutandeskattav av
misstagutbetalatstill gñldeniren

-- -- Felaktigutbetalningellerutmitning 5376 6 537
Älvsborgs-- län Underlatenhettillse utmimingsantechiing0att 90att 062

bort faatighetsbokentogs ur
Örebro-- län Felellerñrsummelse kronofogdemyndighet0 237213av
Öaergötlands-- län Fel kronofogdemyndighet 0 5000av

LantbruksnñmndenBlekingelän Beslut nämnden 0 4 milj.av
lantbruksstyrelsen Felaktigtbeslut lantbruksnimnd 0 80000av m.m.
-- Brister Iantbrukastyrelsensi föreskrifter 0 7 803

i fraga hund-ochkattkarantñnom
Lokalskattemyndighet Ersättningñr visa uppgiñer 0som oprec.

infordrats lokalskattemyndighetav
-- Fel lokalskattemyndighet 0av oprec
LokalaskattemyndighetenArvika Fel skattemyndighet 0 53219av
-- Enköpingsfögderi Fel taxeringsnâmnd 0 1384av
-- -- Feli folkbokföringsregister 0 oprec
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Berördmyndighet Saken Beslut Yrk.

Lokala Huddingeakattemyndigheten Felaktigjimkningsbealut SEO-Hiram oprec
LinsrinenGöteborgsochBohuslin Kostnadför körkortnedanbeslut 0 103nytt 1om

återkallelse körkortetgamla undanröjaav
-- Stockholmslin Ersättningförombudakoatnaderi körkommal 0 5 250
-- UppsalaLin Dröjamll återställamed körkort 6 500 629att 6

AmmanVärmlandsun körkort o a000
ÖstergötlandsJ. lin Ersittningekrav o oprec.

LinaskattemyndighetenGävleborgslin Gottgörelaeför felaktigttaxeringabealut 0 oprec.
-- GöteborgsochBohuslän Ersättningför rintetörlust 0 oprec.
-- Kronobergslän Felvidmyndighetsutövningbeståendei vållande20000 100000

uppgift bristandebetalningattav en om av
fordraninfört i tidningenJustitia

Malmöhus-- lin Dröjsmålmed medgeanståndmed 0 682att 1
erläggande pafördkvarskattav

-- Stockholmslån Rñnteanaprlkåterkallat oprec-
-- -- Felaktighandläggningtaxeringsärende 711 5111av
-- -- Kravpdräntekompensationi form 779l 7791av

skadeståndpa försenadgrund återbetalningav
kvarskattav

-- Värmlandslån Avslagpåanatandsansökanavseendebetalning 0 2 804435
kvarskatav

-- Västerbottens Ersättninglin ñr rinteñirlust 0 oprec.
LänsstyrelsenGävleborgslin Oriktiguppgifti bilregirtret 165 165
-- Göteborga Bohusoch län Felvidregistrering ñrrna 64006 64006av
-- Kopparbergslin Dubbelregistreringfirmai handelsregistret5 000 20000av
-- Malmöhuslin Klagomålbeträffandehandläggningen 0av oprec.

aocialbidragairende
-- Stockholmslin Felaktigtregistreringsbevis l 500 10555
-- -- Klagomilmedanledning s.k.leasing- 0attav oprec.

i bilregiatretpirr inteharbeaktatsvid
registrering ägareavny

- -- Skadeståndoansprák 0 95400
-- Södermanlandslin Skadeståndaanspråkpågrund 500bilsläps l 55510attettav

totalviktvaritfelaktigtangiveni ett
registreringsbevis

1osruuu7anu.
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Berördmyndighet Saken Beslut Yrk.

LänsstyrelsenVästerbottenslän Klagomålochersättningsansprák 0mot oprec
länsstyrelsensbesluti fraga serveringom

alkoholdryckerav m.m.
Östergötlands-- län Beslut servering alkoholhaltigadrycker O 2milj.om av

-- -- Felaktigaupplysningar vñgtrañkakattom oprec.
ljnsåklagarmyndighetenMalmöhuslän Felellerförsummelsevidhandläggningunder 0 431800

år 1976 olikaärendenav
Myndighet Felochförsummelsevidmyndighetsutövning oprec.
Pastorsâmbete Felaktiganteckningi kyrkobok oprec.
PastorsämbetetTumbaförsamling Ersättningför valsedlarpågrund fel 2037av av

pastorsämbetet
-- Hälsingmnaförsamling Kravpåräntekompensationpåretroaktivt 0 19114

utbetaltbarnbidrag
Patent-ochregistreringsverket Felaktigregistrering aktiebolagsñrma 8milj.av
-- Klagomålochskadeståndsanspråkbeträffande 125000

handläggningennamnärendeav
-- Extrakostnadervidñrmaregistrering 4 965 4 965
-- Felaktigregistrering aktiebolagsñrma 80000 80000av
-- Felvid inregistrering ñrma 119943 242943av
-- -- 59816 59816
-- Försummelse in uppgiftiattta 0en oprec.

aktiebolagsregistretändring bolagetsom av
verksamhet

Polismyndighet Husrannsakan 0 510
-- AnsprAkpågrund misstanke brott 0 S0000av om
J-Åklagarmyndigäet Fel polis- ñklagarmyndighetoch 0av 3 milj.m.m.
PolismyndighetenHuddinge Båtskadadvidbeslag Bekräñelseav-

statensansvar
-- Helsingborg Polismyndighetsbeslut avvisning 15000 33700om
-- Karlshamn Beslut avliva kattatt 0 2 239en
-- Malmö Skrotadbil 1500 2000
-- -- Felaktigtomhändertagandeenligtpolislagen 0 400
-- Narrtälje UtgifterförundanröjdparkeringsanmârkningO 400
-- -- Utgifteri ärende parkeringsanmârkning 0om oprec.
-- Sona Fel polismyndighet 2300 2av 300
-- - Polismansrapportering trañklörseelse 15330 23330av
-- Sttckholm Beslag nycklar 0av oprec.
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Yrk.BeslutSakenmyndighetBerörd

110000110000Beslut utlämnabeslagtagenegendomUppsalaPolismyndigheten att
100130brottsutredningPolismanagerandeunderVetlanda--

oprec.ñr förlusttill följdKnmpenaationRegeringen av -
svenskasanktionerregeringabeslut motom

Jugoslavien
25milj.0för förstörtlivErsättningStockholmRegioniklagarmyndigheten dalen m.m.av

tillBrinandeinformation riktRikaforaâhingaverket oprec.om -
till regeringenförildraperlrlingöverlämnat

0ñraikringskaaaaSkadeaündaanaprlk-- mot oprec
0SkadeatlndsanaprâkomprövningRikspolisstyrelsen oprec

200004000försäljningFelaktigtbeslut-- om av
omhändertagenpersonbilen

22500Felaktigbesluti hittegodsirende--
0tid cykelErsättningñr taxiresorunder-- oprec.som

beslagvarit itagen
1700000uppgifterfrånRiksåklagnrenochOaanna-flllksâklagaren-

jourmlistisktRikspolisstyrelseni sambandmed
Palmeutredningenarbete

ÄndringRiksskatteverket oprecpersonnummerm.m.av
0 802kronofogdemyndigbetKlagomål-- mot m.m.

utsökningsregirtretrestñnl anteckningi-
Återkallelae ersättningframställningomav --

felaktigterlagdskattrörandeåterbetalningav
0organisationsnummerFörvigrat-- oprec.

450felaktighandläggning 1Lingaamoch-- ett oprec.av
taxeringairende

lm D0handläggninganmälanSkadavidSkogsvardsetyrelsen av om -
förlikningskogaavverkning

kring 0Skadeståndpl grund omständigheternaSocialstyrelsenStockholmslinsallmänna oprec.av
SvartaTV-programmet ochtillkomstenñrsikringskaua av pengar

ellerrockar åtgärdervita samt programmet
ochlterkallelse likarleg. mk.begäran avom

beträffande frånkaanmeddelande ersättning
ñrsikringskaua

Bjumrüarlütiadedhrlalqr-al.

Delvisbifall

252



sou 199337 Bilaga 2

Berördmyndighet Saken Beslut Yrk.

Staten Eraittningför gjordainvesteringari tjällmark 0 525000
-- Braäctninguknv 0 35000
-- Uteblivenpenaionstörman 0 oprec
-- Omprövning 0 oprec
-- Begäran ytterligareersättningtill följd 0om oprec

felvidfanighetsngleringav
-- Skadesündsanqrlkmotstaten 0 434000-

utveckladegrunder
-- Myndigheternasagerandei ärendegällandeett 0 oprec.

omhändertagandebarnav
-- Försummelsefrånolikamyndigheter 0 oprec.
-- Anmälantill Juuitiedepartementet 32av mlnadslöner-

departementsrådsakadestandsanspräkpågrundav
lKts felaktigaförfarande
Ersättningför rättegñngskostnad oprec
Skadectindsansprak pågrundmotstaten 0 50milj.av
livstidsinvaliditet
Ersättningakravpågrund sökanden Oattav oprec.

upplysta vård-ellersjukbidragom
Statensansvarsnämnd Ersättningtill ombudför resekostnaderi 655 665

sambandmedförhandling inställt pågrundsom
nämndensledamöteratt infunnitav en sigav

Statensinvandrarverk Dröjsmalmedhandläggningvisumärende 0av oprec.
Bristervidhandläggningenbeslut 9020 9 020av om

uppehållstillståndpermanent
Statensllnuniteriverk Felaktigñnittningskarta 0 oprec.

rum felvid lantmäteritörrättning 0 100000
Felaktiggenomfördlantmäteritörräuning 4601 460l

Statenslivsmodelsverk Felaktigtbeslut kauation ko 2886om 6 288av
Kaaaendkropp kviga 0av opree.

Statensnaturvñrdsverk Skadeatandsansprlkpågrund förhögt 600av oprec.
dispenaavgiñuttagen enligt

bilavgaslagstiñningen
550 oprec.
S00 oprec.
500 oprec.
550 oprec.
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Berördmyndighet Saken Beslut Yrk.

Statensnaturvårdsverk Skadeståndsanspråkpågrund för högt 600av oprec.
diapenaavgittenligtuttagen

bilavgulagstiñningen
-- -- 600 oprec.
-- -- 200l oprec.
-- -- 600 oprec.
-- -- 1000 oprec.
-- -- 200l oprec.
Statensräddningsverk Felaktig tiinatetillsättningsärendebesluti 0 oprec.
Statenstrygghetsnâmnd Fördröjdhandläggning 0 oprec.
Tingsrätt Begäran lKzsinställningtill ettav - -

skadeståndsansprák tingsrättmoten
TingsrättAlingsåsIM Felellerförsummelsevidhandläggningen oprec.-

ärendet avsågersättningenligtsom
19kap.19§jordabalkenöverlämnattill
Kammarkollegiet

- Göteborg Feltid i kallelse 6 549 9 549
-- -- Felaktigtutfärdadkallelse 15 15044 044
-- -- Inställdhuvudförhandling O 60000

Huddinge-- Felvidmyndighetsutövning;konkursansökan0 oprec.
pågrund tvistigskuldkonkursbeslutetav
upphävt hovrättenav

KarlskronaKronofogde--- Felvidhandläggningkonkursärende 0av oprec.
myndigheteni Blekingelän

-- Malmö Felaktigtupptagandelagsökningsärende 7 500 7 500av
-- Skövde Inställdförhandlingvidtingsrätt 0 8280
-- Stockholm Felaktigdom 0 100000
-- -- Omhudskostnader 0 4 600

IM Felaktig-- -- anteckning förköpsriittñrlikning 100000 100000om
Sundsvall Ersättning- för förkostnader stämningsansökan0 355

förhandsförfrågan,avvisatspågrundtrotssom,
fel forumav

Södertälje Försumlig-- myndighetsutövningvid 0 oprec.
handläggningtvistemålav

-- SödraRoslag Förlikningsavtal 8 förlikning400
-- Tierp Parthar underrättats inställdförhandling 500500om

ochdärigenomåsamkatskostnader
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Berördmyndighet Saken Beslut Yrk.

Tingsrätt Begäran IKn inställningtillav ett - -
ukadeetandunsprlk tingsrättmoten

inakrivuingsirendeVarbergIM Felaktigtbesluti soooo
-- -- IM Felaktigbesluti oprec
Trañkaiikerhetsverket Poliningripandetill ñljd obetnld 0 8369av

kilometerskalt
-- Felaktigtbeslut körförbud 0 230om
-- Ereinningnnsprlkpl grund körtörbud 0 15B00av
-- Erlagdñirarprovsavgiñ 0 oprec
-- Uppgift leasingförhlllnndeinteinfört 0 64658om

i bilregistret
Tulldirektioneni Västrarullregionen Fel tullmyndighet 8300 8300av
Universitetochhögskoleämbetet Beslut tillsittning tjänst 0om av oprec
ÅklagarmyndighetenHässleholm Handläggningen anmälan brott 0aven om oprec
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Ersåtmingsanspük enligt lagen ersättning vidTabell D om
avgjordafrihetsinslaânkning. Tabellen ärenden år 1991avser

belopp Antal ärendenBeslutade

370
1-2000 22

352001-4000
001-6000 474

546001-8000
a001-10000 as

3510001-12000
12001-14000 17

001-1600014 13
16001-18000 7
1a001-20000 12

20001-25000 27
25001-30000 12
3000l-35000 17
3500140000 9

001-4540 000 4
45001-50000 3

so001-60000 7
001-7060 ooo 3

70001-a0000 s
so001-90000 1
90MI-lOO000 2

001-125100 ooo 3
17.5001-150000 4
150001-175000 -
175001-200000 1
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Beslutadebelopp Antalärenden

200001-750000 1
250001-300000 -

300001-41000 -
400001-500000 -
500001-600000 l
600001-700000 -
700001-800000 -
800001-900000 1
900001-1000000 -

1000001- -

I

RäntaÅvisstbelopp I

.T
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åtgärder under år 1991rättegång. Tabelleniförföreträdare statenTabell JKE avsersom

ÖvrigtSakenDomstol

SvaromålpåvikarieArbetsdomstolen m.m
svenskpressavdelningenvid

utomlandsambassad
Åtørkallelse.. uten

angående m.m.
ñrlikning

GonmäleSkadenånd--
stämningsansökanvidIK .. tillsynsman-- enen

angåendekriminalvårdsnnstalt
LOAdisciplinansvarenligt

Yttrandemyndighets-påSkadeståndgrund-- av
anställdutövningmot

utbetalningBeslutomiför rättegångskostnaderErsättning--
diaciplinpåñljddomangåendemål

Bevisuppgiñmil.förbundSmsanatälldaaIK ..--
angåendedisciplinansvar

Yttrande----
SvaromålpågrundskadeståndFT-målangåendeBoråstingsrätt

törfaritlänaboetadanimndattav
sinförsumligtvidfelaktigteller

ärendethandläggningav
SvaromålpågrundSkadeståndtingsrätt attFalköpings av en

avlivat hundpolismyndighet en
BeslutpåtyskegendomArvsskattHamburgFinanzgericht som

till Nationalmuseumhmmm-ätt testamenterats
Genmälekronofogde-pågrundSkadeståndGötahovrätt av

felellerförsummelsemyndighets
exekutivauktionvid

BeslutsjörättsmålförutredningErsättningGöteborgstingsrätt
T 224590

Beslut----
Beslut----
Beslut----
Beslut----
Beslut----
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Domstol Saken Övrigt

Göteborgstingsrätt Ersättningtill ombudi sjörättsmål Beslut
T 224590

-- -- Beslut
-- Enrädman.. IK angående Yttrande

disciplinansvar
-- Arbetstvist Beslutom

överlämnandetill
Statensarbetsgivarverk

Hovrättenför Västra Skadeståndsmäl Genmäle
Sverige

Överklagande-- Göteborgstings-av Anslutningsvad
rättsdomi tvistemål

-- Ersättningenligtlagen Genmäleom
ersättningvidfrihetsinskränkning

Härnösandstingsrätt Tryckfrihetsbrottethets stämningsansökanmot
folkgrupp

Högstadomstolen Anspråkenligtlagen Beslutom
ersättningvid frihetsinskränkning

HDharfastställtersättningen-
ÖverklagandeSveahovrättsdom Ansökanav revisionom
i tvistemålett
Utbetalning utdömtskadestånd Beslutav
pägrund felellerñrsummelseav
vidkontrollbesiktninghusvagnav
Skadeständsskyldighetenligt32 Kompl.ansökan
skadeståndslagenpågrund felaktigt revisionav om
utfärdaträttsläkarintyg
Skadeståndpågrund feleller Ansökanav revisionom
försummelsevidmyndighetsutövning

InternationalOil Ersättningförutgifterorsakade Skrivelseav medbegäran ersättningom
PollutionCompensation oljeutsläppfränsovjetiskafartyget
Fund,London Volgoneñ263den14maj1990

17 668153kr
Tryckfrilietsmäl;Karlstadstingsrätt brottmot stämningsansökan
tystnadsplikt

Malmötingsrätt Brott lagen1982460mot stämningsansökanom
ansvarighetför närradio
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Domstol Saken Övrigt

Skattemyndigheteni Arvsskaupåtyskegendom Beslutaom
Hamburg,Tyskland till Nationalmuseumteatamenterats
Skellefteåtingsrätt SkadeatAndamLlangåendefeleller Beslut

försummelseL nofogdemyndighetav
förlikning

Stockholmtingsrätt Skadeståndpågrund Svarmnålav
hemligavlyaening

-- Skadeståndpågrund olaga Svaromñlav
ffwtaberövande

-- Skadesdndaanaprlkpågrund SvaromAlav
länsstyrelsebeslutm.m.

-- Otillåtetyttrandei ninadioprogram stämningsansökan
innefattandeheta folkgruppmot

-- Skadestandnnsprâkmedanledning Förlikningsbealutav
skadorpåbeslagtagetfordon

-- Skadeståndpågrund utlämnadbil Beviwuppgiñav
frånpolisen

-- RederiABTransatlantic.. Yttrandestaten
Broetrömsöverenakommelsen1984m.m.

-- I-T-mål Bevisuppgiñ
-- tvistemålangåendeskadestånd Yttrande
-- Skadeståndpågrund medicinska Yttrandeav

felbebandlingar
-- Skadeståndsmal Bevisuppgiñ
-- Skadeståndpågrund bealag- Svaromålattav

egendom stilla tilltagen
förfogande

-- Tvistemllangåendeskadestånd Yttrande
-- Skadeståndpågrund kronofogden Svaromllav

agerandevidkvarstad
- Tryckfrihetsbroainnefattandebeta Stimningsanaökan

folkgruppmot
-- -- stämningsansökan
-- V.B. .. staten Yttrande
-- Dombeträffandeanspråkenligt Beslutom utbetalning

lagen1974515 ersättningvidom
frihetsinakrinkning
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Domstol Saken Övrigt

Stockholmstingsrätt Tvistemålangåendeskadeståndpå Svaromâl
grund vårdslöshetvidlossningav
ochlutning bagerimaüiniav
sambandmedtullkontroll
Tryckfrihetsbrottinnefattandehets stämningsansökan

folkgruppmot
Tvistemålangåendeskadestånd Beslut
förlikning
Utlñmnande legat stämningsansökanav
Staten.. B. B.v
Skadeståndpågrund fel i Beslutav
myndighetsutövningförlikning
Skadestånd Stockholmsallmännamot Yttrande
försâkringskassapågrund felaktigtav
beslut utbetalningtillom annanav
viss pensionpersons
TvistemålW. B. Staten.. Yttrande
angåendeskadestånd
bl.a. preskriptionsfraga
Skadeståndpågrund Yttrandeattav
beslagtagetgodsgåttñrlorateller
skadatsgodsetharvaritföremålfår
tvistmellandödsbodelägarebättreom
rätttill lösegendomñrlikning-
Skadeståndpågrund olovlig Beslutomav utbetalning
avlyssningförlikning

Beslutom utbetalning
Beslutom utbetalning
Beslutom utbetalning

Avskrivning fordran Beslutstatensav
På5605100194084
Tvistemalangåendeskadestånd Yttrande
Ersättningförrittegångskustmder Beslut
uppgörelse rätta återkallatutom -
avskrivet-

Utbetalning utdömtskadestånd Beslutav
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ÖvrigtDomstol Saken

TvistemålStockholmstingsrätt angåendeskadeståndför Beslutom utbetalning
fel i myndighetsutövningförlikning

Sveahovrätt Brott Earlagen ansvarighet Genmâlemot om
närradio
Tvistemålangåendeskadestånd Genmäle
tvistemålangåendeskadestånd Genmile
Utbetalning skadestånd Beslututdömtav

i Ff-målm.m.
Uppsalatingsrätt Skadeståndtjänstemanvidveterinär- Svaromål

medicinskaanstaltenbrustiti
fullgörande uppdragellerav annars
gjortsigskyldigtill skadestånds-
grundandefelellerförsummelse-

hoschinchillasvampangrepp
Skadeståndpågrund veterinär- Yttrandeav
medicinskbehandling
Y. Staten;.. tvistemål Yttrande
angåendeskadeståndChinchilla

--Svea hovrätt Avskrivning 9 5enligt andrastycket Beslut
avskrivningskungörelsenstatensav
fordranpårättegångskostnad

Västeråstingsrätt Avskrivningenligt9 5andra Beslutstycket
avskrivningskungörelsenstatensav
fordranpåråttegångskostnad

Ystadstingsrätt Anmälantill JK tingsrätts- Beslutom
beslut ogillaframställanatt

entledigandeoffentligom av
försvarare

Örebro Skadeståndsmåltingsrätt enligtlagen Svaromålom
tillsynöverhundarochkatter
l-r-målAJ-l. .. Yttrandestaten

Yttrande
Yttrande

Utbetalning skadeståndutdömt Beslutav
skadeståndpågrundm.m. av

myndighetsbeslut avliva hundatt en
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Domstol Saken Övrigt

Framnillningangående-- statens Beslut
synpunkterpå ñallgörandeen garantierrörandemk.av
eventuellstämnings- frisingar Karolinskavid sjukhuset
ansökan statenmot
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§21och23 datalagen§brottsbalken,stycketandra17 §36 kap.enligtErsâttningsansprákTabell F 1991åravgjordaärendenTabellenavgifter.ochtullar avserför skatter,betalningssâkringlagen om

YrkandeBeslutSakenbestämmelseTillämplig

000500förfrånErsättning statenBrB17 2536kap. rt.
mutbrottutbytetörverkat av

denkr yrkatS0 000 av-
mutanbetalatsomperson

185185uppgifti data-Felaktig6datalagen23
register personnummerom

34210felkunnde avom--
trañksäkerhetsverket

445l445merkost-Ersättninglör--
oriktigagrundpånader av

ifordonuppgifter ettom
bilregistretcentrala

000105 000tillSkadestAndsanspråk--
kyrko-felvidföljdav

oriktigadressbokföring-
folkbokñrings-uppgifti

registret
5 S205 040Skadeståndsanspråki--

ofull-körkortsârende
iuppgifterständiga

körkortsregistret;centrala
återñtttidi rått ett

körkortåterkallat
2 4692 469förSkadeståndaansprik--

inkallelsefelaktig av
vimpliktig

100100i körkorts-uppgiftOriktig--
registret

00131302kallelsetillFelaktig--
lantmiteriförrättningpå

personregisterfel igrundav
lluppgiftiFelaktig--

bilregistret
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Tillämpligbestämmelse Saken Beslut Yrkande

Dimman Felaktiguppgihi folk- 170 170
hokññnzmsinret;
ñdelueortenfelaktigt
angiventill SztPaulii
lille förSztPetri
Eniming ñr direkt- 0
rekhmutzkick kansom
medpersonuppgifterhim-
mle centralabil-ur
registret
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G beträffande remisserTabell Uppdragsgivare avgivna IK under perioden 1989-01-01--1991-12-31av

Uppdragsgivare Antalremisserår Totalt
1989 1990 1991 antal

Regeringen l l- -
Justitiedepartementet 23 18 14 55
Utrikesdepartementet 51 1
Försvarsdepartementet 2 2 -
Socialdepartementet 4 5-
Kommunikationadepartementet 1 1-
Finanndepartementet 5 6 l 1-
Utbildningadepartementet 2 1 2 5
Jordbruksdepartementet - - - -
Arbetsmarknadsdepartementet 2 2 2 6
Bostadsdepartementet 1 1 2-
Kulturdepartementet - - - -

idepartementet l 1- -
Näringsdepartementet - - - -
Civepartementet 51 6 12
Miljö ochnaturresursdepartementet 1- - -
Riksdagenslagutskott 1 l- -
Riksdagensbostadsu l 1-u - v
Riksdagensrevisorer 1 1- -
ÖverstyrelsenRörcivil beredskap 1 1 2-
Föravarsdata l 1- v
Rikspolisstyrelsen 2 2- -
Datainspektionen 1 1- -

40 47 37 124
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Tabell H lKzs ställningstagandeni remisser avgivna under perioden 1989-01-01--1991-12-31

ställningstagande Antalremisserår Totalt1989 1990 1991 antal

Tillstyrker 10 5 S 20
Ingenerinran 17 17 14 48
Vissasynpunkter 8 22 16 46
Avstyrker 2 2 2 6
Avstårfrånyttrande 3 1 4-

40 47 37 124

Tabell I Föremålen för remisser över vilka JK yttrande underavgett perioden 1989-01-01--1991-12-31

Föremål Antalremisserår Totalt1989 1990 1991 antal

Betänkande 10 18 l7 45
Departementspromemoin 10 10 4 24
Departemenmkrivelse 2 7 12 21
Myndighelsslcrivelse 16 l l 3 30
Riksdagsmotioner l 1 2-
Internationell
överenskommelseo.d. l l 2-

40 47 37 124
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1989-01-01--1991-12-31remissvar under periodenJKTabell Längden deJ avgett

Remissvsreu Antalremisserlr Totalt
19911989 1990sidsnul antal

23 E 18 661sida
7 92 sidor 6 22
53 sidor 4 9
5 5sidor 2 124
25 sidor l 1 4

2 36 sidor 1 -
7 sidor l l- -
8sidor l 1--
9 sidor 1 1- -
10sidor 1 l 2-

sidor 111 l- -
12sidor - -- -
13sidor -- - -

sidor14 - - - -
15sidor l 1- -
16sidor - - - -
17sidor - - - -
18sidor l 1- -

40 47 37 124
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Tabell TillsynsårendenK avgjorda beslut med kritik år 1991genom

Ãrendetyp Berördmyndighet Saken Beslut

Anmälanfrån
Myndighet
Hovrätt Hovrättannilande Skrivelsefrånhovrätten rättelse dom Visskritikang. av

hovrättarhadedömttill fängelse mlnaden
i dai expedieradedomenstoddetmm

ñngelaetvi nlnader

Kommun Pikeriatyrelaen Klagomål gänatennnvid Fiakeriatyrelaensmot Medkritik
utredningskaatormedanledning skrivelseav
till kommunen

Centrala Högskola Fråga befattningshavarevid högskolaIsidoaattom Div. kritiskaplpekandenstudiestöds- gällandereglerviduppgiltslämnandetill
ninmdai Centralastudiestödsnämnden
Åklagar- Hovrätt Klagomål hovrättaidröjtmotatt medhandlägg- Medkritik överlimn.+myndig ning brottmålI detett avgjortsattav till Justitiedep.ang.innanpreskriptioninträttenl.356 BrB ifrågasattlagändring

Anmälanñ-dn
emldlda

Enskild Länsrätt Klagomål länsi-ätthandläggningmot körkorts- JK lit berovid denkritikav
malej lämnatupplysning möjlighet tterñatt innefattasiom papekandetsomkörkortet närfriga återkallelsem.m. upplysningvar lämnatsom att

Enskild Polismyndighet Klagomål poliyndighet förverkandemot Medkritikang.
beslagtaget förstört
inteåterställatill rätteägaren

Enskild Kriminalvardsanstalt Klagomålfrånförtroenderidet anstaltenmot JK delarKRVs delvis
kritiskabedömningar
ärendetavförsEnskild KronofogdemyndighetFelaktighantering exekutivtförfarande Visskritikav JK biträder
kritik framförtsisom
yttrandefrånRSV

Enskild Stater invandrarverk Klagomål utlänningsärendenmot irakiska Div. kritiskapåpekandenang.
medborgare

Enskild AllmäniörsäkringskaisaKlagomll handläggningmot rörandeförtidspension Div. kritiskapåpekanden

Tilleynairendenlotta IKenligt diarieplani följandekategorier
20 Anmälanfrånmyndighet,-21 Anmälanfrånenakilda.-22 Initiativärenden,- Ärendeñneckningar23 frånnyndigheter,- Ärendeñrteckningar24 fränlinastyrelser,-25 Inspektioner,-26 Hemligtoch-27 Statensansvarsnämnd.-
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Arendetyp Berördmyndighet Saken Beslut

Enskild Sjukhus Klagomål patient föremålförmotatt Div. kritiskapåpekandensomvar
psykiatriskvårdtillåtits särskildattutan
permissionlämnasjukhusetför besökaatt
tandläkare

Enskild Skolförvaltning Klagomål omplaceringtill rektorsområdemot Div.annat kritiskapåpekanden

Enskild Socialnämnd Klagomål handläggning faderskapsirendemot Div. kritiskapåpekandenav
Enskild Socialnämnd Klagomål handläggning faderskapsärendemot Medkritikav

JK delarklagandensupp-
fattning nämndenkundeatt
haverkat aktivtimer
inledningsskedetför att

fråganutredd

Enskild Tingsrätt Klagomål handläggning fråga förordnan-mot Medkritikav om
de offentligförsvarareav

Enskild Polisen Klagomål kvinnakvarhållitsför förhörmotatt Div. kritiskapåpekandenung
i 16timmarochnattetid

Enskild Ambassad Klagomål ambassadörshandlandeimot anslutning Div. kritiskasynpunkter
tjänsteman till arbetstvistvid Arbetsdomstolenkränkt IK lätdet viden stanna-påambassaden anmälaren tjänstemanochprivatperson dennakritiksom
Enskild Socialförvaltning Klagomål långhandläggningstidifaderskaps-mot Medkritik till Social-+anonym ärde styrelsenför kännedom

Enskild Generaldirektör Fråga förmånsbilför centralförvaltnings- Div. i någonnin kritiskaom en
anonym myndighetsgeneraldirektörm.fl. synpunkter till Justitie-+

departetet lör kännedom

Inirialivärenden
JK Allmänthäkte Granskningmedanledning felaktigtfrihets- Medett kritik; anmälantillav

berövande;bl.a. fråga dieciplinansvarför peraonalansvarmämndom ang.övertillsynsmanvid häkte disciplinansvar
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Tabell TillsynsärendenL avgjorda beslut kritik år 1991utangenom

Ärendetyp Berördmyndighet Saken Beslut

Anmälanfrån
nryndighet
Tingsrätt Tingsrätt Framställning utredning påstående Utankritikom anang. om

tingsrättenñrvanskatbevisfelaktiga
fonogramutakritter

Lotteri- länsstyrelse Klagomål tillståndsgivningtill lotterikallat Utankritikang.
nämnden Bingolotto i kabeltelevision

FackförbundRättspsykiatriskanstalt Fråga praxis utförarättspsykiatriskunder- Utankritikattom
sökning
gällanderätt

Fiskeri- Kommun Klagomål gatuchefmot um. kritik ej åtgärd
styrelsen

Initiativdrenden
IK Polismyndighet Tidningsuppgifter elavbrotthospolismyndighetenUtankritikom

i Stockholm

JK Studiemedelsnämnd Studiemedelsnämndsrutinerför registrering Utankritikav
allmännahandlingarochexpediering beslut medvissasynpunkterav men

Anmälan Domstolar

mäkta
Enskild Högstadomstolen Klagomål avslagenresningsansökan Utankritikang.

Enskild Högstadomstolen Felaktigheteri fråga protokolltöring Utankritikom
ochaktbildning

Enskild Högstadomstolen Fråga begäran kopia allmänhandling Utanatt kritikom av
harbehandlatsmedtillräckligskyndsamhet

Enskild Högstadomstolen Klagomål rictshjälp Utankritikang.
Enskild Högstadomstolen Klagomål handläggning fråga prövnings- Utankritikang. av om

tillstånd

Tillsynsärenden IKlottasenligt diarieplani följandekategorier
20 Anmälanfrånmyndighet,-21 frånAnmälan enskilda,-22 Initiativärenden,- Ärendeförteckningar23 frånmyndigheter,- Ärendetörteckningar24 frånlänsstyrelser,-25 Inspektioner,-26 Hemligtoch-27 Statensansvarsnämnd.-
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Ãrendetyp myndighet Saken BeslutBerörd

bedömningi mål sotningsavgiñ kritikm.fl. Klagomål UtanHögstadomstolenEnskild ang. om
domstolar

Klagomåli fråga lirllföljdahänviming UtankritikEnskild Hovrätt om

Anmälan Utan enl.Enskild Hovrätt
ingripai tjänsten 112 RF

orättvisbrottmåladom UtankritikKlagomålEnskild Hovrätt mot

Klagomål UtankritikEnskild Hovrätt
underhållsakyldigbet barni Ungernettmot

handläggningoskyldigtKlagomål dömd UtankritikEnskild Hovrätt mot
för brottett

mål medbarn kritikKlagomål umgängesrätt UtanEnskild Hovrätt omang.

handläggning brottmål UtankritikKlagomålEnskild Hovrätt ang. av

tillämpning utländskKlagomål rätt UtankritikEnskild Hovrätt avang.

offentligförsvarareKlagomål byte UtankritikHovrättEnskild ang. av

dom irnderlrållsbidrag Utankritik vissaKlagomålEnskild Hovrätt mot ang. upp-
retroaktivverkan lysningarbl.a.

Klagomål handläggning brottmål UtankritikEnskild Hovrätt avang.

ärende kritikAnmälan handläggning UtanHovrättochtingsrättEnskild avang.

lörvanskatbevisning kritik prövadoch Klagomål åklagare Utan FråganEnskild Hovrätt,tingsrätt motatt
och detgodtagits tingsrättenoch JOåklagarmyndighet attm.m. av av

hovrätten

brottrrüladombegäran sänkt Utankritik IK tärKlagomål över-Enskild Tingsrätt mot om
avgörandeatrafl domstolspröva

handläggning pågåendemål kritikTingsrätts UtanEnskild Tingsrätt ettav

handläggning tvistemålTingsrätt UtankritikTingsrättEnskild ettav

tingsrättsdom kritikGranskning UtanEnskild Tingsrätt av
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Ärendetyp Saken BeslutBerördmyndighet

tvistemålsdom kritikKlagomål UtanTingsrättEnskild mot

Enskild felaktigt kritikKlagomålmedanledning besluti UtanTingsrätt av
lagfartlagfartaårendevilande ansökanutan

lagfartomens

kritik skälhandläggningen tvistemål Utan InteKlagomålEnskild Tingsrätt mot ettav
åtgärdvidtanågon

i vittneskallelaem.fl. Utankritik T mgsrattensFelaktigtvitesbeloppEnskild Tingsritt
yttrandetill Justitiedep.fel i handläggning brottmålettav

lagstiftningsfrågaang.
för underrättat UtankritikEnskild Tingsrätt Klagomål tingsrättenatt attom

skullehållas telefonsammanträdei tvistemål per
för svarandenf.d. chefsrådmanoch attm.m.

sirbehandlas

7-undersökningoch kritikGranskning beslut s.k. 5 UtanEnskild Tingsrätt omav
offentligförsvararei brottmålifrågasattbyteav

handläggning tvistemål UtankritikKlagomål långsamEnskild Tingsrätt mot av

dom fängelse UtankritikTingsrätt Begäran överprövningEnskild av omom
för rattfylleri3 månader

hävande beslut häktning UtankritikBegäranEnskild Tingsrätt av omom

inskrivningsmyndiglieter kritikKlagomål UtanEnskild Tingsrätt mot m.m.
förfalskadlagfart beviljadpågrundav

köpehandling

förordnande bodelningsiörrättare UtankritikTingsrätt KlagomålEnskild avang.

agerandevid konkursför- UtankritikTingsrätt Klagomål lagmansEnskild ang.
handling

fel tingsrätt kritikTingsrätt Klagomål UtanEnskild ang. av

vari för kritik hartagitEnskild Tingsrätt Klagomål dom ådömtsböter Utan JKang.
del domen. anledningtrañkförseelser av
till vidareåtgärd

felaktigKlagomål inregistrering ochfalsk UtankritikEnskild Tingsrätt avang.
bouppteckning

Klagomål felaktigtkonkursbeslutdelgivnings- UtankritikEnskild Tingsrätt ang.
till förhandlingförfalskadbevisetbetr.kallelse
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Ãrendetyp Berördmyndighet Saken Beslut

Enskild Tingsrätt Klagomål beslut försättabolagi konkursatt Utankritikang.
Enskild Tingsrätt,kammarritt Klagomål handläggningenmål vårdnadmot Utankritikav omochlänsritt ochumgängesrätt

ÅklagarmyndighetEnskild och Klagomål utredningochdomi brottmålmot Utankritik
domstol

Enskild KronofogdemyndighetKlagomålöverbeslut utrnätningi pension Utankritikom
ochhovrätt

Enskild Kammarrätt Klagomål besluti skatteärmde Utankritikang.
Enskild Kammanitt ingripit klagandesolämpligauppträdandemot Utankritiken
Enskild Kammarritt Klagomål rätten ingripitmotatt Utankritikmotparts

olämpligauppträdande

Enskild Kamman-iittoch Klagomål handläggning mål upphörandeUtankritikang. av omlänsritt vård umgingesrättenligtLVUav resp.
Enskild Länsritt Klagomål körkortsingripandemot Utankritik

Enskild Arrendenämnd Begäran varitprövning vissamål föremål Utankritikom av som
för prövning

Enskild Bostadsdomstolen Klagande beslutrörandehyressättning Utankritikang.
Enskild Försikringsritt Klagomål beräkning pensionstörmåner Utankritikang. av

ñr svenskmedborgarei Finland Försäkringsdomstolmhar
avslagitansökanom
prövningstillstånd

Enskild Domstolar Klagomål domstolarhandläggningmot Utankritik

Enskild Domstolarm.fl. Bedrigerifråndomstolarochadvokatervid tvist Utankritik
klander bodelningom av

Åklagare

Enskild Riksåklagaren Klagomål över-prövningsärende Utankritikang.
Enskild Riksåklagaren Klagomål över-prövning åtalsärende Utankritikang. av
Enskild RegionåklagarmyndighetKlagomål över-åklagare handläggningmot Utankritikang.

brottsanmilanav
ÅklagarmyndighetEnskild Klagomål åklagarmyndighetsbeslutmot i över- Utankritik

prövningsärende

ÅklagarmyndighetEnskild Anmälan pågåendemål Utankritikang.
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Ãrendetyp Berör myndighet Saken Beslut

ÅklagarmyndighetEnskild Klagomål åklagaremot Utankritik ingenan-
ledningtill åtgärd JO-redan fråganprövat

ÅklagarmyndighetEnskild Klagomål handläggning vissaärenden Utankritik överlämnatang. av +
till lliksaklagaren

ÅklagarmyndighetEnskild Klagomål restriktionerför häktad Utankritikatttaemotang. en
besök häkteti

ÅklagarmyndighetEnskild Klagomål dröjsmålmedbeslut eventuelltåtal Utankritikang. om
ÅklagarmyndighetEnskild Klagomål åklagareför haninteinlettför-mot Utankritikatt

undersökningavseendemisstanke egenmiktigtom
förfarandem.m.

ÅklagarmyndighetEnskild Klagomål felaktigtbeslut nedliggande åtalUtankritikang. om av
ÅklagarmyndighetEnskild Klagomål chefsåklagare väcktåtalförmot Utankritikang.

olagahot

ÅklagarmyndighetEnskild Skrivelse granskning Utantestamente kritikang. av
ÅklagarmyndighetEnskild Underlåtenheti mål falsktåtal Utankritikom
ÅklagarmyndighetEnskild Klagomål beslut besöksförbud Utankritikang. om
ÅklagarmyndighetEnskild Anmälan åklagareför underlåtenhet väckamot åtalUtankritikatt
ÅklagarmyndighetEnskild Klagomål handläggning misstanke hälerimot Utankritikang. om
ÅklagarmyndighetEnskild och Klagomål förundersökningsbedrivandeoch Utankritikang.
polismyndighet beslut inledaförundersökningatt
ÅklagarmyndighetEnskild och Klagomål fönindersökning Utankritikang.
polismyndighet

ÅklagarmyndighetEnskild och Klagomål polismananvintvåldimotatt sambandUtankritiken
polismyndighet med asylsökandeutlinningsfingeravtryckatten

tagitsñr faststilladennesidentitetatt

Polisen
Enskild Rikspolisstyrelsen Granskning eventuellauppgifter politiska Utankritikav ang.

åsikteri polisregisternLm.
Enskild Polismyndighet Dröjsnülvid brottsutredning Utankritik

Enskild Polismyndighet Fråga tvåpolisinspektörerbedrevförtroende- Utankritikom
skadligbisyssla

Enskild Polismyndighet Granskning ärende uttlende allmän Utankritikav ang. av
handlingfrånpolismyndighetdröjsmål
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Ãrendetyp Berördmyndighet Saken Beslut

Enskild Poliamyndighet Klagomål dröjsmålmedbrottsutredning Utankritikang.

Enskild Polismyndighet Klagomål brottsutredningar Utankritikang.

Enskild Poliamyndiglret Felaktigrapportering trañkolycka Utankritikav

Enskild Poliamyndighet Klagomål tagandei iörvardömdför våldtäkt Utankritikang.
tillñngelse2år +utvianing;tagenilörvar
vid Villkorligfrigivning

Enskild Polismyndighet Klagomål polisiörhörmedbarn inte Utankritikang. aorn
strañbarhetsålderuppnått m.m.

Enskild Polismyndighet Klagomål polisingripandenklagand iörföljd Utankritikang.
ochdiskriminerad tyskt häktadp.g.a. ursprung-ochdömdför misshandel;radiobeslagtagen

Enskild Polismyndiglret Klagomål underlåtafönmdersökning Utankritikang.

Enskild Polismyndighet Klagomål polismanlör oegentligheteri tjänstenmot Utankritik

Enskild Polismyndighet Skrivelse besök civilkläddapoliser olaga Utankritikang. av -intrång

Enskild Polismyndighet Klagomål tjänstetillsätmingmot Utankritik

Kriminalvården
Enskild KriminalvårdsstyrelsenKlagomål handläggning personalärende Utankritik fråganföremålang. av

för Arbetsdomstolens
prövning

Enskild Kriminalvårdsanstalt Anmälan för kriminalvårdsanstaltmotstyresman Utankritik
vägran beviljaobevakadebesökattang.

Enskild Kriminalvårdsanstalt Klagomål intagna kriminalvårdsanstaltpåmotatt Utankritik
tillåts förvaradomar fönmdersöknings-ochatt
protokollpåsinabostadsrum

Enskild Kriminalvårdsanstalt Klagomål intagna litt förvarasinmotatt Utankritik Ej utred-
brottmålsdomi sittboatadsnrm ningelleråtgärdhosJK;

hänvisningtill JO-beslut

Enskild Kriminalvårdsanstalt Klagomål kroppabesiktningarintagnaochmot Utankritikav
baökandei sambandmedbesökvid kriminalvårds-
anstaltsspecialavdelning

Enskild Kriminalvårdsanstalt Klagomål arbetsplaoeringrasdiskriminerad Utankritik styresmannenang.
lör anstalten docki bif.sa
yttrande klagandenatt

för olämpligtutsatts ett
uttalande
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BeslutÃrendetyp SakenBerördmyndighet

kritikintagen anstalt Utanmedanledning paKriminalvärdaanstalt K nu attEnskild av
handlingartillåts

bostadsrumsitt

qridande kritikför UtmkriminalvardstjänatemanKlagomålKriminalvlrdaanataltEnskild mot
uppgifteravosanna

kontakt Utankritiki vägradbehandlinghäkteKlagomålHäkteEnskild ang.
omvärldenmed

Övriga;myndigheter
kritik vissasäkerhetsföreskriñervid UtanAmhassad TillämpningarEnskild syn-av

punkterutlandsmyndigheter

underhällsbidrag;Utankritikbeslut avslagpiförsäkringskassaOmprövningAllmänEnskild av om
värdnadsfrägahandläggningav

kritikför inkomst i UtanKlagomål högförsikringskassaAllnñn angettsEnskild motatt
kontrolluppgiñ

kritikbarnpension UtanKlagomål handläggningförsäkringskassaAllmänEnskild avang.

kritikUtanKlagomål försäkringskassantörsäkringskassaAllmänEnskild mot

UtankritikKlagomål dåligtbemötandeArbetsförmedlingEnskild ang.

kritikasylärende UtanKlagomål handläggningArbetsmarknads-Enskild avang.
departementet

UtankritikArbetsmarknadsstyrelsenstillsynöverArbetsmarknadsstyrelsenEnskild
arbetslöshetskassor

kritikUtanKlagomål BankinspektionenBankinspektionenEnskild mot

Utankritikhandläggning ärendeAnmälanBoverketEnskild mot av

kritikKlagomål ochsamarbetarUtanDomänverketstöderDominverketEnskild motatt
medSciattologykyrkan

kritikmyndighetenschefer UtantystnadspliktsbrottifrågasattmaterielverkEnskild Försvarets
informationsekretessbelagdbevakatatt om

spridstill allmänhetenJAS-projektetinte

Utankritiktillkännagivande tjänste-KlagomålHögskolaEnskild avang.
tillsittning

UtankritiktjänstefelexekutivförsäljningKronofogdemyndighetAnmälanEnskild avang.
fastighet

z 1875-1985.1987-0430,Hänvisningtill 103 beslut dnr
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Ãrendetyp Berördmyndighet Saken Beslut

Enskild KronofogdemyndighetKlagomål omplacering anställd Utankritik fårang. JK be-av
slutahurmyndighetskall
beslutai fallsärskilt

Enskild KronofogdemyndighetKlagomäl ttnderlateninformation sökandes Utankritik vissaang. om syn-för utsökningskosmader punkteransvar

Enskild KronofogdemyndighetKlagomål handläggning Utankritikang. av

Enskild LokalskattemyndighetKlagomål skatteärendai Utankritikang.
Enskild LokalskattemyndighetAnmälan länghandläggningstidför utiirdande kritikiUtanang.

mantalsskrivnings-ochpersonbevisav

Enskild Luftfartsverketm.il. Anmälan vägran lämna allmännaatt Beslutut medang. synpunkter
handlingar kritikutan
ÅterbetalningsskyldighetEnskild Länsstyrelse för försvarararvode Vissasynpunkterbeslutetm.m.

till Domstolsverketför
kännedom

Enskild Länsstyrelse Klagomål beslut bildande ñskevards- Utankritikang. om av
område

Enskild länsstyrelse Begäran granskning handläggningen Utankritikom av ettav
ärende törvärvstillständang.

Enskild Länsstyrelsem.fl. Klagomål socialbidrag Utankritikang.
Enskild länsstyrelseoch Klagomål dieseläkeairörelsevillatomtpå Utankritikang.

byggnadsnämnd

Enskild Patent-ochregistre- Klagomål handläggning namnärende Utankritikang. av
ringsverket

Enskild Riksrevisionsverket Skrivelse RRVn revision statliga Utankritikang. av
myndigheterallvarligabristeri vissa
statligamyndighetersekonomiskaredovisning

ifrågasatteatgärder verkschefernamot-
Enskild Rättshjälpmämnd Klagonálöverrätzshjälpsnimndsbeslut Utankritikm.m.

BeslutetslydelseDetär intemöjligtEr Justitiekanslernbevakaenskildaärenden.att Dokumenteratlånga
handläggningstiderkanemellertidledatill ÄrendetingripandefränJustitiekanslernsida. för närvarandeinteanledninggertill åtgärdän dettabeslutöversändaatt till skattemyndighetenförannan kännedom.

Beslutmedsynpunkter Domstoslverketbörinföraatt rutin möjliggörom frivillig betalningfrångäldenärensen som sidainnanärendetlämnastill kronofogdemyndighetenför indrivning. Dommlsverket införa aviseringsrutiner.attavser nya-Anledningsaknasdärförför IK vidtaytterligareåtgärder.att
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Klagomål taxeringsrevision UtankritikSkattemyndighetEnskild ang.

handläggning UtankritikKlagomål långsamSkattemyndighetenEnskild ang.

vigfönittningsirmde UtankritikAnmälanSkoglvårdaetyrelsenEnskild ang.

beslut tagandei förvarochhand- Utankritikinvandrarverk KlagomålEnskild Status mot om
uppehållstillståndligguingcn ärendeomav

handläggning ansökan Utankritikinvandrarverk KlagomålEnskild Statens mot av omuppe-
hålls- arbetstillstlndoch

hjilp bli utvisad Utankritik minvandrarverk Skrivelsemedbegäran JKEnskild Statens attom ge
dirdttiv enskildaärendeni

invandrarverk Klagomål behandlingi sambandmedansökan UtankritikEnskild Statens mot
uppehållstillståndom

ansökaninvandrarverk Klagomål handläggning UtankritikStatensEnskild av omang.
uppehållstillstånd

K ,omal uteblivenersättningför resekostnad UtankritikStatensinvandrarverkEnskild ang.
vid anstillningsintervju

Förfrågan visunransökan UtankritikStatensinvandrarverkEnskild ang.

diarieföring UtankritikStatsrådsberedningenKlagomålEnskild ang.

Klagomål egendomsuimndsförsäljning UtankritikStiftEnskild ang. av
kyrkligjord

handelskontor Klagomål handelssekreterare uteblivna UtankritikSvenskt iEnskild mot ang.
anstillningsförnrånerutlandet m.m.

högskola tjinstetillsittnings- kritik inte till-Teknisk Klagomål handläggning UtanEnskild avang.
irendeaven, rickligaskilattutredar

klagomålen

yttrande dispens föroch Anhållan dels UtankritikhögskolaEnskild Teknisk om ang.
ñr fråndoktorsgrad, delsRiksbanken disputation

valutabeståmmelservissa

felaktigKlagomål registrering adress UtankritikTrañksikerhetsverketEnskild ang. av

Anmälanfrån professor professor UtankritikEnskild Universitet mot annanen
för brytande brevhemligheterav

m.fl. vissafrågor UtankritikKlagomål rektorEnskild Universitet mot ang. om
handlingarallmänna

för kritikEnskild Universitet Klagomål tjänsteman bristandeservicei Utanmot
telefonförfrågansambandmed
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Kommuner
Enskild Landsting Klagomål förvaltningsutskott tillsättning Utanmot kritikang.

vissachefäöverläkartjänsterav

Enskild Kommun Klagomål socialtjänstenmot Utankritik

Enskild Kommun Klagomål avslagsbesluti fråga socialbidrag Utanmot kritikom
för hyreaskuld

Enskild Kommun Klagomålför socialaekr.missköttärade Utankritikatt
familjehemsplaoeiingang. m.m.

Enskild Kommun Klagomål socialninmd verkställighetmot Utankritikang. av
umgängesrätt

Enskild Kommun Klagomål handläggning ärende Utankritikang. av om
nybyggnadslovm.m.

Enskild Kommun Klagomål kommunsutbildningsnämndtill-mot Utankritik ankommerinte
sättning tjänst hemwrakslärane IKpd ingripai myndig-av som att

has beslutandeverksamhet

Enskild Kommun Klagomål lärarei gymnasium trakamerat Utankritikmot som
klagandensdotter

Enskild Kommun Klagomål socialnimndför omhändertagande Utanmot kritik
barnav

ÖverförmyndareEnskild i Klagomål tillsyni förmyndarirende Utankritiken ang.
kommun

ÖverförmyndarnämndEnskild i Klagomål förvaltarskap begärt Utankritikett JO starang. m.m.
kommun JO JK skallgranska105 handläggningsamt att underJKs tillsyn;JOen av

liknandeklagomål bl.a.kommunenvilka inte prövarförvaltar-skam-mot
föranlettnågonlOs åtgärd ärendet

Övriga
Enskild AB Parkeringstjänst Klagomål handläggning felparkeringsärendemot Utankritik privaträttsligtav

hosbolaget nibjektstar underIKs
tillsyn

Enskild AB SvenskBilprovning Begäran granskning omstindigheteri kritikUtanom av
ärende besiktning släpang. av

Enskild Inkassoföretag Klagomål felaktigtpåfördskuld Utankritik Datainspek-ang. p.g.a.
namnförväxling tionerprövar frågasamma

5Fråganår polisiâr ochharocksåanmältstill polismyndighet.natur Anledningsaknasför någonav ytterligareÅtgärdfrån
JKs sida.

280



Bilaga 2199337sou
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kritikUtankravhandläggningKlagomål avInkassobyråer ang.Enskild m.m.

dom-vidkritik partUtanlinarittmålvidagerandeijuristKlagomålmotJuristEnskild atolellerdennesombudomvcrkatålliglietavumgingearittmedbam
tillsynlKzsunderItår

kritikUtanunderlåtenhetattarbetsgivareKlagomålsubjektPrivatrittsligt ang.Enskild
tjinstgöringsintygutfärda

lKzsunderkritik ejUtanpatientförsikringenKlagomålsubjekt motPrivatrittsligtEnskild tillsyn

kritikUtanfakturorfelaktigaKlagomålABi KirunaRadiotjinst ang.Enskild

StatshilsanirkritikUtanjournallåmnavägran utKlagomål attStatshilsan ang.Enskild underochstårstiftelseen
tillsynIKa

informationkritikUtanvigsamñllighetKlagomålmotVigsamfillighetEnskild [l9731l50]lagen omom
samñlligförvaltningav

heter

klagomllenIK. l övrigtärinteprövasdärförkandenaKlagomålen avtilryn.° lKza motinteundertårInknaaobyraer IKmsida.frånåtgärdellerutredninganledningtillinte annanhållnaochallmänt ger
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Tillsynsårenden avgjordaTabell beslut åtgärdM e.d. år 1991utangenom

Ärendetyp Berörd Sakenmyndighet Beslut

ÄrendetEnskild Allmänñrsikringskaua Klagomål beslut avslutatmot samtligahandlingarom attgenom
återbetalningaskyldighet översäntstill försäkringskassanför omprövning

Enskild AllmänföraikringskaseaKlagomål beräkning Avskrivsang. av
föräldrapenning fråganprövas JOav

Enskild Arbetsdomstolen Klagomål Ingenåtgärd
motsvarandeklagomålprövattidigare

Enskild Arbetsmarknads- Klagomål Utanåtgärd
försäkringar privaträttsligasubjektfallerutanförlKzs

tillsyn

Enskild ArbetsmarknadsinstitutKlagomål institutetm.fl. Avförsmot
ej tillräckligaskäl klagomålenattta
till utredning

Enskild Hälso-ochsjukvårdens Klagomål partisktbeslut åtgärdmot
HSANansvarsnämnd fråganöverklagadtill kammarrätt

Enskild Hovrätt Begäran omprövning Avförsom
ej skälompröva

Enskild Högstadomstolen Anmälan felavseendej Avskrivsmot
justitierådavslagenresnings- ingenåtgärdtre

ansökan

Enskild Invesunentbolag Skrivelse förvaltning Utanåtgärdang. av
aktier kritikenrörområde fallerutanförsom

IKs tillsyn

Enskild Justitiedepartementet AvskrivsAnhållan åtgärderförom en
översyn reglerna besväriav om
fdrvaltningsmål

Enskild Kammarrätt Klagomål felaktigtställnings-Ingenåtgärdang.
tagandetill yrkande återbetal-domenöverklagadom
ning erlagdskatt till Regeringsrättenav

TillsynsärendenlottasenligtIKu diarieplani följandekategorier
20 frånAnmälan myndighet,-21 Anmälanfrånenskilda,-22 Initiativärenden,- ÄrendeñrteckningarJ frånmyndigheter,- Ãrendeförteckningar24 frånlänsstyrelser,-LS Inspektioner,-26 Hemligtoch-27 Statensansvarsnämnd.-

2Frågan översyn deninnebörd ñreslåsbörställastill Iustitiedepartememtet,inteIK.omen av Av handlingarnasom
ärendetframgår U äventillskrivitdepartementet.Ytterligareatt åtgärdfrånJKs sidatordedärmedinte påkallad.vara
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Enskild Kommerskollegium Klagomål kollegieti åtgärdmotatt
yttrandetill åklagarei pågående JO redanprövatfrågan
brottmåltagit ning i sakbe-
träffandefråga skulleblisomsenare
föremålförkollegietsbedömningi

disciplinirendeett

Enskild Kommun Fråga Miljö-ochhälsoskydds-Avskrivsom
nämndensskyldighet registren frågan JOprövasatt av
inkomnahandlingar

Enskild Kommun Klagomål handläggning Avskrivsang. av
vårdnadsârendehossocialtör- JO granskar frågasamma
valtningochsocialnämnd

Enskild Kriminalvårdsanstalt Klagomål vissahändelservid Avskrivsang.
himinalvårdsanstaltJO föranlederingenåtgärd;-vidtagitnågonåtgärd JOprövatav

ÖversântEnskild KriminalvårdsstyrelsenFråga förmånsbilför tillom
generaldirektören Iustitiedep.för klarliggandeav

anstållningsvillkordärefterskall-slutförasärendet

Enskild KriminalvårdsstyrelsenAnmälan försumliga Ingenåtgärdang.
kriminalvårdstiänstemän

Enskild KronofogdemyndiglutKlagomål handläggning Avskrivsang. av
utmätningsmål JO fråganprövat

Enskild Kronofogdemyndiym Klagomål felaktighet låns- Avskrivsang. av
kronodirektörvidavsändande JO fråganprövatav
brevtill klaganden

Enskild Läkare Klagomål felaktighetervid Ingenåtgärdang.
läkarbehandling upplysning möjlighetom

5klaga HSANhosatt

MiljödepartementetEnskild Klagomål tidsutdriktvid Avskrivsang.
handläggningärendeav

Enskild Myndigheter AvskrivsKlagomålbl.a. klagandenattang.
dömts bevisför hanärutan att
kurdochansedd terroristsom

Enskild Polismyndighet Klagomål främlingsfientlighetIngenåtgärdang.
inkompetensoch avskrivs

3Hälso-ochsjukvårdensansvarsnämnd.

Vadklagandenanförtkanint läggastill grundför någonutredningeller åtgärd lKzsfrån sida.annan
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BeslutSakenÄrendetyp myndighetBerörd
AvskrivsmisshandelpåståddAnmälanPolismyndighetEnskild ang.

polismänav
vid region-utredsAvü-ivs nkenomnåndigheterAnmälan avPolismyndighetEnskild ang. IK tinnarinteåklagarmyndighetpolis-bitenpolisingripande av -anledningbristandehund,

ärendetbrandi cellenvidskadadhäkte-
regionåklagamyndighetsakenutredsAvürivshusrannsakanKlagomål avPolismyndighetEnskild ang.

åtgårförkompenmionSkrivelseRegeringenEnskild ang.
når inteunderregeringenregeringa-följdförlusttill av

IKs tillsynsanktionersvenskabeslut motom
Jugoslavien

Ingenåtgärd10a handläggningKlagomålombudsmänRiksdagensEnskild ang.
JO står undervidförhållandenklagomålmotav tillsynlKskriminalvårdsanstalt

omfattarintelKzs tillsynAvskrivsbeskatt-beslutAnmälanskatteutskottRiksdagensEnskild omang. organochdessför riksdagentidningsanatälldaningav
i bostadenfri tidningförmånerav

IngenåtgärdsynpunkterIKsBegäranRikspolisstyrelsenEnskild ang.om
frågorinterikspolischefensbeslutatt av

hörarbetarittsligkvarpolismän arbetatillåtatvå naturrentatt
SÄPO prövninglKzsinteunderhos

AvförslnvandrarverketKlagomålinvandrarverkStatens motEnskild
fråganIO prövat

AvñrstingsrättKlagomålTingsrätt motEnskild
till prövningklagomålenIK intetar upp
frågaeftersom10 utrederamma

AvskrivsmålKlagomålTingsrättEnskild omang.
fråga10 prövarbetalningañreläggande samma

åtgärdKlagomål domTingsrätt motEnskild
frågaJO provarsamma

IngenåtgärdKlagomål tingsrättTingsrätt motEnskild m.m.
frågaJOhandlingar provarutlämnande sammaav

överlämnat 15i andrastycketÅklagarmyndighet till IO enligtåklagarmyndighetKlagomålmotEnskild
JK-inatmktionenm.m.

Åklagarmyndighet Avkrivsbeslut läggaKlagomål attEnskild ang.
frågan10ñnlndersökning prövatned

IKuåtgärdfrån sida.5 utredningellerförtillräckligtunderlagutgörAnmälan annan
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åren 1983 1992inspektioner underTabell IKsN -

A 1984195 19117m;1983 1986 199 199019911992

sDommhr s 4 4 3 22- - - - .
Akhpnnyndighacr 1 1-- - - - - - - -
rounmyndigimor 2 2 21 7-- - - - -
Kmnotogdanyndigiiaa 1 2 1 4- - - - - - -
umnyrouc 1 1 1 3- - - - - - -

1 1 13 1adligamyndigheterCentral 7- - - - -
1 4Rcgionlhmyndidlaer 5- - - - - - - -

Kommuner
myndigheter 1 1 2- - -- - - - -
niushjilpuiimnd 1 1- - - - - - - -
Sjukhus 1 1. - -- - - - - -
Domkapinel 11 1 3v - - - - - -

2um. myndigheter 2- - - - - - - - -
Övriga 2 1° 2 1 6- - - - - -

14 12 s o 2 1511 1 1 o 64

registreringsverketbolagsbyrå,Statensinvmdrarverk KriminalvârdutyrelseuPatent-och och

juridiskaByggmimyrellem sektion

Finkeristyreløen

registreringsverketurumirkeavdelningPatem-och

5Luftfartsverket

Tulldirøküoneni Södradistriktet

7 AMU-myndighetønIjnukmcmyndighetøuKriminal lin. i Kristianstad Unnkolnami lin, udeni
Krictiannlds VuxenutbildninpmyndighetenKrinianludelin och i lin

FörtikrinukasmLama ikanemyndinmouSimridumnoc i Simrilhnmni

sos Alarmering lännlarmerinucenwaleriUppsala NorrköpingAktiebolag och

° sos linnlarmerirgøcentralAnimeringAktiebolag i Göteborg

SOS Falun MalmöManner-ingAktiebolaglinnlarmvfrgrcen i och.in

z Sydfoudens i Stockholmkansli
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ärenden avgjordaTryckfrihetsârenden. Tabellen år 1992Tabell O avser

BeslutSaken

ifrågasatt förtal Detfinnstryckfrihetsbrott ingenangiveloefrånmålsâganden..
IK därförinte åtgärdkan vidtanågon

efterforakning 3 i TF BeslutAng.förbud meddelarenligt kap.4 förundersökning.Ombeeörjesmot av om av
regionåklagare

ifrågasatttryckfrihetsbrottförtal skrift Särskilda förtryckt enligt skäl allmäntåtalföreliggergenom
7 5 TFkap.4 14
Ifrågasatttryckfrihetsbrottförtal Tl-zskatalog bestämmelsertillämpligapåskrifternagenom som

kanbli föremålför lKzsgranskning
Åtalsunderlåtelse5 TF5Brott bestämmelsei kap. 8 12§5, 7kap. och enligt20kap. 5 förstastycket1RBmot

anmält utgivareny
Ifrågasattbrott tystnadsplikttidningsartikel van Anledningfinns lKzspatolog enligt meningmot attantaattomen

tillståndfrånfanns bildpåpatologenoch avlidenkvinna patologen sinmedverkantill publiceringenutanen en genom av
anhöriga bildendenavlidna meddenavlidnakvinnangjort skyldigtillsig

brott tystnadsplikt.Beslut förundersökningmot motom
Uppdrapatologen. åtregionåklagare

Preskriptionifrågasatttryckfrihetsbrotthets folkgrupp,klistermärken förundersökningenAng. läggsnedmot -

DetIfrågasatttryckfrihetsbrott tryckfrihetsrättsligaskyddeti TF gälleri
förhållandemellandetallmännaå sidanochdenena
enskilde Eftersomåandrasidan. gälleranmälan ett
förhållandemellananmälaren tvåoch privatägda
tidningar inteTFzsär bestämmelsertillämpligapådetta
förhållande.IK därförsaknar möjlighet medstödatt av
TF ingripa tidningarnaförkortarellermotatt

hans Pågrundhäravföranledercensurerar annonser.
ingenvidareåtgärdfrånJKsansökan sida.

ifrågasatttryckfrihetsbrottbarnpornograñbrott Anmälan anledning tryckfrihets-ellerattantaattger
yttrandefrihetsbrottharbegåtts
EnligtIKs innefattarIfrågasatttryckfrihetsbrott mening bildenuppenbarligeninte
barnpomograñbrott något tryekfrihetsbrott.eller annat

åtgärd
Eventuelltifrågasatttryckfrihetsbrottuttalandei periodisktidskrift tryckfrihetsbrottpreskriberat åtgärdär -

uppgiñslâmnare EnligtJKsFråga efterforskning harsketti strid bedömning vidtagnaåtgärdernaintekandemotom av
TF TF.bestämmelsernai stå strid bestämmelsernai3 4 5i med kap.anses

Anmälanföranlederdärförintenågonåtgärd
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Saken Beslut

ifrågasatttryckfrihetsbrouförtal, klandrande anden två ldettafallanaerlKinteausådanasärkildaskilav
hyresvärdar hyresgäst föreliggeromen skullepåkalla ingripandesom ett med

allmäntåtal avförs-
Ifrågasatttryckfrihetsbrottförtal i broschyrfrånSIV, Förtalsbrottkaninte begångetavskrivsanses -
SverigedemokraternaRasisterochlögnare
Ifrågasatttryckfrihetsbrottförtal i dagstidning IdettafallanserIKinteattsådanasärskildaskäl

föreligger påkallaringripandemedallmäntåtalsom -
åtgärd

ifrågasatttryckfrihets-elleryttrandefrihetsbrottförtal. Ingettryckfrihet elleryttrandefrihetabrottavskrivs-
lämnatuppgiftertill myndigheter publiceratsi bl.a.TV-Aktuelltsom
ifrågasatttryckfrihetsbrott Föranleder någotingripandefrån.lls sida
ifrågasatttryckfrihets-ochyttrandefrihetsbron Preskriptioningenåtgärd-
förtal i trycktskriftochradioprogram
Ifrågasatttryckfrihetsbrottuppviglingi tidningsartikel anledning tryckfrihetsbrottanta förövatsatt -

avskrivs
ifrågasatttryckfrihetsbrotthets folkgrupp.9kap.2 5TF,mot Beslagenligt10up. 14gTF
klistermärken
Ifrågasatttryckfrihetsbrottuppvigling tusenkronorssedel Beslag-
Begäran yttrandeöverräckvidden yttrandefrihetenom Detankommerinteav påIK påbegäran enskildaatt av

2enligt kap. gRF1 allmäntuttalasigrent gällanderätt ingenåtgärdom -
Ifrågasatttryckfrihetsbrott åtgärd
Misstanke Åklagarmyndighetentryckfrihetsbrotttusenkronorssedelom haröverlämnatprotokollfrån

genomfördförundersökning.Regeringenharmedgett
åtalväcks tidningensatt ansvarigemot utgivareför

Åtaltryckfrihetsbrottetuppvigling.llzs beslut skall
väckas

ifrågasattbrott tystnadspliktuppgifteri bLa.mot dagstidning IK uppdraråtregionåklagarmyndigheten utföraom att att
hemligpolisen siganvänt telefonavlyssningi förundersökningen förundersökningav och redovisaresultatettill JKatt

vissmisstänktpersonmoten
Grovuppviglingbegången trycktskrift JKingergenom stämningsansökantill tingsrätt
Ifrågasatttryckfrihetsbrotthets folkgruppmot DetfinnsenligtlKzsmeninginteanledningattantaatt

tryckfrihetsbrottharñrövats.Anmälanföranleder
därföringenåtgärd

Fråga förtalsbrotti trycktskrittförtal avlidenom Inte särskildaav skälpåkallat ingripamedallmäntav att
åtal åtgärd-

Ifrågasatttryckfrihetsbrott Inteanledning tryckfrihetsbrottförövatsantaatt -
åtgärd
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BeslutSaken

inteanledning tryckfrihetsbrotthets folkgrupp förövatsIfrÅgasantryckfrihetsbrott antaattmot -
Mård

tryckfrihetsbrottAnmälanifrågasatt folkgrupphets utanmot avser
brottsbalkabrottavskrivs-
Inteanledning tryckfrihetsbrottfdrövatzifrågasatt hets folkgrupptryckfrihetebrot antaattmot -
Härd
Förunderaökninggenomñrd.Brott styrkas.ifrågasatt tystnadsplikt ochdiagnospÅ kanintebrott namn tmot ,
Åtalaan tums inteväckaspl vÅrdhem
ldettafallanaerIKinteattsÅdanasärskildaskålifrågasatttryckfrihetsbrott
ñireligger pÅkallaskulle ingripandemedettsom

IK företarallmäntÅtal. därförintenågonÅtgärdi
ärendet
I det förevarandeifrågasattförtal skritt ärendetharNNanmältbrottettilli tryckt nu
Åtal.lKs prövningbegränsasdärförtill fråganom
förtal honom.Vidden JKalltsåprövning harav som

IKñnner inte ingripandegöra medallmäntatatt ett
plkallat åtskildaÅtalir skälav

Inteuppvigling anledning tryckfrihetebrottförövats ingenlfrågaaatttryckfrihetsbrott antaatt -
härd
Kompletteringtill ürüilt konñskationyrkandeUppvigling ang.
TF tillämplig Åtgärdifrågasatttryckfrihetsbrott -
Inteanledning tryckfrihetsbrotttecknadserie,hets folkgrupp förövatsifrågasattuyckfrihetsbrott mot antaatt -
Åtgärd
ldettafallanserjagtryckfrihetsbrottförtal ellerförolämpning inteattsädanasârskildaskälIfrågasatt
föreligger skullepÅkalla ingripandemedtrycktskrift ettsomgenom
allmäntÅtal
Förundersökninggenomfördtidskrift utgiven utgivningsbevis ärendetavskrivslfrçasatt TFbrott utanmot -

jfr ovan Förundersökninggenomförd.Brottifrågasatt tystnadsplikt patolog kanintestyrkas.brottmot
Åtal.nu därñr im väckas

skritt anledningtill allmäntÅtalifrågasattförtali tryckt avförs-
tryckfrihetsbrottavñrsifrågasatttryckfrihetsbrott -

tryckfrihetsbrotthets folkgruppIfrgasatt mot
SveaYttrandetill hovrättTryckfrihetamal beslagang.

FörundersökningtystnadspliktFörundersökningmedanledning brott ä emanrörandebrottmot mot motav
enskildaöverläggning tystnadsplikt.UppdraÅtregionåklagarmyndigheträttens

tryckfrihetsbrott TFlfr tillämplig Åtgärd-
Preskription Åtgärd-
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Saken Beslut

ifrågasattbrott TF uppgift utgivarens utgivningsomot Aniedningfinnsattantaattbrottmot4kap.om namn, zioch|
ochutgivningsårsaknas 5 kap. i TFll harbegåtts.Förundersökningskall

därförinledas.Uppdraåt lklagarmyndighet
ifrågasatttryckfrihetsbrosthets folkgrupp,klistermärken Förundersökningmot genomförd.intetillräckligaskålför

Il Mård-
ifrågasatthets folkgruppmot IK inlederinteförundersökningavskrivs-
ifrågasattförtali trycktskritt Inteanledningtill åtgärderförallmånlåtal avtörs-

ifrågasatttryckfrihetsbrott tryckfrihetsbrottavskrivs-
ifrågasatttryckfrihetsbrottreklamblad.barnpomografibrottm.m. tryckfrihetsbrottingenåtgärd-
ifrågasatttryckfrihetsbrott intesärskildaskålförallmäntåtal
ifrågasatttryckfrihetsbrotthets folkgrupp,uppvigling Diversemot synpunkter.IK vidtarintenågonytterligare

åtgärd avförs-
ifrågasatttryckfrihetsbrott Förundersökningskallinledas.Uppdrasåtöveråklsgare

vid regionåklagarmyndighet
ifrågasattförtal trycktskritt Intesärskildagenom skålförallmäntåtal åtgärd-
ifrågasattbrott TF hets folkgrupp,reklamafñscllermot mot åtgärd
ifrågasatttryckfrihetsbrottgrovt förtal,hets folkgrupp tryckfrihetsbrottmot avförs-
Anmälan tryckfrihetsbrottetförtalom särskildaskålñr allmäntåtal.Erinran IK ärattom

exklusivåklagarei tryckfrihetsmål
ifrågasatthets folkgruppmot inledagrund förundersökning tryckfrihetsbrottom -

avskrivs
ifrågasatttryckfrihetsbrottannons tryckfrihetsbrottavskrivs-
ifrågasatttryckfrihets-elleryttrandefrihetsbrottförtal i bl.a. Preskriptionbeträffandeallmäntåtal åtgärd-
tidning TV ochradio,
Förfrågan vissreklamkampanjskulleföranledaJKs ingripandeIK harinteomen befogenhet ñrhandsbeskedattge omen

tänktåtgårdslagenlighet.Förhandsgranskningav
medierfår bortsettfrånñlmcensuren förekomma- -
enligtTFochYGL.Motbl.a.dennabakgrundmåste
IK avhlllssigfrån besvarafråganatt

ifrågasattbrott TF journalist avslöjasinmot kålla brottuppmanats TF åtgärdmot -
ifrågasatttryckfrihets-ocllyttrandefrihetsbrott intesärskildaskålförallmäntåtal avförs-
ifrågasatttryckfrihetsbrottförtal Intesärskilda förskål allmäntåtal åtgärd-
ifrågasatttryckfrihetsbrott Tidigareinleddförundersökningutvidgas ävenattavse

eventuellttryckfrihetsbrott detaktuellagenom
fiygbladetsåtergivande 16de budorden.av
UppdraAtöveråklagarevidregionåklagarmyndigllet
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Saken Beslut

Ifrlgasatt tystnadsplikt Förundersökningbrott genomförd. anledningdelvismot
fullföljaförundersökningen

lfragaaattförtal trycktskritt IntesärskildaIkñl åtal åtgärdförallmäntgenom -
lfrågannförtal skritttryckt MalsigandenharintegjortAtalsanmilan.genom utrymme

för allmänthal avförs-
Ifragasatttryckfrihetsbrottkränkandeuttalande HM. Konungen angivelsetill Åtalfrån JK förhindradmälñganden.om

vidtaÅtgärdatt
Tiguan tryckfrihetsbrott tryckfrihetsbrott åtgärd-

uyckfrihetsbrouAnmälan Preskription åtgärdom -
tryckfrihetsbrottlfrägantt Intesärskildaskälför ut åtgärdallmänt

IfrägasattRyckfrihetsbrottuppvigling anledning tryckfrihetsbrott åtgärdanta -
lfrägaaatt TFbrott satt i ställetför Brottpseudonym anonymitetsbestâmmelsernatordeintekunnamot ut motnamn
underinsändare styrkas. ytterligareåtgärd
Ifragasatt ñrbudet eñerforskningelse källor Förundersökningskall inledasmotav avme.
ifrågasatt 5brott kap.9 ochll §5TF ansvarigutgivare, Förundersökningskallinledas.Uppdrasåtöveräklagaremot

PRVanmäldtill vidaklagarmyndighet
Ifrågaaattn-yckfrihetsbrottförtal l preskriptionfall beträffandeallmäntåtalvart -

Åtgärd
lfragasatttryckfrihetsbrottbrott tystnadsplikt.utlämnande Förundersökningskallinledas brottmot motav ang.
patientjournalertill tidningar stnadsplikten utlämnandepatientjournalförgenom avt,

offentliggörandei trycktskriñ.Uppdrasåt
regionåklagarmyndighetöveräklagarevid

tryckfrihetsbrott allmäntåtalIfragaastt förtal Uteslutetmed avskrivs-
ÅtalIfrågasatttryckfrihetsbrott folkgrupphets hets folkgmpp. skallinteväckasmot mot

Beslagi fraga trycktaekriñerhets folkgrupp Beslag 10kap.1§förstaenligt TFstycketmotom
lfräganattwyckfrihetsbrotthets folkgrupp Beslut ñrundersökning.Uppdraåtmot om

äklagarmyndighet
Ifrlgasatttryckfrihetsbrott Uyckfrihetabrottavskrivs-
Husrannsakanlör elteraökandehandlingar Förundersökning BeslutIklagarmyndighet.pågårhosav

husrannsakanom
Ifrägasatttryckfrihetsbrott tryckfrihetsbrottavskrivs-

tryckfrihetsbrott Åtgärd-
konfiskationFramställning uyckfrihetabrottethets folkgrupp Ansökan konñskeringmotom om

Fråga förtal skrifti tryckt Intesärskilda åtal avförsskill allmäntförom m.m. -
Ifraguatttryckfrihetsbrott tryckfrihetsbrott
Ifrlgasatttömt i trycktakriñ särskildaskål avförsfor åtalallmänt -
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Saken Beslut

ifrågasatttryckfrihetsbrott fråga väckande åtal Delvispresk-ription,nu om delvisav särskildaskälEnallmänt-
åtal.AllmäntÅtalskallinteväckas.

Ang..tryckfrihetsbrottheta folkgruppmot AmFörundersökninggenomförd åklagarmyndighet.av
skallinteväckas

ifrågasatttryckfrihetsbrott tryckfrihetsbrott Åtgärd-
ifrågasatttryckfrihetsbrott intesärskildaskälförallmäntåtal avförs-
ifrågasattbrott TFzsreglerförmeddelaresmot anonymitet, Förundersökninggjord överåklagarevidav
s.k.meddelankydd åklagarmyndighet.IK harsammanfattningsvisfunnitatt

NNvarkenuppsåtligeneller oaktsamhetkanav anses
haåsidosattsintystnadsplikt.Förundersökningenhar
därmedvisat brott 3 kap.3 TFatt § harbegåtts.mot
Am skall väckas

Ang.handläggning ärende fäkopiorett allmännaattav tillräckliganledningom förIKav göranärmareatt
handlingar utredning.Erinran möjligheten överklagaenligtom att

15kap.sekretesslagen
ifrågasattförtal trycktskrift Integenom särskildaskälförallmäntåtal åtgärd-
ifrågasatttryckfrihetsbrottförtal intesärskildaskälförallmäntåtal åtgärd-
Kritik pressmeddelandemot tillräckliganledninginledautredning åtgärd-
ifrågasatttryckfrihetsbrott anledning tryckfrihetsbrottanta begåttsatt åtgärd-
ifrågasatttryckfrihets-ochyttrandefrihetsbrott ingripande TFenligt ellerYGL åtgärd-
Anmälanavseende annonskampanjen Avförs
Klagomål UD rörandeutflende allmännamot handlingar kritik frånIK avförsav -
ifrågasatttryckfrihetsbrottförtal intesärskildaskälförallmäntåtal avförs-
Anmälan tryckfrihetsbrottom Artiklarnaföranleder åtgärderenligtTF
ifrågasatttryckfrihetsbrotthets folkgruppmot tryckfrihetsbrottavskrivs-
ifrågasatttryckfrihetsbrottförtal intesärskildaskälförallmäntåtal åtgärd-
Fråga brott tystnadspliktmotom Förutsättningar ñrsaknas inledaförundersökningatt -

avförs
ifrågasatttryckfrihetsbrottförtal afñschering tryckfrihetsbrottgenom förundersökning-
ifrågasatttryckfrihetsbrott intesärskildaskälförallmäntåtal avförs-
ifrågasattförtal trycktskriftgenom
Anmälan brott TFmotom tryckfrihetsbrott Åtgärd-
ifrågasatttryckfrihetsbrott folkgrupphetsmot tryckfrihetsbrottavförs-
ifrågasattbrott TFmot Förundersökninggjord åklagarmyndighet.av

Åtalsunderlåtelsemedstöd 20kap.7 § förstaav
stycket RBl
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BeslutSaken

partiDetpolitiskamälsägande.Anmälaren inte somärtryckfrihetsbrottifrågasatt
förhindradJK attmälsägande.ärkaninteberörs vara

åtgärd.någonvidta
avförsstaltil förallmäntsärskildaInteskrift -trycktförtalifrågasatt enom

förtalellerfragamllsägande.finnsingenDet omfolkgruppñrtal. hetstryckfrihetsbrott motifrågasatt
Åtgärdfolkgrupphetsmot -

ÅtgärdråderMeddelarfrihettystnadsplikt -ifrågasattbrottmot
förstödtilllberopatanmälarenharskälDe somskritttrycktförtalifrågasatt genom

iståndtillkommaåtalbörallmäntuppfattningenatt
dockSkälenkanbeaktansvirda.visserligenfall ärhans

jämförtfall,dignitet hanssådan attinte varaavanses
kunnañirtalsaintationer,skulle varaavmedandra anses

ochförarbetenaikvalificeratslagsådant avsettssom
åtal.allmäntIK ingripermedmotiveraskulle attsom

Åtgärd.ytterligareingen
framförsibedömning detsamladVid somavfolkgrupp enhetstryckfrihetsbrott motifrågasatt

anledningfinnsfinns detIK intekantidningen att-
medutgivaretidningensingripaförhonom motatt

åtgärdtryckfrihetsbrottföråtalallmänt -
vidöveraklagaregjordFörundersökningsaknasutgivare avansvariguppgiftTF5kap.brottifrågasatt ommot

Åtalsunderlätelse 7 520up.enligtIklagarmyndighet.
RBstycketlförda

enligtföreliggerför förtalallmäntåtalFörutaättningförtryckfrihetsbrottifrågasatt
fallintei dettabedömningIKs

avñrstryckfrihetsbrottfolkgrupphets -ntycltfrihetsbrott motifrågasatt
gjorts.intemälsägandenharfrånAngivelseförtaltryckfrihetsbrottAnmälanom
avskrivsmassidaföratgärderfrånutrymme -

avskrivsanmälningenSaknasfogförTF -brottAnmälan motom
anledningintefall.detta attgälleriMeddelarfrihetinnehålletiröjameddelarfribetbrottattochTystnadsplikt -

tystnadspliktför brottñrundersökninginleda motsexualbrottförmilsakkunnigutlätandei ansvarom
huruvidautrönaförinledasFörundersökningskall attm.m.uppviglingTFbrottAnmälan motom
somñrZQTFharbegÅttsoChbrottmot4kap. vem

börñntnderaökningenUnderhärför.ansvarig
fragabokenipainriktasinledningsvisutredningen om

TF det5 innan5i i kap.bestämmelseomfattasav ua
aklagarmyndighetUppdrasutreds.misstänktabrottet
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Ifrågasstzförtal trycktskrift Deskñlsomanmñlarenharåberopattillgenom nödför
uppfattningen allmäntåtalböratt kommatill ståndi
hansfall ir visserligen irda.Skälenkandock
inte sådandignitet hansfall,jämförtansesvaraav att
medandrañrtslssituationer,skullekunnaansesvaraav
sådantkvaliñceratslag förarbeteni ochavsattssom

skullemotiven IK ingripermedallmäntatt åtalsom -
W675i llsird

lfrågasatttryckfrihetsbrott särskilda mskål ingripandemedallmäntm1
Ifrågassntryckfrihetsbrottbrott föreskriftemaimot Vid samladbedömning omständigheternakringen av
2 2kap. Qsekretesslagenförsvarssekretessen depubliceradeom uppgifternai fråga.varvidJKbl.a.

frånvaron fotograferingsförbudnoterar pådenav
aktuellaplatsen.finnerJKemelle.id intetillräcklig
anledning tryckfrihetsbrottbegåttsattantaatt degenom
aktuellapubliceringarna.Vid sådantförhållande
beslutarJK inteinledafönindersökningatt åtgärd-

Ifragasatttryckfrihetsbrotthets folkgrupp,klistermärken JKmot beslutarmedstöd J kap.4 5Zjimförd medav a
20kap.7 § förstastycketl RB inteinledaatt
förundersökningrörandemisstankeom
tryckfrihetsbrottethets folkgruppmot

Ifrågasattbrott TF skyldighet innehautgivningsbevismot JKatt beslutarmedstöd 23kap.4 âjimñrd medav a
20kap.7 5 förda RBstycketl förundersökningatt
skallinledas

Ifrågasatttryckfrihetsbrotthets folkgruPPflygbladm.m. TFmot intetillämplig dettaflygblad.Innehålleti
flygbladetkandärförintebli föremålförgranskning
frånIKs sida.Deni ñygbladetomnimndabokensynes
annuinte utgiveni Sverige.Pågrundhäravochvara
danågontryckningenföregåendegranskning skriftav
inte tillåtenir TFenligt föranlederskrivelseninte
någonåtgirdfrånIKs sida avskrivs-

Ifrågasatttryckfrihetsbrottförtal Ansvarñr tryckfrihetsbrottkanintekommai fråga.
Ärendetåterlämnastill åklagarmyndighetenförden
eventuellaytterligareprövning åklagarmyndighetensom
kan påkalladanses

Ifrågasatttryckfrihetsbrott Intesärskildaskålför allmäntåtal avförs-
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Saken Beslut

Ifrågasatt uppviglingtryckfrihetsbrott Artiklarnainnehållinnefattar IKmuppfattningenligt
tryckfrihetsbrottinte intenågonytterligareåtgärd-

ifrågasattförtal trycktMitt intesärskildaskålförallmäntåtal åtgärdgenom -
ifrågasatttryckfrihetsbrott Ingenåtgärd
Ifrlguntt hets folkgrupp brottenligt7 kap.4 5 ll TF avskrivsmot -
Ifrågasatttryckfrihetsbroctförtal Intesärskildakål förallmäntåtal Åtgärd-
Ifrågasattförtal trycktskrittgrovt förtalgenom
ifrågasatttryckfrihetsbrottvykort, folkgrupphets Detkort anmältsinnefattarintenågot enligtmot som som

IKmbedömningskullekunna TF.utgörabrottmot
DärmedsaknasanledningförJK åtgärdvidtanågonatt

ifrågasatttryckfrihetsbrottdekaler.hets folkgrupp åtgärdmot
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Tabell P Yttmndefrihetsârenden. Tabellen ärenden avgjorda år 1992avser

Saken Beslut

Anmälan yttrandefrihetsbrotteförtalom särskildaskål motiverarallmäntåtal.som
Förundersökninginleds

ifrågasatt,maudefrihetsbrotthets folkgruppmot Uttalanden riktade folkgruppenzigenare.mot
Yttrandefrihetsbrottföreligger

ifrågasattbrottenligt16kap.10 i brottsbalken,olagavåldukildrlngEftera hatagitdel innehålletatt i denanmildaav
påvideofilmåtalsprövning videoñlmenfinnerIK anledningantaatt,genom

skildring sexuelltvild i detangivnaavsnittet,av brottet
olagavåldsskildringblivitbegånget.Förundersökning
skalldärförinledas detta Uppdrasbrott. åtang.
överaklagarevid regionåklagarmyndighet
I ovanståendeärendeuppdrarIK i ställetåt
överåklagarevidåklagarmyndighetgöraatt
förundersökningen

Ifrågasattyttrandefrihetsbrottolagavåldsskildringi kabel-TV Förundersökningavseendemisstankeom
yttrandefrihetsbrottetolagavaldsakildringskallinledas

ansvarigemot programutgivaren.Uppdrasåt
regionåklagarmyndighet

ifrågasattyttrandefrihetsbrottärekrånkningsbrotti radiosåndning Intesådanasärskildaskål påkallaringripandesom
påstående olovligavlyssningom medallmänt- Åtal åtgärd-

ifrågasattyttrandefrihetsbrotti när-radioprogramhets folkgrupp Förundersökningmot yttrandefrihetsbrottethetsang. mot
folkgruppskallinledas programutgivaren.mot
Förundersökningskallocksåinledas stramarang.
försummelseskyldigheten spelain ochbevaraav att

sändsi närradiouppdrasprogram överåklagaresom -
vidaklagarmyndighet

Ifrågasatt frihetsbrotthetsfi folkgruppi nåt-radioprogrammot Ingenåtgärd
ifrågasattyttrandefrihetsbrott Inteanledning yttrandefrihetsbrottantaatt förövats-

åtgärd
ifrågasattyttrandefrihetsbrotthets folkgruppmot
ifrågasattyttrandefriheubrottreporterblottasig TV-programi
ifrågasattöverträdelse förbudet efierforakning källamotav Det harkommitframav i ärendet intesom anledningger

någonsådanattanta nppsåtligatt överträdelseav
ñrbudet eñerforskningmot uppgifislârnnareav som
skullekunnaföranleda harägt Intehelleriansvar rum.
övrigt innehålleti anmålningenanledningtillger några
åtgärderfrånIKs sida

295



Bilaga 2 199337SOU

BeslutSaken

lokalaradiosindningar AvskrivslagföringrörandeSkrivelseang.
IKneñerhört synpunkter

Efter hatagitdel innehÅlletinår-radioprogramifrågasattyttrandefrihetsbrotti att av
IK Åtalförrotokollet ñnner att

yttrandefrihettbmttet folkgruppskallväckashetsmot
enligt

yttrandefrihetsbrottetfolkgrupp Fömnderökningskallinledasifrñg yttrandefrihetsbrotti nñrradioprogramhetsmot ang.
överåklagarevidhets folkgrupp uppdrasItmot m.m. -

lklsgarmyndigliet
särskildaakil för Ita åtgärdifrågasattyttrandefrihetsbrott allmänt -

Åtalnårradioprogrsm Förundereökninggenomförd. förifrågasattyttrandefrihetsbrotti
ytnandefrihetabrottethets folkgruppskallväckasmot
enligtstämningsansökan

folkgrupp stämningsansökanYttrandefrihetsbrotti nñrradioprogramhetsmot
inteTV-program skålförallmäntåtal avförsifrågasattförtali ett -
Förundersökningin närradioprogram genomñrd föranleder åtalfrå försummelse spelaatt -
Anmälanfö. eder ytterligareåtgärderavförsifrag yttrandefrihetsbrotti när-radio -

ÅtalFörundersökninggenomñrd.yttrandefrihetsbrott vñldsskildring skallväckasifrågasatt olaga mot
programutgivarenenligt utfärdaddennadagen
ämm
stämningsansökantingsrättOlagavaldsakildring lokalkabelsândning tillge
Preakripüon åtgärdyttrandefrihetsbrott iosåndningifrågasatt när. -
inte förförtal särskildaskål allmäntåtal förundersökningyttrandefrihetsbrottetAnmälanom -

inledaförundersökning ñryttrandefrihetsbrottsäntviaengelsksatellit grund redogörelseifrågasatt
YGLa tillämpning avskrivs-

anledning förövatsyttrandefrihetsbrott yttrandefrihetsbrottifrågasatt antaatt -
åtgärd

överlämnasSverige Kan föranledayttrandefrihetsbrottfilmer spriddainom åtgärd IK. tillifrågasatt av
åklagarmyndighet
Ynnndefrihetsbrottyttrandefrihetsbrottbarnpornograñhrott nämnder-sökningskallinledasifrågasatt - -
uppdraLtöver-åklagare regionåklagarmyndighetvid

anledning mi 595118Förordnande beslagmed av omom
yttrandefrihetsbrottbarnpornograñbrott

folkgrupp Förundersökningifrågasattyttrandefrihetsbrotti nârradioprogramhets inledasskallmot ang.
yttrandefrihetsbrottet folkgrupp uppdrasåthetsmot -
överaklagare åklagarmyndighetvid

296



SOU 199337 Bilaga 2

Saken Beslut

Förordnandebeträffandeförundersökning yttrandefrihetsbrottet lnleddförundersökningutvidgasom beslagsamt
olagavåldsskildring beslagmedanledning misstanke filmersamt videogramochom av av
härom barnpornograñbrottochom
Framstillningenligt27 7kap. f tredje RBstycket förlängning Framstillningtill tingsrättom

tidenñr halsvickandei mil enligtYGLav
Förordnandebeträffandeförundersökning yttrandefrihetsbrottet Förundersökningbeträffandeyttrandefrihetsbrottom -
barnpomograñbrott överklaganvidIklagarmyndigliet
Förordnandebeträffandeförundersökning yttrandefrihetsbrottet Förundersökningbeträffandeyttrandefribetsbrottom
barnpomograñbrott beslagmedanledning misstankesamt däromuppdrasåtövenlklagarevidom regionaklagarmyndighetav -

beslag

Olagavåldsskildring; begäran frånStatensyttrande biografbyråPlgaendeñrundersökningnu om yttrandefrihetsbrott.om
Yttrandeenligt16kap.195BrBfrånStatens
biogratbyrå

Förordnandebeträffandebeslagi förundersökning yttrandefrihete-Beslagpåvideogramom m.m.
brottetbarnpornografibrott
Förordnandebeträffandeförundersökning yttrandefrihetsbrottet Förundersökningbeträffandeyttrandefrihetsbrottom -
olagavåldsskildring beslagmedanledning misstankesamt uppdrasatöveraklagareom vidregionåklagarmyndighet.av
därom Beslag inhimtande yttrandefrånStatenssamt av

biografoyrå
Framstillningenligt27kap.7 5 RBtredjestycket ñifingning Framstñllningtill tingsrättom av
tidenföråtalavickandei mål YGLenligt

lfrñgasattyttrandefrihetsbrottuppvigling Anledningsaknastill antagande yttrandefrihets-att
brottbarbegåtts. ingripande IK avskrivsav -

ifrågasattyttrandefribetsbrottförtal särskildaskil förallmäntIta] åtgird-
Beslagmedanledning misstanke vlldsskildringolaga Bullsav om
i videogram
Beslagmedanledning misstanke barnpornografibrott Beslagav om
Hivsnde beslagvissabeslagtagnafilmerochvideogram l-livandeav beslagav
Framstillning förlängdtid väckaåtal Framstållningatt tillom tingsrätt
ifrågasattyttrandefrihetsbrottñlm EftersomStatensbiografbyrlgodkäntfilmenför

visningkanansvarighetförolagavildsskildringinte
kommafråga16 kap.10b 5 tredje BrBstycket jfr
5kap.4 §YGL avskrivs-

lfragasattbrottenligt16 10 i BrB,kap. b olagavaldsskildring, Förundersökningskallinledas atuppdras-
påvideogram överñklagarevid iklagarmyndigbet
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BeslutSaken

jfr föregåendeenligt Belsag videogrammedanledning misstanke brottFörordnande beslag ettom avavom
BrB, valdsakildring16 10b Q olagakap.

Förundersökningskallinteinledasyttrandefrihetsbrotifrågasatt
för in-malaägandeförutsättningarföruppgiñslimnare AnmilarenärIfragaaattbrott anonymitetaskyddetmot -

IK därförinte avskrivsgripandefrån föreliggermassmediatill -
Förordnande förundersökningrörande Beslagbeslagmedanledningavom

efrihetsb olagavildukildringochmisstankeomy
barnpomograñbrott

för åtal avförsifrågasattförtali radioprogram särskildaskäl allmäntett -
RapportIfrågasattförtali televisionsprogram Anmälaren nämndi detanmäldaett programmet-

avförs
enligtInnehålletTV-programet åtgärdIfrågasattyttrandefrihetsbrott i föranleder

YGL
innehålletvissa i TV 3 yttrandefrihetsbrottavskrivsAnmälan i sändningarmot -

InteIfrågasattyttrandefrihetsbrottförtal särskildaskälförallmäntåtal åtgärd-
HåvandeHåvande vissavideogram beslagbeslag avav

förtalsbrott. anledningför IK vidtaytterligareifrågasattyttrandefrihetsbrott förtal attm.m.
åtgärder

tidenför Åtali ma] Framställningtill tingsrättFramställning förlängning väckaatt ettom av
ifrågasattyttrandefrihetsbrottbarnpornografibrottang.

Inte ñâryttrandefrihetsbrottförtal särskildaskäl allmäntåtal åtgärdifrågasatt -
ifrågasattyttrandefrihetsbrott folkgruppm.m. anledningtill ingripandeavförshetsmot -

FramrtällningFramställning förlängdtid väckaåtal till tingsrättattom
yttrandefrihetsbrott folkgrupp SammanfattningsvisbedömerIK inteifrågasatt hets det kanattmot

förväntas åtalför heta folkgrupp ledaskulleattett mot
till fällandedom föntnderaökning-

yttrandefrihetabrott tryckfrihetsbrotthetsFråga och motom
IKskältill åtgärd avförafolksmpp av -

Intesärskilda ñrifrågasattyttrandefrihetabrott skäl allmäntÅtal avskrivs-
JKñnner sådanañ del referensband omständigheternai dettaärendeAnmälan vägran ärattattom av

förundersökninginteskallinledas.IK beslutaratt
därför 23 stycketmedstöd kap.4 i andraav a
med20kap.7 5 första RB inteinledastycket1 att
någonförundersökningi dettaärende

barnpornograñbrottifrågasattyttrandefrihetsbrott yttrandefrihetsbrottavförs-

298



199337SOU Bilaga 2

Saken Beslut

Ifrågasattyttrandefrihetsbrotti videogrambarnpornograñbrott Förundersökning vidgjord regionaklagarmyndighet.
Åtal föryttrandefrihetsbrottetbarnpomograñbrottenligt
stämningsansökan

lfrågasattyttrandefrihetsbrottförtal Intesärskilda åtalskälförallmänt
Yttrandefrihetsbrottvideogrami bampornograñbrott stämningsansökantill tingsrätt
ifrågasattyttrandefrihetsbrottolagavaldsskildringi videogram Förundersökning vidregionaklagarmyndighet.gjord

EnligtlKzsbedömning utredningenintetillräckligtger
stödñr påståendet X harsprittvideogramsådaniatt

Åtalomfattning kankommai fråga. skallattansvar
Äterståendedärförinteväckas. beslagskallomedelbart

hävas
Fråga för yttrandefrihetsbrotti närradio Förundersökning åklagarmyndighetgjordomansvar av -

stämningsansökan
Yttrandefrihetsbrotti nârradioprogramhets folkgrupp stämningsansökanföregåendejfrmot
Ifrågasattyttrandefrihetsbrotti videogrambarnpornograñbrott Förundersökninggjord överâklagarevidav

áklagarmyndighet. för barnpomograñbrottAnsvar kan
Åtalintekommai fråga. inteskall väckas

Ifrågasattyttrandefrihetsbrottbets folkgrupp straffbarauttalandenavslutatmot -
Ifrågasattyttrandefrihets- tryckfrihetsbrottoch hets folkgrupp tryckfrihets-elleryttrandefrihetsbrott åtgärdmot -

Inteskälingripa YGLellerTFenligt utgivarna.mot
statsrådstårfö. lKzsinteunder tillsyn

Ifrågasattyttrandefrihetsbrotthets folkgrupp skälingripa YGLenligt avskrivsmot -

-- statsrådstårfö. underJKs tillsyn-

Inledande förundersökning yttrandefrihetsbrott Utredningen för misstankestöd barnkanav om attger om
barnpomograñbrott hamedverkati pornograñskñlm sprittstillsom

allmänheten.Detfinnsanledning brottenligtantaatt
5 kap. § YGLl jämfördmedl6 kap.1G §BrBkana

förövats.ha Förundersökningskalldärförinledas-
uppdrasatåklagarmyndighet

Ifrågasatt BrBbrottenligt16kap.10b § olagavåldsskildring Förundersökninggenomförd åklagarmyndighet.av
Åtalpåvideofilm skallinteväckas
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BeslutSaken

åtgärdYttrandefrihetsbrotxföreliggerintebampornograñbrottyttrandefrihetsbrottifrågasatt -
begåttsyurandefrihetsbrouanledningnärradiofolkgruppi antaatthetsyttrandefrihetsbrottifrågasatt mot v

Wild
Birdfolkgrupphetsyttrandefriheubrottifrågasatt mot

inledasuppdrassFörundersökningskall10 i BrBkap. benligt16ifrågasattbrott -
regionlklagarmyndighetPÅ dwsnnüVildülñldñnaOI-sn

Itañrdpå19911559 medföreskrifterlagenbrottAnmälan motom
YGLzsomradenTFs och

begåttsharanledning nagotbrottDetsaknas antaattynrandefrihetabrottifrågasatt -
Åtgärd
vidareåtgärdTV-programinspelningardelenskildarättAng. attta avav

ÅtgärdVissauttalanden vidarenär-radioinspelningaridelenskildarättAng. attta av -
Åtalfinnsföratalsunderlatelse.FörutsättningaryttrandefrihetsbrottifrågasattAng.

för likartadebrotttidigareväcktnärradioprogram motfolkgruppi sammapersonhets -mot
Åtgärdvidare

åtgärdInte skälförallmäntåtalsärskildayttrandefrihetsbrottifrågasatt -
attsaváåw olagaIKStatensvaldsskildring;olagayttrandefrihetsbrouifrågasatt

inledasFörundersökningskallväldaskildring.9videogramIK överlämnatbiograñzoyratillhar
överaklagsretvaskildauppdrasAtbeträffandedessa-

beslagfrågorErinranvidaklagarmyndighet. att omom
IKunderställasskall

misstankeavseendeIK förundersökningTFs förordnarföreskriñerpä och19911559 med anlagenIfrågasattbrottmot
S i lagenmedhestämmelsernaikap.6brottfränreferensband motlämnaYGLs omr-Idenvägrat ut om
områdenskallinledasTF ochYGLzsföreskrifterpåningarnarradiosand

närradioföreningenföransvarigaföreträdaremot -
aklagarmyndigbetviduppdrasIt över-åklagare

tillanledningDåutredningeni ärendetintevideogramutlåningväldsskildringolagaIfragasatt geravgenom
IK harnågot har pröva,antagande brott. attatt som

inledasbegåttsskallñmndersökning
Framställningtill tingsrättmalha] itidenför väckañrlingningFramställning ettattavom

yurandefrihetsbrottifrågasattang.
Avskrivsyttrandefrihetsbrottifrågasatt

anmälanJKhari tidigarebeslutprövatfolkgruppyttrandefrihetsbrotthetsifrågasatt avsammamot en
åtgärdföranlederdärföringeninnehåll.Anmälan annan

föröversindsfrånJKs sida nämndabeslutänatt
kännedom
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BeslutSaken

haranmälarenfrånutgåJK sigkunna att numeranärradioañndning anserfrånreferensbandBegäranom
anledningdärmedinteDetfinnsbandkopior.mottagit

i sakengl vidareJKför att
Ut-klagar-myndighet.gjordFörundersökningyttrandefrihetsbrott avförundersökningNedlâggning omav

ñnnsskälintelängre attdet antavimrredningen attbarnpornografi
forövats.barnpornografiharyttrandefrihetsbrottnågot

därförnedliggaFörunderaökningen
yttrandefrihetsbrortnågotskälIntetillräckliga attantaförtalfolkgruppellerYGLhetsifrågasattbrott motmot

inledaskålintehellerfinnsdärmedDet attbegåtts.har
åtgärdytterligareförundersökning-

videogrambeslagBeslutfråga beslag avomyttrandefrihetsbrott;Ifrågasatt omnu
inteinledasFörundersökningskallreferensbandtillhandahållaskyldighetenIfrågasattbrott attmot

till åtaletJK bifallyrkarhovrättvadeinlagatillvaldsskildringOlaga
motsvarandeeller
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Tabell Q Advokatärenden. Tabellen ärenden avgjorda år 1992avser

Saken Beslut

Klagomål advokat styrelsensbesväröver beslutimot disciplinärende JKhar inom4veckorpåkallatåtgärdhos
lämnatanmälan advokat åtgärd disciplinnänmdertmot utanen kan inteföranledaåtgärdnu-

Misstanke advokatför Ärendetbrott tystnadspliktmot mot börunderställassamfundetfårdisciplinär
prövning

Klagomål Advokatfullgörande uppdragmot boutredningsman Ingenåtgärdhänvisningav tillsom styrelsen-
Klagomål advokatbyråej utförtuppdragtillfredsställandemot Avgjort akiljedom åtgärdgenom -

arvodeaberittigad-
Klagomål bitr.juristmedanledningmot dennesrätt full- Föranledcren att åtgärdklagomåletav prövatav
göra uppdragi tvistett samfundetsen styrelse
Klagomål advokat,granskningsamfundetsmot styrelseshand- anledningen till någonåtgärdav JKav
läggningochbeslut
Klagomål advokater,granskningsamfundetmot styrelseshand- Inteanledningtillav någonåtgärd JKav
läggning
Klagomål advokatgranskning samfundetsmot styrelsesbeslut åtgärden av
Klagomål advokatgranskning samfundetsmot styrelsesbeslut åtgärden av
Klagomål advokatgranskning samfundetsmot styrelsesbesluten åtgärdav
Klagomål advokatgranskning samfundetmot styrelsesbeslut åtgärden av

vidtaåtgärdau
Klagomål advokatgranskning samfundetsmot styrelsesbeslut åtgärden av

vidtaåtgärdatt
Klagomål advokatgranskning samfundetsmot styrelsesbeslut åtgärden av

vidtaåtgärdatt
Klagomål advokatuppdrag bodelningsfönittaremot åtgärd.Klagomålen skallsom prövas samfundsstyrelsenav
Klagomål advokaterstyrelsen åtgärdmot åtgärd
Klagomål advokatstyrelsen åtgärd,JKstidigaremot beslut åtgärden

åtgärd
Klagomål advokatpågåendedisciplinärendehossamfundetmot åtgärden
Klagomål advokatmot åtgärden
Klagomål advokatergranskning styrelsensbeslutimot av
disciplinärende åtgärd
Klagomål skiljenämndmot åtgärden
Klagomål advokatmot JKhartidigareen beslutat påkallaåtgärd styrelsensmot

besluti diaciplinärendet.Framställningenkandärför
inte föranledanågonvidare frånåtgärd JKssida.nu
Avskrivs

Sverigesadvokataamfundsstyrelse

7Sverigesadvokalsamfundsdiseiplinnämnd
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Saken Beslut

Klagomål advokatermot mälarens klagomÅlharinte,aÅvittfrarnglr,nya prövats
aamftmdsstyrelm..Deklagomålav harframförtssomnu

hitföranlederinteomprövningJKnbeslut9110.26av
ellernågon ÅtgärdfrånlKzrsidaannan

Begäran Åtgärd advokatmotom en EnligtJltzsmeningärdetfränallmänsynpunktpÅkallatatt
da görsklart vokatenshandlingssättiatt dettafallinte
ärförenligtmedgodadvokatsed.JKbegärdärföratt
disciplinnämndeslbeslutar disciplinärÅtgärdomen mot
advokaten

Klagomål advokatmoten Vad förekommiti ärendet intenu anledningtill någonger
Åtgärd .IKav

DisciplinärÅtgärdenligts kap.7 g 1och2 RBn .IKyrkar HDskallförordnaatt utealutnin, advokatenen av
Sverigesadvokataamfundur

KlagomÅl advokatmoten Disciplinnämndenabeslutinnebär advokatenharatt
uteslutit Sverigesadvokataamfundmedur anledningav
vad törevariti fyraskildasom anmälningsärenden.Det
saknasunderdessañrhÅllandentillräckliganledningfrän
allmänsynpunktförJK gå pÅatt nÅgranärmare
överväganden ocksÅdethandlingssättavom som
advokatenvisati du fall Åsyhatsi det anmälarensom av
mil. inleddaärendethosdisciplinnämndenskullekunna

anledningtill nägraaÅdanaanses Åtgärderge JKkansom
vidta advokat.mot Anmälarensskrivelsehiten skalldärför
inteföranledanÅgravidareÅtgärderfrånlKs sida

Klagomål advokatgranskningmot disciplinnämndensen hand-av Vad förekommiti ärendet intesom anledningtillger
Ewing någonÅtgärd JKav
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Ärenden och yttrandenenligt lKs 1992datalagen.Tabellen beslut registraturårenligtTabell R avser

BeslutSaken

Överklagande JuatilYttrandetillstadsdelsnämndiMalmömdfränom rtemerttetav ,
uppfattning fraga.JKdelarinapektionens i denna DeDatainspektionendelbeslut av

ADB-atadsdelsnämndenanfördaskälenmotiverarinteatt
anfördaskälenefteraitta. inspektionensikerhaen n deav

bifallavstyrks till överklagandet.

migÖverklagande univesañetaanfördaskälenharinteövertygatDatainspektionen DeStockholmsuniversitetfrän avav
inspektionenföreskrifter ändras.PLdebörgallring nregisterslutligabeslut attom avavpe.

bifalltill överklagandet.anfördaskälenavstyrks

skilfunnit intressen honomtillständ JKharinte allmännafullföljd Datainspektionenbeslut meddela attFraga attatt. gerom av
fotboll överklagaDatainspektionenbeslut.Polisregia EMiförapersonregistnaförRPSatt

Överklagande uppfattning fraga.DeJKdelarinspektionens i dennaDatainspekti beslutDagensNyheterAB avavav
tidningsförlagaanfördaskälenmotiverarinteinrättaochförstillatand attsvalt ansökan attomen

tillståndförhittillsvaranderestriktivapraxisvadgällerpersonregister
tillfrlngls. avstyrkerbifalltelefonförsäljningaindamal JKJustitiedepartementetYttrandefranJKtill

överklagandet.

värdefullt innanÖverklagande bakgrundDetskulle dennaDatainspektionenbeslutfränV L kommun mot vara avav -,
avlats.StatskontoretochSvenskaJKsyttr-anförapersonregisteför inrättaochvillkor att

ärendet.tillfälle sigikommunförbundetbereddaJustitiedepartementet attyttrafränJKtillYttrande

Överklagande uppfinningi dennafraga.JKJKdelarinspektionenlönäln-glina av
bifallavstyrker till ñverklagandd.tillständavsRansökanDatainspektionenbeslut om

förapersonregisterinrättaochatt

skälharintefunnit allmännaintressen honomtillständ JKDatainspelnionenabeslut meddela attfullföljd attFraga att geravom
Datainspektionenbeslutregisterbörenligtöverklagaföraj iStförbl.a.Z att pe.,

.lkzsmeningbevaras 92-08-31EM-video.Poliaregister t.o.m.

Överklagande till JustitiedepartementetJKdelarDatainspektionenbeslutvadfran DatainspektionenRPSav
framfördauppfattning uppskovbörmedges.genomförandevissaatgärderförtidpunkten attavavser

frän till JustitiedepartementetYttrande JK

Överklagande uppfattningi dennafraga.JKdelarinspektionenDatainspekti beslutCD-ConsultABfrän av
bifalltill överklagandet.föra JKavstyrkerinrättaoch peraonregiatertillstandavslag ansökan attav om
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Saken Beslut

Överklagande Ärendenfrin Varbergakommun Datainspektionenbeslut viktigap ipiellaochtekniskafragorav rymmer
visavillkorbetr. aomiviumlnbelymiinlünnadeyuranden.

Datalaputreduubgerskanñrvintaabehandla fragordena i
sinavslutandearbae.JKharvidareförrut nakenkanm
kornrnaattbdaandlaaidertaveivilnüniatemlillkallade
arbetsgruppenmecborgarkontor.l awaktanplav

till i deuar- ,
3a mi in I- .

uppfattningbeträffandebehovet föreakriñerochav
avstyrkerbifalltill överklagandet.

ÖverklagandefranEstelleSoliditet Datainspektionenbeslut Yttrandetill Juav
iöreakriñerEarändrade peraonmgiaom ru

Solidileukredizupplyaningaregialcr.

ÖverklagandefrånUpplysningwentnlenUCAB I mm-- v tillluatiti,av ,
föreskrifterbeslut indrade förpersonregistretom

Upplyaningsregister.

ÖverklagandefrånUpplysningaeentralenUCAB Datainspektionen JKdelar föreliggandepl Dataimpektionertaav
betriffande lerminahrafikavtalbealut kravpl slulforbnnkaren uppfattningmed ochavstyrkerbifalltill överklagandet.
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ÄrendenTabell S enligt lagen övervakningskameror Tabellen beslut utgåendeochom m.m. avser
skrivelser enligt IKs registratur år 1992

Saken Beslut

JKöverklagarlänsstyrelsensi Malmöhuslänbeslutbar. tillständ JKyrkar länsrättenupphäverdetöverklagadeatt beslutet.
ñr Malmösjukvärdsñrvaltrtingbrukaövervakningskamenvidatt
entréntill sjukhemnattligövervakning.JK ñ-Igaett attanser om
tillståndskallprövasml. S53 lagen1990484 övervaknings-st om
kameror.

ÄlvsborgsJKöverklagarlänsstyrelsensi länsbeslutbar. tillstlnd JKyrkar kammarrättenmedändringatt länsstyrelsensav
förPlusCurtSvenssonLivsmedelAB brukaövervakningskamera. besluttidsbegränsaratt tillstanda användaövervaknings-att
Beslutaöverklagasdelasåvitt meddelatundantagfrän kameratill utgångenmajavser 1992 föreskriver detsamt attav
upplysningspliktenenl.3 53 lagen1990484 delsvadst äliggertillständshavarenae., informeraallmänhetenavser att om
villkorförtillstlndaenl.10§3 lagövervakningst övervakningen anslag.samma av genom
brödavdelningenilivsmedl ik; undantagfränupplysningspliltten.

DoAB HultahallenICA

DoSamuelsonlivsCityAB; beslutetöverklagasdock JKyrkar kammarrättenmedändringatt länsstyrelsensav
endastsåvitt meddelat frinundantag upplysningsplilrlen föreskriver detäliggertillstandshavarenavser att informeraatt
i 3 93 lagen1990484st etc. allmänhetenövervakningen anslag.om genom

ÄlvsborgsJKöverklagarlänsstyrelsensi länsbeslut tillständ JKyrkar kammarrättenupphäveratt länsstyrelsensang. beslut
lörHedbergsGuldå SilverAB brukaövervakningskamera. såvittatt rättentill inspelning.avser
Beslutetöverklagasdockendastssvin rätten bilderspelaattavser

förmedlas i tillståndetangivnakamera.som av

ÅhlénsDo LivsAB brödavd.som

DoObs Stormarknad

JK sittIterkallar överklagandetill Kammarrätteni Göteborg.

JKÖverklagarlänsstyrlesensi GöteborgsochBohuslin beslut JKyrkar kammarrättenupphäverlänsstyrelsensatt beslut
tillstlndförOKVästAB brukaövervakningskamera.att såvittang. rättentill inspelning.avser

Beslutetöverklagasdockendastsåvitt rätten spelaattavser
bilder förmedlas i tillstlndaangivnakameransom av
obemannadbensinstationi Brrmkärr
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Saken Beslut

iJKöverklagarllnastyrelaensJimtlandslin bealut JKyrkar kammarrinenupphiverdetöverklagadeatt
bariffandetillatandlörJämtlandslinalandating bruka beslutetatt
övervakningakameravidentréntill psykiatriakaklinikenvid
Östersundssjukhan;prövningenligt5 5 lagen3 1980484st etc.

JKöverklagarlänsstyrelsensi Malmöhus beslutlin JKyrkar hmrrtarrittenupphäverlinutyrelaenrbeslutattang.
tillatandlörSAS brukaövervakningskamera.Beslutet såvittöverklagas rättartill inspelning.att avser
dock avaerrinenattspelainbilder förmedlasom av
tillatlndeti angivenkameranr

MålJK.. HedbergsGuld SilverAB Kammarrätteni Göteborg Yttrandei målet-

JKöverklagarlänsstyrelser-taiGöteborgsochBohuslin beslut JKyrkar kammarrättenupphäverdetöverklagadeatt
beträffandetilladndförMölndalssjukhus lörbruka kamera beslutet.att en
övervakningentréntill lörlossningsavd.sjukhusetsav

Mil JK .. EvertSvenssonm.ll Yttrandei målet-
Kammarrätteni Göteborg FV-övervakningang.

JK.. OKVinMÅ] AB Yttrandei målet-
Kanunanineni Göteborg

Mu JK.. Jämtlandlinalandsting Yttrandei mile-
KammarrättenSundsvall

JKöverklagarlinsatyrelaenai Skaraborgslin beslutbeträffande JKyrkar kammarrättenupphäverdetöverklagadeatt
för vidtillatlnd GötaKanalbolag broarnaöverGötaKanal beslutet.att

vid GaatorpsochRotkilen forLöning, brukakamera övervakning.
Prövningenl.5 53 lagen1970484 övervakningvidat etc.-
ñirmyrnins

JK.. MölndalsjukhusKammarrätteniMal Göteborg Yttrandei mala-

JKöverklagarlinsrtyrelsensi Stockholmslin beslut JKyrkar kammarrättenmedindring linastyrelsensatt av
beträffandetillatlndför FotbollsförbundetSvenska vidRhunda bealuttidsbegränsattillaundettill rpelningsrittatt avseende
Fotbollastadioni Solnabrukakamerorforövervakning.Beslutet kamera 2och6 till utgangennr avmars.
överklagasdockendastslvitt lönnedlaaspela bilderattavser som

i tillstlndetangivnakameror 2och6.av nummer

Mll JK .. ABSK bolag KammarrättenGbg JKLterkallarsinöverklagande-
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Saken Beslut

MüJKLstiStockholmslin-Kamnuniøenstockholm Ym-andeimllet

ÄlvsborgsJKöverklagarlänsstyrelsensi lin beslut JKyrkar kammar-ättenupphäveratt detöverklagade
betriffandetillsttndlörBorlaLasarutanbmkaen beslutet.
kameraförövervakningentréntill ñrlossningsavdelningenav
ibyggrtadMS Prövningenligt513 lagen1990484etc.st

linastyrelseniÃlvsborgslinMLlJK.. Kammarrinerti Göteborg Yttrandeimlla-

ÄlvsborgsJKöverklagarlinsstyrlesensi lin beslutbeträffande JKyrkar karnman-ittenmedändringatt länsstyrelsensav
tillståndförCitySparkñp brukaövervaknin Beslutetatt besluttidsbegrinurtillstlndet användaatt.
överklagasdelsslviu meddelatundantagfrin upplysningsplikten övervakningskamenavser till utgångenjanuari1993av
enl.3 53 lagen1990484 delsvadst villkorlörae.. föreskriver detAliggertillstandahavamravser samt att
tillstlndetenl.1093 lagbrödavd.st informeraallmänhetensamma att övervakningenakningenom genom

anslag.

MalJK Rikspolisstyrelsen.. K .ilteni Stockholm Yttrandei mlla-

JKöverklagarkammarrittensi Göteborgdombetr.tillståndför JKhemställer bifalltill överklagandetom
PlusCurtSvenssonLivsmedelAB brukaövervakningskamera. Regeringsrätten.m
Beslutetöverklagasdockbarasåvitt frigsn franundantagavser om
upplysningsplilctenenl.3 53 lagen1990484rt etc.

DoHultabrukenICA

ÅhlénsDo livs

DoObslstammar-lutad Do

JKöverklagarlänsstyrelsensKalmarlin beslut JKyrkar kammarrättenang. upphäverlänsstyrelsensatt beslut
tillståndförBilspeditionInrikesAB brukaövervakningskamera.att svin ritrentill inspelning.avser
Beslutaöverklagadockendastsavia rittenattavser
spelainbilder lö i tillståndetangivenLsom av

MalJK.I. BorisLaura KammarrittenGbg Yttrandei male-

JKöverklagarlinsstyrelsensi Malmöhuslin beslut JKyrkar kammarrättenupphäverlänsstyrelser-uang. att beslut
tillståndlörS-ESandBensinå.Service brukaövervaknings- såvittatt rättentill inspelning.avser
kamera.Beslutaöverklagasdockbarasåvitt rätten spelaattavser

bilder förmedlas i tillstlndaangivenkamera.som av
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BeslutSaken

Ym-andeinülaSundsvallTineniMali

beslutlänsstyrelsenupphiveryrkar kanmuniuesnJKbeslut attBohuslinochi GöteborgslänsstyrelsernaöverklagarJK
inspelning.tillalvin rattenövervaknings-brukaFrölundaAB avserförStadenstillaünd alang.

Mvhavserrinendoekbara attöverklagasBeslutetkamera.
angivarkamera.i tillstandelförmedlasbilderspelain avsom

länsstyrelsensupphiverhmmarrinmJKyrkarmlin beslutStockholmailänsstyrelsenJKöverklagar
bealmochlimmransökanornüllsthrdaubruhMar-inkorrunandoförFtillaündbariffmde

bifall.övervakningalamerutan-alüvaaubrukaöve. .
Stockholmklappensjötrañküve. motmilitär av,

upphiverlñna-yrkariföratehandastka .menÄlvsborgs JKtillaündbeslutlinlänsstyrelsensÖverklagarJK ang.
Förtill inspelning.Överklagandet beslutsvit rättenstyrelsensJÃTTEN övervakningakamen. avserbrukaförICA m

inspelningtillrinskullefallkammarrineurdet susenförmedlasbilderinspelningtillendasttimerdock;iller somav
komplatenkammarrinenIlleryrkaaföreligger.L .u alentréikamera,avililL

hänseende.i berörtirerzdetminuter.in i 2spelar ovanutlöstaöverfallalarma +med maxau
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Ärendestatistik enligt arbetsredogörelser förJKs åren
1982 1992-

JKtillsynsärendenhosinkomnaTabell 1 Antalet

Tr
199219911988 1989 1990198719861985198419831982

Antal
799789747947 809805782765743748 749

JKhosärendeninkomna2 antaletTabell Totala

Är
1992199119901988 1989198719861985198419831982

Antal
5507469140504172 3856426138853706359133522946

JKtillsynsärendenhos3 GrupperTabell av
Är

1992199119901988 198919871986198519841982 1983

enskildaAnmälanfrån
487479438591 493460466457437453 464

yrkandenoklara-varav 101158130158xxxxxxx
myndigheterAnmälanfrån

171825 12 1322 65111514
lnitiativärenden

276 8 6610814105
Granskningsårenden

266272283324 294333280295281260276
Inspektioner

012 51043xxx
Ansvarsnämnden

27122x xx xxxxx
år.för dessaarbetsredogörelsernaiinteRedovisas separatx
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Tabell 4 utgången i tillaynslrenden

År
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Ad acta
149 108 120 147 158 164 242 122 94 114 63Ad med brevsvaracta

156- 120 102 93- - - - - -beslut kritikutan
277 305 263 267 296 261 272 314 234 199 277
beslut med kritik
26 41 25 14 33 24 20 42 25 15 16

Av tabell 4 framgår hur JKs tillsynsárendenavslutats. Det är först i JKs arbetsredogörelseför år1989 åtgärden läggaklagomålentill handlingarnasom att med brevsvar redovisassärskilt.

Tabell 5 Inkomnaärenden yttrandefrihetom
År
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Yttrandefrihet
57 74 72 109 144 165 162 152 170 182 266
tryckfrihet-
42 53 55 87 87 108 114 105 115 117 148
radioansvarighet-
15 21 17 22 57 57 48 47 55 65 79-video

Tabell 6 Inkomnaremisseroch s.k. legalopinion
År
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Remisser
59 44 58 42 42 58 42 46 48 45 53
Legalopinions
26 26 25 43 31 5 1 2 3 1 3Totalt
85 70 83 85 73 63 43 48 51 46 56

Tabell 7 Inkomnauppdragfrån regeringen
År
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Särskildauppdrag

2 3 5 0- 4- 4 1- -

De särskildauppdragenfrån regeringenredovisadesinte i arbetsredogörelsenseparat före 1986.
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Tabell 8 Inkomnaskadeståndslrenden

Är
1982 1984 1985 1986 1987 19881983 1989 1990 1991 1992

Skadestånd
548 S30 632 727 699 777571 809 880 861 1 147
-skadeståndslagen
364 359 349 374 359 343 360 305 313 384337
-ersättning vid frihetsinskränkning
184 325169 222 258 298 265 397 423 630414
-övriga skadestånd

0 62 0 0 0 14 01 1 2
-anmälanenligt 5 § skaderegleringskungörelsen

8670 77 106 109144 131- - - -

Tabell 9 Antalet JK företrädare förinkomnaärendenmed rättegångistatensom
F
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

37 22 36 28 37 2237 28 40 35 31

10Tabell Antalet enligt datalageninkomnaärenden m.m.
År
1982 1983 1985 1986 1987 19881984 1989 1990 1991 1992

Datalagenm.m.
1186 2067 17341556 1696 1734 1751 1688 1734 26502198
-datalagen

945 1322 1338 1356 1695 13611194 1311 1382 1805 2098
-kreditupplysningslagen

295 22 34 3 14 9 8 1614
-inkassolagen

32 130 58 44 6752 50 53 12048 81
-lagen TV-övervakningom

325 277204 306 321 252 315 315 290 304 416

Tabell 11 Inkomnaärendenfrån Sverigesadvokatsamfund

År
19881982 1983 1985 1986 19871984 1989 1990 19921991

183 293 354252 276 240 287 245 357 501 474
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Exempel på legal opinion utfärdad JKen av

JUSTITIEKANSLERN Datum Dnr

1992-06-05 2267-83-92

CERTIFICATE

This certify that Statens järnvägar the Swedish State Railwaysto
central of the Kingdom of Sweden and suchstatea agency as

vested with full into and perform its obligations underto enterpowers
commercial, financial other within its field ofagreementany or

activity. Any entered into by Statens järnvägar carries theagreement
full faith and credit of the Kingdom of Sweden.

Agreements concluded by Statens järnvägar relating theto ac-
quisition, sale, leasing financing of rolling stock within the fieldor are
of activity of Statens järnvägar and do require thenot consent or
approval of other Swedish governmental authority. Thestateany or

of StatensBoard järnvägar has reserved the right decisionsto approve
of major importance concerning investments and leasing.

Statens järnvägar in commercial and financial activities in its
relations with contracting parties subject private law. ch0ice-of-Ato
law, submission jurisdiction and waiver of immunityto agreement
entered into by Statens järnvägar valid and binding under Swedish
law.

StigMr Larsson appointed Director General of Statens järnvägar.
He and all behalf ofcompetent to execute agreementsany on
Statens järnvägar either himself through duly authorizedor a represen-
tative.

Johan Hirschfeldt
Chancellor of Justice
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beskrivningNärmare J Kzs särskilda utredningsuppdragav
1988 1991under åren -

Är 1988

A. s.k. Ebbe Carlsson-ajiürenDen blev föremål för JKs prövning i
olika ärenden.tre

arbete med frågaJKs denna inleddes han den 10 juniattgenom
1988 fick särskilt utredningsuppdrag från regeringen. Uppdragetsett

innebörd och ställningstagandenJKzs framgårnärmare redogörelsenav
nedan. utredningJKs grund uppdraget redovisadespå den juli1av
1988 i yttrande till regeringen. Enligt vad JKs utredning utvisadeett
hade polismän vid Rikspolisstyrelsenstvå säkerhetsavdelning till Ebbe
Carlsson lämnat kopior antal sekretessbelagdastörreut ettav
handlingar hörde till förundersökningen avseende mordet påsom
statsminister Olof Palme. Med hänsyn till vad sålunda hadesom
förekommit under utredningen förelåg enligt JK anledning att
misstänka förundersökningssekretessen enligt kap.5 l § sekre-att
tesslagen 1980100 hade brutits. Genom beslut den juli 19887
förordnade förundersökningJK skulle inledas med avseende påatt
misstanke brott tystnadsplikt enligt 20 3kap. § brottsbalkenmotom

Riksåklagaren skulle ombesörja förundersökningensamt att att
verkställdes. förstaDet ärendet regeringsuppdraget såledesgav- -
upphov till tillsynsärende initiativ.på JKzs Detta tillsynsärendeett eget

avslutades beslut den 3 oktober 1988 följdes omedel-ettsom genom
bart JK, också initiativ,på granskningenåterupptogatt egetav av
rikspolischefens tjänsteutövning i samband med Ebbe Carlssons
verksamhet. JK sådan granskningansåg motiverad medatt en var
hänsyn till de uppseendeväckande förhållanden med anknytning till
Ebbe Carlssons verksamhet framkommit JKssom genom egen
utredning regeringenspå uppdrag, konstitutionsutskottetsgenom
förhör under 1988 och inte minst den vid densommaren genom
aktuella tidpunkten nyligen avslutade förundersökningen avseende
tystnadspliktsbrott. fann iögonfallandeJK det privatpersonenmest att

CarlssonEbbe tillåtits sig i besittning och utnyttjasätta storav en
uppgiftermängd hemlig rörande Palme-utredningen. Hannaturav
emellertid det fanns skälansåg granska rikspolischefensatt att

tjänsteutövning i andra avseenden. granskningäven Denna redovisades
i beslut den 19 oktober 1988.ett
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Det rörde sig således olika ärenden. förstaDet ärendettreom var
särskilt utredningsuppdrag regeringen vilket utfördesett synnerligenav

skyndsamt under veckors tid. Det ärendet, innebar förstatre ettsom
klargörande händelseförloppet, i sin upphov till JK påturav attvar

initiativ ytterligare aspekter Ebbepå Carlsson-affäreneget tog iupp
de tillsynsärendena.två Bedömningarna i de utredningarnasenare
byggde dels på resultaten de föregående och dels på vad vidav som
respektive bedömningstillfalle i övrigt framkommit. Det faktiska
underlaget för JKs bedömningar således inte identiskt i de trevar
utredningarna.

Uppdraget utreda omständigheterna kring Rikspolisstyrelsensatt
handlande i samband med den verksamhet förlagsdirektör Ebbesom
Carlsson bedrev tillsammans med polisen i syfte klarläggaatt

förhållandena kring mordet på Olofstatsminister Palme JKsm.m.
dnr 2102-88-9; jfr JK-Beslut 1988 A 11 hade sin bakgrund i detatt
sedan den juni1 1988 i massmedia hade förekommit uppgifter attom
Ebbe Carlsson med regeringens godkännande hade bedrivit någon
form förundersökning tillsammans med polisen syfte klarläggaav att
förhållandena kring mordet Olof Palme.
Regeringen uppdrog beslut den 10 juni 1988 JK utredagenom att
omständigheterna kring Rikspolisstyrelsens och, i förekommande fall,
andra myndigheters handlande i samband med Ebbe Carlssons
verksamhet. I uppdraget undantogs uttryckligen sådan granskning av
statsrådens tjänsteutövning i 12 kap. 1 § regeringsformen.som avses

I JKs yttrande redovisades till börja med händelseförloppet. JKatt
ställde sedan frågan polisens samverkan med Ebbe Carlssonom
innebar irreguljär spaningsorganisation byggtsatt vid sidanen upp av
Palme-utredningen. Den granskning skedde den samverkansom av

förekommit mellan polisen och Ebbe Carlsson enligt JK stödsom gav
för slutsatserna det inte med fog kunde gällandegöras dennaatt att
samverkan inneburit något kan betecknas irreguljäratt som som en
spaningsorganisation byggts vid sidan den åklagarleddaupp av
förundersökningen med anledning mordet Olofpå Palme. Det fannsav
heller inte förgrund kritisera rikspolischefen eller någon iatt annan
polisledningen från utgångspunkt för polisen samverkat medattannan

CarlssonEbbe på skett.sätt som
fortsatteJK med ställning till frågan hemliga handlingaratt ta om

oriktigt hade lämnats till Ebbe Carlsson. Vidare behandladeut han
frågan hemlig avlyssning spaningsmetod och anskaffandeom som av
avlyssningsutrustning. Sammanfattningsvis föranledde granskningen av
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olika uppgifter rörande hemlig avlyssning spaningsmetod ochsom
anskaffande avlyssningsutrustning JK uttala det kunnatattav att
klarläggas polisledningen besked till utredningsgruppenatt gett
rörande mordet Olofpå Palme hemlig avlyssning inte skulle fåatt
förekomma. Det också klarlagt ingen i polisledningen på någotattvar

haft med anskaffandetsätt avlyssningsutrustningen göra.attav
Därefter berördes rikspolischefens handlande med anledning av

information missförhållanden rådde inom Rikspolisstyrelsensattom
SÄK.säkerhetsavdelning Rikspolischefens handlande föranledde

ingen kritik från JK.
JK avslutade sitt yttrande med kritiska synpunkter på för-att

undersökningsledningen inte underrättad Ebbe Carlsson iattvar om
samråd med polisledningen skulle företa utlandsresor i syfte att
inhämta information betydelse för förundersökningen rörandeav
mordet Olofpå Palme. Han berörde därvid frågan fördelningenom av
befogenheter och mellan åklagare och polis i samband medansvar
förundersökning.

I tillsynsärende prövade JK därefter på initiativett fråganeget om
inledande förundersökning med anledning misstanke brottav av om

tystnadsplikt Ebbe Carlsson-ajiäreni J KS dnr 2316-88-22;mot m.m.
Åtalsprövningenjfr JK-Beslut 1988 A 13. utmynnade i för-att

undersökningen lades i den utsträckning den bedrivits på uppdragner
JK. Skälet brottnågot inte hade blivit begånget.att Avav var

sammanhanget framgår åtalsfrågan såvitt gällde Ebbe Carlssonsatt
hanterande de hemliga handlingarna skulle prövasav av annan
åklagare.

JK tillade det den omständigheten Ebbe Carlssonatt hadeattvar
haft uppdragsliknande ställning föranledde något fören attsom ansvar
brott tystnadsplikt inte skulle utkrävas i Ebbe Carlsson-ärendetmot

detta inte betydde JK ansåg vad förekommitatt attmen att som var
godtagbart.

JK återupptog därvid initiativärendesåsom granskningenett av
rikspolischefens handlande iEbbe Carlsson-amren J Kzs dnr 2102-88-

jfr JK-Beslut 1988 A 14. Frågan gällde då huruvida rikspolische-
fen, tidigare hade friats från brott i övrigt, hade åsidosatt de kravsom
i övrigt kunde ställas honompå med avseende fullgörandetpåsom av
åliggandena rikspolischef. Granskningen inriktades bl.a. påsom om
det berättigat knyta Ebbe Carlsson till verksamhetenatt på sättvar

skett.som
framfördeJK rad kritiska synpunkter rikspolischefenspåen

tjänsteutövning med anknytning till Ebbe Carlsson-affären. Enligt JKts
bedömning hade rikspolischefen visat sådana anmärkningsvärda brister
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i sin tjänsteutövning fråga borde ställas han kunde kvarstå i sinatt om
tjänst rikspolischef. anmälde fråganJK till regeringen.som

UppdragetB. utreda frågor anledningvissa i afzlrsverket FFVsatt av
JKs dnr 1406-88-9 hade sin upprinnelse i det kringvapenexport att

årsskiftet 198788 i massmedia förekom uppgifter FFV underattom
lång tid skulle ha Carl Gustaf tillgranatgevärssystemetexporterat ett

antal länder via Storbritannien erforderligt utförseltill-stort utan att
förelegat.stånd Regeringen uppdrog den 17 1988 JK attmars

utreda i vad direktmån eller indirekt, ellerexport, av vapen vapensys-
från FFV till länder till vilka regeringen inteägt meddelattem rum

utförseltillstånd för materielen i fråga. Om sådan skett, skulleexport
utredas i vilken omfattning den hadeägt ochnär ägtexport rum, rum
hur detta hade kunnat ske.

detta ärendeI kom JK beröra frågor hade samband medatt som
regeringens eller enskilda statsråds handlande. JK uttalade sålunda
bl.a. det från olika håll hade hävdats regeringen eller enskildaatt att
ledamöter regeringen skulle ha sanktionerat den verksamhetav som

under informationpågått åren viss och kunskap erhöllsgenom som om
de s.k. 1963 avtal.års JK erinrade dessa avtal leveransavsågattom

bestämda kvantiteter fastställdunder period. Det fanns enligt JKav en
i dessa avtal inte bestämmelsenågon antydde avtalet skulleattsom ens
få effekt eller på något påverka leveranser. Vadsätt senare som
framkommit innehållet i 1963 vidårs avtal tiden för dess tillkomstom
kunde således inte till intäkt för regeringen skulle ha fåtttas att
vetskap de leveranser hade vid tillfällen.ägtom som rum senare

fann vid slutligJK sammanvägning samtliga omständigheteren av
hade framkommit under utredningen för denatt ansvaret exportsom

krigsmateriel giltigt utförseltillstånd hade skett från FFVutanav som
till tredje land via Storbritannien i huvudsak fick läggas på FFV. JK
ville i sammanhanget också framhålla Krigsmaterielinspek-ävenatt
tionen KMI, åtminstone indirekt, måste bära visst för vadett ansvar

hade förekommit inte informeratha sigatt noggrantsom genom mer
innehållet i olikade avtal låg till grund för FFVs ansök-om som

ningar exporttillstånd och de villkor i övrigt förknippadeom som var
med dessa avtal. Avslutningsvis ville framhållaJK vad anförtsatt som
i detta yttrande inte fick uppfattas kritik Storbritanniennågon motsom
eller brittiska myndigheter. Tvärtom britternaansåg JK medmot att
full borde ha kunnat från svenskt statligträtt utgå affärsdrivandeatt ett
verk skulle i enlighet med gällande svenska bestämmelser ochagera
ha full sanktion för sin verksamhet hos den svenska regeringen.
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C. Uppdraget avseende ifrågasatt otillåten åsiktsregistrering hos
Säkerhetspolisen J Kzs dnr 2650-88-9; jfr JK-Beslut 1990 1E berodde
på det förekommit uppgifteratt antydde otillåten åsikts-attsom
registrering bedrevs eller hade bedrivits vid Säkerhetspolisen efter år
1969.

JKs utredningsåtgärder bestod bl.a. i registreringar och akteratt
granskades beträffande tiondel de registreringar hade sketten av som
med stöd föreskrifterna för tillämpningen personalkontrollkun-av av
görelsens bestämmelse förbud åsiktsregistrering. Vidaremotom
genomgicks vissa Rikspolisstyrelsens styrelsebeslut i samband medav
utlämnande uppgifter säkerhetspolisens register för personalkon-av ur
troll. Därutöver föranledde l 000 slumpvis utvalda i säkerhets-poster
polisens register berörde födda fr.o.m. 1920årsom personer t.o.m.
år 1960 granskning hithörande akter. Granskningen sikte påav tog att

anledningenutröna till den första registreringen.
JK sigansåg på grundval den genomförda, mycket omfattandeav

undersökningen, kunna slå fast Säkerhetspolisen inte iatt något
avseende sigägnat registrering enbart på grundav personer av
deras politiska åskådning. Detta betydde enligt JK bl.a. det inteatt
fanns någon grund för påståenden fortlöpande registreringom av
medlemmar i eller sympatisörer till miljö- eller fredsorganisationer
eller andra liknande organisationer.

JK framförde dessutom del i viss kritiskamån synpunkteren
rörande säkerhetspol isens tillämpning gällande registerbestämmelserav
på subversionsområdet.

Är 1990

D. Det uppdraget fönroendeskadliga bisysslor gälldeena om ett
yttrande till regeringen angående två Uänstemäns i F inansdepanemen-

bisysslor JKs dnr 61-90-90; jfr JK-Besluttet 1990 E 2.
Bakgrunden det handlingar Bankinspektionenatt hadevar av som

in till Finansdepartementetgett den 8 januari 1990 framgick att ett
kansliråd vid departementet under åren 1987 1989 hade gjort så-
kallade terminsaffárer med riks- eller statsobligationer på värdepap-
persmarknaden. Vidare framgick Aktiebolaget Marnatt Sjöatt och
Finans kallat Marnatt, vilket till hälften ägdes kanslirådet, underav
åren 1988 och 1989 hade gjort liknande terminsaffärer handlatsamt
med ränteoptioner, OMX-optioner och aktier. Av handlingarna
framgick vidare Aktiebolaget Swedish Aidatt and Agencies Consul-

kallat Swedish Aid, vilkettants ägdes till hälften kanslirådetvar av
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och departementsråd vid Finansdepartementet, under åren 1988 ochett
1989 hade gjort terminsaffárer med riks- eller statsobligationer.

I yttrandet redogjorde JK bl.a. för gällande regler bisysslor.om
Vid sin bedömning fann deJK aktuella affärernaatt attvar anse

bisysslor för såväl kanslirådet departementsrådet. JKsom som
övergick sedan till behandla frågan bisysslorna varit otillåtnaatt om
for de båda tjänstemäimen såsom anställda i Finansdepartementet.
Enligt meningJKs hade kanslirådets och departementsrådets engage-

i affärer värdepappersmarknadenpå med hänsyn till Finans-mang
departementets uppgifter och verksamhet till ochsamt arten om-
fattningen affärerna varit rubba förtroendetägnat för departe-attav

fannHan bisysslorna hade varit otillåtna och de hadementet. att att
i strid med bestämmelserna i 6 kap.utövats l § LOA.

kanslirådetsJK ansåg bisyssla hade innefattat vidlyftiga termins-att
och ränteoptionsaffárer med starkt spekulativ prägel och den hadeatt
fått omfattning måste direkt uppseendeväckande. Denen som anses
hade under längre tid och delvis alltjämt pågå.varat syntesen
Verkningarna den otillåtna bisysslan träffade den för landetsav
ekonomi högsta ansvariga myndigheten. JK kanslirådetansåg hadeatt
gjort sig skyldig till tjänsteförseelse. Bisysslans ocharten grov
omfattning visade enligt meningJKs kanslirådet uppenbarligenatt var
olämplig inneha sin anställning i Finansdepartementet. Han ansågatt

kanslirådet borde avskedas enligt 11 kap. 2 § LOA och anmäldeatt
med stöd bestämmelserna i kap. 3 §15 LOA detta till Finans-av
departementet.

Departementsrådets förtroendeskadliga bisyssla kunde enligt iJK
och för sig ha gällt beloppsägas den hade ändå varitstora men av
förhållandevis begränsad omfattning och relativt kortvarig. jämförel-I

med kanslirådets bisyssla tedde den sig obetydlig. Med hänsyn tillse
det särskilda intresse liggamåste i inte förtroendetattsom anses
rubbas för den myndighet bär det högsta föransvaretsom sam-
hällsekonomin JK likvälansåg departementsrådet brytaatt attgenom

bestämmelserna i 6 kap. §1 LOA hade åsidosatt vad hademot som
ålegat ihonom hans tjänst i utsträckning inte kundeen som anses som
ringa. Han borde därför enligt JKs mening åläggas disciplinär påföljd
enligt 10 kap. § LOA.l JK avsåg med stöd bestämmelserna iatt av
15 kap. 3 och §§ LOA4 anmäla departementsrådet för Statens
ansvarsnämnd och hemställa han åläggas disciplinpåföljdmåtteattom
för tjänsteförseelse.

E. andraDet uppdraget fönroendeskadlig bisyssla innebarom en
utredning i anledning skrivelse från Riksrevisionsverket GQRV medav
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anledning granskning registreringsbyrâns ADB-sektion vidav av
Socialstyrelsens läkemedelsavdelning JKs dnr 2124-90-90.

skrivelsenI hade RRV bl.a. uttalat de bisysslor innehadesatt som
registreringsbyråns tidigare chef, medicinalråd, bordeav ett prövas

med hänsyn till dessa förenliga med bestämmelserna i 6 kap.om var
1 § lagen 1976600 offentlig anställning. Regeringen JK iom gav
uppdrag utreda medicinalrådets bisyssloratt om attvar anse som
förtroendeskadliga och vidta den ytterligare eventuellaatt utredning
och de åtgärder iJK övrigt fann anledning till.som

JK lämnade fyllig redogörelse för gällande regler bisysslor.en om
JKs utredning i ärendet ledde till den bedömningensammantaget
de bisysslor medicinalrådetatt hade innehaft verksamhetersom genom

i aktiebolag inte kunde hatre varit otillåtna eller förtroendeskad-anses
liga vid prövning enligt reglerna i 6 kap. §1 LOA.en

F. Uppdraget från regeringen utreda vissa frågoratt rördesom
affärsverket FFV föranlett Riksrevisionsverketsvar överav rapport
granskning förhållandenvissa vid FFV J Kzs dnr 147-90-90; jfr JK-av
Beslut 1990 E 5. I RRVs hade uppmärksammats bl.a.rapport
generaldirektörens anställningsförmåner, förmåner för chefstj änstemän-

verkets försäljning tjänstebil, förhyrningnen, generaldirek-av en av
törens hus s.k. hustruresor.samt

JKs utredning resulterade i bl.a. följande konstateranden
Inför Ns förordnande till generaldirektör för FFV träffades-

överenskommelse mellan N och Industridepartementet N framtidaatt s
lön skulle s.k. totallön. N hade fått beskedäven detvara en attom
inte möjligt för honom vissa tjänstepensionsförsäkringarattvar
betalade FFV. N hade likväl i samband med han tillträddeav att
tjänsten generaldirektör låtit på FFV överföra tjänstepensions-som tre
försäkringar han hade från sin tidigare anställning. hadeNsom
därefter inkomna fakturor låtitatt attestera FFV betalagenom
premierna för dessa försäkringar. Omständigheterna sådana JKattvar
fann anledning till Riksåklagaren anmäla frågaatt hade uppkommitatt
huruvida straffrättsligt borde utkrävas N på grund vadansvar av av

förekommit beträffande dessa pensionsförsäkringar.som
Nya anställningsavtal träffades N försorg med chefstjänste-genom s-

männen vid FFV förbigåendemed den besluts- och förhand-av
lingsordning rådde. Enligt JKs bedömning förtjänade bl.a. Nsom
stark kritik för det sätt varpå denna fråga hade handlagts.

FFV försálde den tjänstebil N hade haft till Ns hustru.som-
Utredningen visade det i realiteten N självatt hade fattatvar som
beslut bilförsäljningen. Denna skedde någon aktuellom utan att
värdering bilen hade skett och i övrigtäven i strid med den ordningav
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vid fann anledning rikta stark kritiktillämpades FFV. JK att motsom
och konstaterade bristenagerande i denna fråga etikN för hans påatt

varit i utövningen tjänstenpåfallande. Hade N kvar av somvar
funnits anledning inleda disciplinärtgeneraldirektör hade det att

med anledning vad förekommit rörandeförfarande honommot av som
bilforsäljningen.

i strid med överenskommelseUtredningen visade N direkt denatt-
Industridepartementet totallön hade uppburitträffat medhan om

dotterbolag tillstyrelsearvode från amerikanskt FFV. Då N hadeett
ersättning tillsig villig inleverera uppburenförklarat staten syntesatt

åtgärd från sida.det inte påkallat med JKsnågonvara

ekonomiska förvaltningen vid utlands-G. Uppdraget rörande den en
vissa förhållanden vid Sverigesmyndighet gällde bestämtnärmare

dnr 3446-90-90.ambassad i Damaskus JKs
disciplinnämnd överlämnade beslutUtrikesdepartementets ettgenom

för-november 1990 ärende rörande den ekonomiskaden 23 ett
Sveriges ambassad i Damaskus till för vidare åtgärd.valtningen vid JK
utredning i ärendet med besök på ambassaden deninleddeJK etten

1990. Därvid fördes samtal med antal29 och 30 november ett
tjänstgjorde vid ambassaden. Ytterligare samtal höllspersoner som

olika och visst skriftligt material gicks igenomdärefter med personer
JK.av

1990 inkom skrivelse till UtrikesdepartementetdecemberDen 7 en
angående den nyssnämnda ekonomiska förvalt-från ambassadören

försäljning tjänstefordon. Fordonenningen ambassadens tvåsamt av
vid ambassaden. delambassadrådet JKhade sålts tog avgenom

8 januariinnehållet i skrivelsen i samband med ambassadören denatt
upplysningar till bl.a. försäljningen.1991 lämnade skriftliga JK om

skrivelse till Utrikesdepartementet överlämnades tillAmbassadörens
beslut expeditionschefen vid departementet den 11JK ettgenom av

tillföras det tidigare överlämnade ärendet rörandefebruari 1991 för att
förvaltning.ambassadens ekonomiska

1991 yttrande till Utrikesdepartementet.5 JKDen ettmars avgav
första hand sikte ambassadörens agerande i vissaYttrandet i pätog
ekonomisk gällde bl.a. frågan be-hänseenden Detnatur. omav

för ambassaden förhyrt frågatalningen hyra Dennaett garage.av av
i skrivelse till itagits ambassadrådet departementethade enupp av

Ambassadörens förfarande i detta sammanhangoktober 1990. var
tjänsteförseelse. emellertidenligt bedöma JK ansågJK attatt ettsom

föll ambassadrådet. sistnämndesför det inträffade också Denpåansvar
emellertid JK i särskilt yttrande tillskulle etttas upp avansvar

departementet.
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Redovisningen utmynnade i konstaterandet det inte fanns grundatt
för ambassadören gjort sigatt skyldiganta tillatt oegentligheter i
ekonomiskt hänseende eller på sökt tillskansasätt sig ekonomis-annat
ka fördelar i strid med gällande regler. Enligt JKs bedömning hade
ambassadörens förfarande således inte inneburit vinning föregen
honom och därför inte i det avseendet bedöma tjänsteför-var att som
seelse.

Allvarlig kritik riktades emellertid ambassadören mr bristermot av
formell i hans redovisning till ambassadensnatur kassaansvariga
tjänstemän. Det uttalades dessa brister varit ägnadeatt skapaatt
osäkerhet hos ambassadpersonalen och misstro ambassadörenmot
bland vissa tjänstemärmen. Det anfördes ambassadörenav måsteatt
hållas ansvarig för dessa missförhållanden. Intrycket missñr-attvar
hållandena delvis hadeäven sin grund i brister i den administrativa
ledningen ambassaden.av

I yttrandet behandlades vidare särskild fråga gällde betalningen som
hyra för ambassaden förhyrtett Hyran hade förav tidigareav garage.

år betalats årligen direkt till garageägaren över ambassadens kassa i
syriska pund. Ambassadören hade medverkat till under år 1990att en
årshyra i stället betalats i US-dollar till bankkonto i Libanonut ett som
innehades lokalanställd vid ambassaden. Den lokalanställde hadeav en
efter växling till syriska pund med utnyttjande särskilt förmånligav en
växelkurs fullgjort hyresbetalningen till garageägaren. Förfarandet
hade medfört betydande ekonomisk vinning ha tillfallit densyntessom
lokalanställde.

Ambassadören hade enligt JKs mening handlat fel attgenom
medverka till betalningen garagehyranatt skedde över denav
lokalanställdes privata konto i syfte åstadkomma vinstatt en genom
växling valuta vid sidan de regler gällde för växlingav av som av
medel för ambassadens verksamhet. Härtill kom förfarandet hadeatt
inneburit åsidosättande Utrikesdepartementetsett regler förav
lönesättningen för de lokalanställda vid landets ambassader attgenom
förfarandet hade syftat till den anställde för honomatt avsevärdge en
förmån vid sidan den departementet fastställda lönen.av av

Ambassadörens förfarande innebar enligt JKs bedömande en
änsteförseelse. Ambassadören borde därför åläggas disciplinär påföljd

enligt 10 kap. l § lagen 1976600 offentlig anställning. Sakenom
skulle komma anmälas till Statensatt ansvarsnämnd med hemställan

ambassadören ålades disciplinpåföljdatt för tjänsteförseelse.om
För utredning frågor kring försäljningen ambassadbilarnaav av

besökte två byråchefer hos JK den 18 februari 1991 ambassaden i
Damaskus.
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Med avseende på ambassadrådets handlande denneansåg JK baratt
för de fel hade begåtts betalningen hyranett ansvar attsom genom av

för för ambassadens bilar hade skett konto iövergaraget etten av
Libanon hade innehafts lokalanställd vid ambassaden.som av en
Sålunda borde ambassadrådet enligt JKs mening ha vägrat att
medverka till utbetalning till kontot kom till stånd i stället föratt en

verkställa denna. fannJK ambassadrådet härigenom hadeatt att
åsidosatt vad hade ålegat honom i tjänsten och hans felattsom
härvidlag inte kunde ringa.anses som

det felFör ambassadrådet sålunda enligt JKs mening hadesom
begått i samband med betalningen hyran för och för dengaragetav
tjänsteförseelse JK ansåg ambassadrådet hade gjort sig skyldigattsom
till anbudsgivningenvad inför försäljningen ambassadbilarnaavser av
fann JK han borde åläggas disciplinär påföljd enligt 10 §kap. 1att
LOA. JK anmälde därför ambassadrådet enligt kap. 3 § LOA15 till
Utrikesdepartementet och hemställde han ålades disciplinpåföljd föratt
tjänsteförseelser.

Är 1991

H. Uppdraget huruvida Statenspröva vattenfallsverkatt en av
Vattenfall överlämnad utredning borde föranleda åtgärd JKs dnr
599-91-90 hade sin bakgrund i Vattenfall till regeringen överläm-att

inom verket gjord utredning beträffande uppvaktning pånat en
informationschefens SO-årsdag. anförde iJK sin bedömning bl.a. att
det får normal företeelse företag ordnar någonatt ettanses som en
form mottagning eller begivenhet i samband med attav annan en
befattningshavare i ledande ställning fyller 50 anfördeår. Hant.ex.
vidare detta sker uteslutande PR-mässiga orsaker. förJK kundeatt av
sin inte finnadel det låg något anmärkningsvärt i affärs-att att ett
drivande verk Vattenfall på utredningsätt. Densom agerar samma

Vattenfall hade verkställt i ärendet och de kompletterandesom
upplysningar inhämtatJK i detta ärende honom inte anledningsom gav

åtgärd anledningnågon med vad förekommit.övervägaatt av som

gälldeUppdraget ofullständiga upplysningar från socialasom
myndigheter till Sveriges ombud förfarandei vid konventionsorga-ett

för de mänskliga rättigheterna Strasbourgi J Ks dnr 1558-91-90nen
rörde förhållanden hade sin bakgrund i tvångsomhändertagandetsom

svenska barn.treav
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I ansökan till den europeiska kommissionen för deen mänskliga
rättigheterna i Strasbourg hävdade makarna O Sverige hade brutitatt

den europeiska konventionenmot angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konventionsbrottethade
enligt makarnas mening begåtts barn till dem tagitsatt tregenom om
hand enligt 1960 barnavårdslagårs och den utplaceringgenom av
barnen på skilda håll följde på omhändertagandet. Makarnasom
gjorde gällande Sverige brutit konventionenatt iäven andramot
hänseenden.

Det förfarande inleddes makarna Os anmälan resultera-som genom
de den 24 1988 i dom den Europeiska domstolen förmars en av
mänskliga rättigheter. Domstolen fann det vilketsätt på beslutetatt om
omhändertagande barnen genomförts utgjorde kränkningav en av
konventionens artikel 8 skydd för familjelivet. Klagandenaom
tilldömdes skadestånd och ersättning för rättegångskostnader.

I skrivelse till JK anmälde Sveriges ombud i målet inför kommis-en
sionen och domstolen, rättschefen Hans Corell, Utrikesdepartementet,

makarna Os ombud iatt ärende inför kommissionenett gjortnytt
gällande Corell i det beskrivna måletatt skulle ha undanhållitnyss
kommissionen och domstolen i Strasbourg viktig information.

JK anförde bl.a. den utredning, företagitsatt JK visadesom attav
regeringens ombud inte fått upplysning förhållande åtalettom ett- -

hade beröring med vad skulle i måletprövas i Strasbourg.som som
Förklaringen till detta låg såvitt utredningen visat i informationenatt
inte bedömts betydelse inför den prövning skulle görasvara av som

konventionsorganen i Strasbourg. Enligt JKs mening borde Corellav
ha underrättats och därigenom ha fått möjlighet själv bedöma iatten
vad detmån påkallat tillföra inför konventionsorga-attvar processen

i Strasbourg upplysningar åtalet. Underlåtenhetennen under-attom
Corellrätta åtalet tedde sig alltså inte välbetänkt. JK kundeom

emellertid inte finna det förekommit anledningatt till någrasom gav
ytterligare åtgärder från hans sida.

JK framförde dessutom vissa Allmänna synpunkter i fråga om
myndigheternas samverkan med regeringens ombud.

Uppdraget JKs dnr 2903-91-90 utreda behovet åtgärderatt av
rörande bestämmelserna olaga våldsskildring härrör frånom en av
regeringen tillsatt arbetsgrupp för frågor våld kvinnor. Imotom
arbetsgruppens Om våld kvinnor uttalarrapport arbetsgruppenmot
bl.a. det angelägetär från samhälletsatt sida fåratt klarsåman en
bild möjligt våldspornografinsöver omfattning och spridningsom samt

den hittillsvarande tillämpningenatt bestämmelsen olagaav om
våldsskildring i 16 kap. 10 § brottsbalken bör studeras närmare.a
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Sammanfattningsvis uppfattade JK uppgiften detså gälldeatt att
bedöma i vad demån gällande reglerna området effektivapå förärnu
sina ändamål eller behöver förändras dessa ändamål skall kunnaatt
nås.

Som led i genomförandet uppdraget hade JK överläggningarett av
RÅ,och kontakter företrädaremed för Statens biografbyrå och Rådet

skadliga våldsskildringar Våldsskildringsrådet. viss kontaktEnmot
förekom också med företrädare för Folkaktionen pornografi.mot

redovisningJKs uppdraget inleddes med översiktlig skildringav en
de gällande reglernas bakgrund och framväxt. I omedelbarav nu

anslutning därtill gick JK in hurnågot på uppdraget bordenärmare
Detta avsnitt följdes redogörelseavgränsas. för vad denav en

praktiska tillämpningen bestämmelserna olaga våldsskildringav om
hade inneburit. Därefter kom redovisning vad kunde iakttasen av som
i fråga våldspornografins omfattning och spridning. Med ut-om

erfarenhetergångspunkt i de påvisades gjordes slutligensom en
bedömning behovet åtgärder rörande bestämmelserna olagaav av om
våldsskildring.

redogörelseJKs ledde till slutsatsen han inte hade grund föratt att
föreslå författningsändringarnågra för föreskrifterna straff föratt om
våldspornografisk olaga våldsskildring bättre skulle kunna fylla sitt
ändamål. betyddeDet emellertid inte JK ansåg skulleatt att man
kunna slå sig till med vad hade gjorts.ro som

I redogörelsen pekade vissa jämkningarJK på brottsrekvisitenatt av
i 16 kap. 10 b § brottsbalken kunde behöva Vidare pekadeövervägas.
han i tillämpningendet den regleringenpå villkoren föratt av nya av
ingripanden filmer och videogram visat sig vissa problemmot som

inte fåtthade sin praktiska lösning.ännu
fann fråganJK hur spridningen våldspornografisk olagaatt av

våldsskildring på effektivt dittillsännu skulle kunnasätt änett mera
stävjas rättsligamed medel knappast definitivt löst. Det framstodvar
från utsiktspunktJKs faktum det förekommertvärtom ett attsom
spridning sannolikt straffbara våldspornografiska framföralster, alltav
i videogram, verksamheten fick tilläven del ha drivitsantas storom
tillbaka till den marknad gäller för postorderförsäljning ochsom
klubbverksamhet.

anfördeJK avslutningsvis därförhan räknar med underatt att
åtskillig tid framåt ställning till olika praxisfrågorta som upp-
kommer inom för det gällande regelsystemet på området. JKramen nu
sade också han givetvis medveten det kundeatt attvar om vara en
skyldighet för honom underrätta regeringen behov regelför-att om av
ändringar kan komma visa sig under det fortsatta arbetet medattsom
hithörande frågor.

328



sou 199337 Bilaga 5

K. Uppdraget JKs dnr 3930-91-90 angående verkställigheten av
vissa fängelsestraff bottnar i två dömda underatt 1991sommaren

beslut kriminalvårdsanstalternagenom Svartsjöav respektive Asptuna
under verkställigheten fängelsestraff beviljats frigångav enligt 11 §
lagen 1974203 kriminalvård i anstalt tillom irestaurangen
Stockholm. Senare har framkommit de misstänktaäratt för haatt
begått brott under tiden i anstalt, bl.a. i samband frigång.med

Närmare bestämt har regeringen uppdragit JK granska ochatt
redovisa omständigheterna kring verkställigheten fängelsestraffenav
i dessa fall. I uppdraget ingår depå beslutatt hade fattats ise som
fråga anstaltsplaceringar, frigång ochom andra utevistelser under
straffverkställigheten, grunderna för dessa beslut formerna församt
uppföljningen och kontrollen vistelserna utanför anstalt. Dessutomav
skall JK undersöka i vad mån uppgifter hos polis och åklagare kan ha
påverkat de beslut kriminalvårdsmyndigheterna hadesom fattat i de
aktuella fallen.

Vidare ingår i uppdraget utreda och redovisaatt vilka åtgärder som
har vidtagits från Kriminalvårdsstyrelsens och regionmyndighetens
sida för säkerställa rimligatt avvägning mellan de olika intressenen

siggör gällande i beslut placeringarsom och olika formerom av
utevistelser i fall dessa. Därvid omfattar uppdragetsom fråganäven

vilka effekter ordningen med delegeradeom beslut inom Kriminal-
vårdsverket kan ha haft.

Slutligen skall JK redovisa vilka slutsatser utredningen i ärendet ger
anledning till.

I yttrandet redogjorde JK för den rättsliga regleringen i fråga om
målet för kriminalvård i anstalt, anstaltsplacering, permissionsformer
och frigång. Han lämnade också översiktlig redogörelseen av
straffverkställigheten för de båda dömda. JK redovisade inledningsvis
arbetets inriktning och avgränsning. Besluten anstaltsplaceringom gav
inte anledning till några särskilda kommentarer från JKs sida. De

honom fattadesyntes i enlighet med gällande bestämmelser.vara
Beträffande besluten frigång ansåg iJK det falletom hansattena
utredning inte kunde entydigt på fråganett detge svar rättom var
eller fel bevilja frigång elleratt inte, i det andra fallet fann JK hanatt
inte kunde säga beslutet inte riktigt.att Han dock i båda fallenvar var
kritisk i fråga uppföljningen och kontrollen frigången.om JKav var

kritiskäven på andra punkter.
I sina avslutande synpunkter konstaterade JK handläggningenatt av

anstaltsvistelsen Svartsjöanstaltenpå föranlett omfattande kommentarer
och kritik såväl från kriminalvårdsmyndigheterna från JO. Hansom
framhöll såväl Kriminalvårdsstyrelsenatt regionledningen isom
Stockholm med anledning det inträffade vidtagit olika åtgärder.av På
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grund därav och då Fängelseutredningen fått i uppdrag överatt se
för permissionreglerna och frigáng ansåg JK det saknadesatt

anledning for honom ha ytterligarenâgra synpunkter.att
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Utdrag ur
JKs anslagsframställning för budgetpeiioden 199394

-
199596

JKs tabeller utvisande Ms resursfördelningen mellan .lKzs olika
aktiviteter i arbetstid,mätt dels genomsnittlig handläggningstid m
ä beräknad handläggningskostnad för olika ärendetyper.

Justitiekanslems anslagsframstâllning 1992

TABELL

med uppgifter resursfördelningenmellanom myndighetensolikaaktiviteter imätt arbetstid.
Gjorda överslagsmässigaberäkningarvisar att myndighetensavsammanlagdaarbetstidoch kancirka 25semester hänförastillprocentkanslipersonalenbyráassistenten, assistentenoch expeditionstör-

mannen.
I fråga de övriga tjänstemännensom arbetstid har den enligt

tidmämingi maj -juni 1992iördelats följandepá sätt.

JKS verksamhetegen 4,6 %
TILLSYN 12,3 %

anmälanfrån enskilda 5,6 %-
anmälanfrån myndighet 5,7 %-
initiativ 0,3 %-
granskning 0,7 %-

YTTRANDEFRIHET 8,4 %
tryckfrihet 4,2 %-
radio-TV 3,2 %-
video 1,0 %-

SKADESTÅND 15,6 %
skadeståndslagen 8,4 %-
frihetsinskränkning 6,2 %-
skaderegleringskung. 1,0 %-

RÃTFEGÅNG 4,7 %
DATAÄRENDEN 1,0 %
TV-ÖVERVAKNING 0,5 %
ADVOKATÄRENDEN 0,9 %
REMISSER 1,9 %

FRÅNUPPDRAG REGERINGEN 1,5 %
OKLARA YRKANDEN 0,3 %RÅDGIVNING 0,9 %
ÖVRIGT 6,9 %
SEMESTER 10,4 %
ADMINISTRATION 3,3 %

73,7 %
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TABELL III
HANDLÃGGNINGSTIDGENOMSNITILIG DAGAR från1 mått ärendetsankomst till dess

gjorts inkom första föravgörande. Mätninghar på ärenden under kvartalen 1989,1990år och 1991.som

19 8 9 l 9 9 0 19 9 1
Ärendetyp Antal HandLtid Antal HandLtid Antal HandLtid

19 42,6 38,3JKzs verks 17 17 21,9egen
32,6TILLSYN 151 127 33,7 140 42
234,8 2 90,5anm.fr.myndigh. 5 7 7 146,4
40 91anmfnenskilda 82 35,3 791 61,4
140,5 2 194initiativ 2 1- -
3,1 32oklara 62 13,3yrk. 61 7,2-

41 45,2 50YTFRANDEFRIIWI 44 60 35
25 27tryckfrihet 47,1 39 34,2-
16 73,8 36,1 21radioffV 14 36,6-

SKADESTÅND 226 4a 246 39 226 53
78 88,5 91skadestândsl 59,8 865 71,1-
109 32,9 109 32,1frihetsinskr 118 51,3-

skaderegLkun 33 11,7 42 16,7 21 10,6-
RÄTTEGÅNG 82 450,2 62 181,3 71 185,5

450DATALAG 457 537

359 367enl datalag 436-
enl kreditupp 2 1 4-

16enl inkassol 14 17-
73IV-övervakning 75 80

87ADVOKATER 75 117
REMISSER 9 13 13

100,1 12regeringen 9 71,8 11 89-
0 0riksdagen 1 105-
0myndighet 1 44 l 68-

UPPDRAG REG 0 2FR 444,5 1 121

Siffror oavslutadeärendeninom ärparentes
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TABELL 1V

Uppställning med beräkning handläggningskostnadenför olika ärendetyperav

Lönekostnadsfördelningenligt Iönekostnadsspecför juni 1992

HANDLÃGGARE 287 108 kr

KANSLIPERSONAL 50 583 kr

Summalön juni 337 591 kr

Handlåggningskosmad månadoch ärendeper per
beräknatmed ledning av

tidmätning under majjuni 1992-
antaletärendenink 1l 306 1992- -dividerat med 6
lönesummaför juni 1992-

ÄRENDEGRUPP kostnmån kostnärende
HANDLÄGGARE
JKs verks. 18 375 2 690egen
Tillsyn 48 234 1 084
Yttrandefrihet 32 730 l 696
Skadestånd 61 728 682
Rättegång 18 374 7 989
Dataärenden 4 019 20
TV-övervakning 2 009 56
Advokatärenden 3 445 72
Remisser 4657 l 400
Uppdr regering 5 742 23 000
Oklara yrkanden 1 436 146
Rådgivning 3 732
Övrigt 24 97a
Semester 40 769
Administration 1 7 1

286 817

med hänsyntill ärendenaunder dennaärendegruppatt är mycket få till
antalet har dennaberäkninggjorts med andrautgångspunkter tidmâtningenän
maj juni 1992.-
ÖVRIGA FÖRDELAKOSTNADER ATT månadper

Kostnad för kanslipersonal 50 583
Hyra 86 500
Övriga törvaltnkostn arvoden M29+

197973

Om 197973 kr proportioneras jämt på antaletärendenökar kostnadenut med
500 kr ärende.per
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Gällande författningar

19751339Lag
justitiekanslerns tillsyn Andrad 1987996senastom

1 § Justitiekanslern har i den omfattning i 2 och 3 §§som anges
tillsyn de offentligöver verksamhetutövar efterlever lagar ochatt som
andra författningar i övrigt fullgör sina åligganden.samt

2 § Statliga myndigheter anställda, uppdragstagare och andrasamt som
knutna tillär sådana myndigheter står under justitiekanslerns tillsyn i

den utsträckning regeringen föreskriver det. Justitiekanslerns tillsyn
skall dock kunna omfatta regeringen eller statsråd, heller
riksdagens myndigheter eller anställda och uppdragstagare vid
riksdagens myndigheter.

3 § Under justitiekanslerns tillsyn står dessutom
kommunala myndigheter och andra myndigheter ärsom

statliga,
tjänstemän och andra befattningshavare vid myndigheter som
underavses

andra knutna till statlig myndighet, inneharutan attsom, vara
tjänst eller uppdrag varmed följer myndighetsutövning, såvitt avser
denna deras verksamhet, dock ledamöter riksdagen, kyrkomötetav
eller beslutande kommunal församling,

tjänstemän4. och uppdragstagare i statliga affärsverk, de förnär
verkens räkning fullgör uppdrag i sådana aktiebolag där staten genom
verken bestämmandeutövar inflytande.ett

Vid tillsyn kommunalaöver myndigheter skall justitiekanslern
beakta formerde i vilka den kommunala självstyrelsen utövas.

4 § Med befattningshavare förstås nedan i denna lag stårperson som
under justitiekanslerns tillsyn enligt lagen.

§5 Justitiekanslern får särskild åklagare väcka åtal be-som mot
fattningshavare har begått brottslig gärning åsidosättasom attgenom
vad åligger honom i tjänsten eller uppdraget. Ger utredningen isom
ärende justitiekanslern anledning sådan brottslig gärninganta att
begåtts, tillämpas vad föreskrivs i lag förundersökning, åtalsom om
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och åtalsunderlåtelse allmän åklagares befogenheter i övrigtsamt om
i fråga brott under allmänt åtal.om

I mål har anhängiggjorts vid tingsrätt bör talan fullföljas tillsom
högsta domstolen endast synnerliga skäl föranleder det.om

6 § Har befattningshavare åsidosatt vad åligger honom i hanssom
tjänst och kan felet beivras disciplinärt förfarande, fårgenom
justitiekanslern anmälan tillgöra den har befogenhet beslutaattsom

disciplinpåföljd. Om den legitimerad ellerär behörigom som armars
yrke inom hälso-utöva och sjukvården, tandvårdenatt eller detalj-

handeln med läkemedel eller yrke veterinär har varit grovtsom
oskicklig vid utövningen sitt yrke eller på visatsätt sigannatav
uppenbart olämplig detta, får justitiekanslernutövaatt göra anmälan
till den har befogenhet besluta återkallelse legitimation-attsom om av

eller behörigheten. Motsvarande anmälan får i frågagörasen om
begränsning sådan legitimerad yrkesutövares behörighet, denneav om
har missbrukat sin behörighet på något sätt.annat

Anser justitiekanslern det påkallat befattningshavareattvara
avskedas eller frånavstänges sin tjänst grundpå brottslig gärningav
eller eller upprepad tjänsteförseelse, får han anmälangöra häromgrov
till den har befogenhet besluta sådan åtgärd.attsom om

När justitiekanslern har gjort anmälan i sådant ärendeett som avses
i första eller andra stycket skall han i ärendet få tillfälle komplette-att

utredning och sig utredningöver har tillförtsatt yttrara egen som
ärendet någon närvara, muntligt förhör hålls.samt attav annan om
Vad gäller dock inte ärenden avstängning.sagtssom nu om

§7 myndighetHar meddelat beslut befattningshavare i ärendemot om
tillämpningen särskilda bestämmelser för offentliga tjänstemän i lagav
eller författning disciplinansvar eller avskedande ellerannan om om
avstängning från tjänsten på grund brottslig gärning eller tjänsteför-av
seelse, får justitiekanslern föra talan vid domstol ändring iom
beslutet. Detsamma gäller i fråga myndighets beslut i ärendeom om
disciplinansvar den tillhör hälso- och sjukvårdspersonalenmot som
eller veterinär eller krigsmanär i fråga myndighets beslut isamt om
ärende sådan behörighetsfråga i 6 § första stycket.om som avses
Närmare bestämmelser sådan talan meddelas i lag ellerom annan
författning.

Har befattningshavare enligt vad därom föreskrivetär sökt ändring
vid domstol i beslut i första stycket och har beslutetsom avses
tillkommit efter anmälan justitiekanslern, företräder justitiekanslernav
det allmänna befattningshavarens i tvisten. Detsammamotpartsom
gäller, justitiekanslern har sökt ändring i beslutet.om

336



Bilaga 7199337sou

i lag författningVad eller föreskrivet arbetsgivare skallärannan om
i fråga tvister i denna paragraf motsvarandeägaom som avses
tillämpning justitiekanslern. Bestämmelsernapå i kap. §4 7 och 5
kap. § första 19743711 stycket lagen i arbetstvisterrättegångenom
skall dock tillämpas i fråga tvist i vilken justitiekanslern förom
talan.

8 § Om justitiekanslerns befogenhet väcka åtal ledamotatt mot av
högsta domstolen eller regeringsrätten talan skiljande ellersamt om
avstängning sådan ledamot från tjänsten eller skyldighet för ledamotav

undergå läkarundersökning föreskrivet regeringsformen.iäratt

9 § Justitiekanslern får vid domstols förvaltningsellernärvara
myndighets överläggningar, dock sin mening.rätt Hanutan att yttra
har tillgång till ochmyndighetens protokoll handlingar.

10 § förvaltningsmyndighetDomstol och tjänsteman hossamt staten
eller kommun skall tillhandagå justitiekanslern med de upplysningar
och yttranden Sådan skyldighethan begär. åligger ävensom annan,

han står under justitiekanslerns tillsyn.om
justitiekanslernNär begär upplysningar eller yttrande i andra

ärenden där han har förundersökning,dem beslutat inleda fårän att
förelägga vitehan högst l 000 kronor. Justitiekanslern får dömaom

försuttet vite.ut
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Förordning 19751345
med instruktion för justitiekanslern Andrad senast
19911708

Uppgifter

§1 Justitiekanslern regeringensär högste ombudsman.

2 § Det åligger justitiekanslern under regeringen bevakaatt statens
I målrätt. rör skallrätt han, det intestatens ankommer påsom om

någon myndighet, föra eller låta föra talan.annan statens
hinderUtan uppgiften företräda vidatt ellerattav staten utom

domstol ankommer på myndighet justitiekanslern,än fåren annan
justitiekanslern i tvist eller kanprövas bli föremål för prövningen som

allmän domstol från myndigheten överta uppgiften bevakaav en att
Justitiekanslernrätt. får också i övrigtstatens överta uppgift föraatt

talan beslut i fråga rättshjälp. fårmot Han vidare påkalla beslutom
allmän rättshjälp skall upphöra enligtatt 34 § rättshjälpslagenom

1972429.
Justitiekanslern skall tillhandagå regeringen med råd och utredningar

i juridiska angelägenheter.

3 § Om justitiekanslerns tillsyn deöver offentligutövaratt som
verksamhet efterlever lagar och andra författningar i övrigtsamt
fullgör sina åligganden finns bestämmelser i lagen 19751339 om
justitiekanslerns tillsyn.

Inom för vad föreskrives i 2 § nämnda lag omfattarramen som
justitiekanslerns tillsyn

statliga myndigheter,
tjänstemän och andra befattningshavare vid statliga myndigheter,
andra knutna tillär statlig myndighet och innehar tjänstsom som

eller uppdrag varmed följer myndighetsutövning, såvitt angår denna
deras verksamhet.

I fråga befattningshavare vid försvarsmakten omfattar tillsynenom
dock endast befäl lägst fänriks grad och dem inneharav motsvar-som
ande tjänsteställning.

§ Justitiekanslern4 bör ingripa lägre befattningshavaremot utan
självständiga befogenheter, det påkallas särskilda skäl.om av

§5 Kan det misstänkas befattningshavare omfattasatt en som av
bestämmelserna disciplinansvar i lagen 1976600 offentligom om
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till tjänsteförseelse, för vilkengjort sig skyldiganställning har
befaras skriftlig anmaningdisciplinpåföljd bör åläggas, och kan det att

kan tillställas honom§ första stycket nämnda lag inteenligt kap. 114
får justitiekanslern utfärda motsvarandeinom efter förseelsen,två år

för omfattas bestämmelseranmaning. gäller denDetsamma som av om
motsvarande underrättelse ianmaning ellerdisciplinansvar och om

författning.någon annan

tryckfrihetenåligger justitiekanslern vaka och6 § Det överatt
tryckfrihetsförordningeni ochyttrandefriheten enligt bestämmelserna

yttrandefrihetsgrundlagen.

befattning advokatväsendet finnsjustitiekanslerns med§ Om7
bestämmelser i rättegångsbalken.

enligt datalagen 1973289,justitiekanslerns befogenheter8 § Om
inkassolagen 1974182, lagenkreditupplysningslagen 19731173,

justitiekanslern överklaga vissabehörighet för1985400 attom
19871231 automatiskenligt rättegångsbalken, lagenbeslut om

1990484taxeringsrevision, och lagendatabehandling vid omm.m.
bestämmelser.finns särskildaövervakningskameror m.m.

ärendeförteckningargranska deJustitiekanslern skall9 § som
justitiekanslern enligt särskilda föreskrifter.lämnar tillmyndigheterna

regeringenföre den 1 april lämnaJustitiekanslern skall varje10 § år
kalenderåret.arbetsredogörelse för det senaste

eller bevaka dess skallföreträda§ Ombud har rätt11 statenattsom
tjänsten.befaller dem iefterkomma vad justitiekanslern

tillämpningVerksförordningens

med 3 § andraVerksförordningen 19871100 skall, undantag12 § av
justitie-och 28 tillämpas8 11--13 §§, 18--26 påstycket,

i 30 § verksförordningenkansli. Bestämmelsenkanslern och hans
ärenden tjänstemän hosbara i administrativagäller dock rörsom

justitiekanslern fårärenden hosjustitiekanslern. Beslut i andra
förordning innehållerlag elleröverklagas endast en annan enom en

särskild föreskrift det.om
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Organisation

13 § Justitiekanslern biträdes i sin tjänsteutövning närmast av
byråchefer. justitiekanslernHos i övrigtär anställda tjänstemän enligt
personalförteckning personal i mån behov och tillgångsamt annan av
på medel.

I behovmån och tillgång på medel får justitiekanslern anlitaav
sakkunniga.ochexperter

Ärendenas handläggning

§14 I mål får justitiekanslernrör rätt förordna ombudstatenssom att
föra talan.

Justitiekanslern får uppdra leda förundersökningattannan som
han har beslutat och väcka och utföra de åtal han harattom som
beslutat, inte åtgärden ledamot högsta domstolen ellerom avser av
regeringsrätten. Beslut överklaga dom eller beslut till högreatt etten

får inte fattasrätt någon justitiekanslern.än Kallas justitie-av annan
kanslern muntligen höras i högsta domstolen med anledningatt av
besvär beslut advokatsamfundetsöver styrelse eller disciplinnämnd,av
får justitiekanslern förordna byråchef eller lämplig attannan person
företräda sig vid förhöret.

målI i § lagen 19757 1339 justitiekanslerns tillsynsom avses om
får justitiekanslern förordna byråchef hos justitiekanslern eller annan
lämplig föra talan justitiekanslernspå Detsammavägnar.attperson
gäller beträffande frågor i lagen 1985400 behörighetsom avses om
för justitiekanslern överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken.att
Allmän åklagare får dock inte förordnas i sistnämnda fall.

I ärende i 6 § första eller andra stycket lagenett som avses
1975 1339 justitiekanslerns tillsyn får justitiekanslern bemyndigaom

tjänsteman hos justitiekanslern vidta behövliga handläggningsåt-atten
gärder.

Justitiekanslern meddelar tillstånd i 12 kap. 3 § rätte-som avses
gångsbalken i fråga den anställd hos honom.ärom som

§15 Justitiekanslern skall verkställa den utredning fordras försom
prövning klagomål och andra ärenden.av

Är fråga, har väckts klagomål, sådan beskaffenheten som genom av
den lämpligen kan utredas och någon myndighetprövasatt av annan

justitiekanslernän och har myndigheten inte tidigare saken, fårprövat
justitiekanslern överlämna klagomålet till denna myndighet för
handläggning. Klagomål får dock överlämnas till justitieombudsman
endast efter överenskommelse med denne.
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tjänst,justitiekanslern hindrad sin förordnar16 § När är utövaatt
regeringens beslutregeringen efter anmälan. I avvaktan påersättare

tjänsten tjänst-åligganden den i äldstefullgöres justitiekanslerns av
byråchefen hos justitiekanslern.görande

justitiekanslerns frånvaro får fattas beslut vikt,17 § I störreav som
medgivande vidtagas åtgärd,kan olägenhet, eller hansanstå utanutan

föreskrifter ellerrubbar eller ändrar honom meddeladesom av
tillämpade grunder.

justitiekanslerns tjänst,gäller vid ledighet tillFörsta stycket påäven
dess regeringen bestämmer annat.

Ärende efter byråchef,18 § föredragning ankommer påavgöres som
särskilt förordnad föredragande. Justitiekanslerntjänsteman ellerannan

får ärende föredragning.dock avgöra utan

19 arbetsordning eller särskilt beslut får överlämnas§ I åtgenom
förbyråchef tjänsteman vidtaga åtgärdeller påatt eget ansvarannan

beredande.ärendes

Ijdnstetillsättning

20 § Justitiekanslern regeringen.utnämns av
regeringen efterTjänster byråchef tillsätts anmälanav avsom

§ anställningsförordningenjustitiekanslern. Bestämmelserna i 10 a
1965601 tillämpas inte dessa tjänster.på

tjänster tillsätts justitiekanslern.Andra av

bisysslaIjänstemans

byråchef enligt 37 §21 § fråga tjänst lämnas besked andraI somom
1965 2601 justitiekanslern.stycket anställningsförordningen av
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Kungl. Majzts Kungörelse 1972416
statsmyndighetemas skadereglering i vissa fall Andradom

1992783senast

§1 Denna kungörelse gäller i fråga ersättningsanspråk riktasom som
med stöd 36 kap.mot staten 17 § andra stycket brottsbalken, 6 §av

lagen 1943459 tillsyn hundaröver och katter, 2 kap. 1 § ellerom
3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen 1972207, 23 § datalagen
1973289, lagen 1974515 ersättning vid frihetsinskränkningom
eller 21 § lagen 1978880 betalningssäkring för skatter, tullarom
och avgifter.

2 § Anspråk på ersättning med stöd skadeståndslagen 1972207av
framställs hos Justitiekanslern, anspråket grundas på påståendeom om
felaktigt beslut eller underlåtenhet meddela beslut. Anspråkatt enligt
skadeståndslagen på grund eller enligt lagen 1943459annan om
tillsyn hundaröver och katter framställs hos den centrala förvaltnings-
myndighet inom verksamhetsområde skadan inträffat eller,vars om
det inte finns någon sådan myndighet för viss verksamhet, hosen
Justitiekanslern.

Anspråk på ersättning med stöd 36 kap. 17 § andra stycketav
brottsbalken, datalagen 1973289, lagen 1974515 ersättningom
vid frihetsinskränkning eller lagen 1978880 betalningssäkringom
för skatter, tullar och avgifter framställs hos Justitiekanslern.

3 § Myndighet hos vilken ersättningsanspråk framställes förhandlar för
räkning med den kräverstatens skadestånd och för talansom statens

i saken inför domstol.
denI mån följer § får4 myndighetenannat på vägnarav statens

besluta i fråga skadestånd.om
I ärende enligt lagen 1974515 ersättning vid frihetsinskränk-om

ning kan gottgörelse allmänna medel tillerkännas sökanden förav
ersättning till biträde och för utredning i ärendet i den mån kost-
naderna skall betalas enligt rättshjälpslagen.statenav

§4 Uppkommer i ärende handlägges central förvaltnings-som av
myndighet fråga åtagande för skadeståndstaten medom att utge
belopp överstigande 25 000 kronor, hänskjutes ärendet till justitie-

Ärendekanslern. handlägges justitiekanslern hänskjutes tillsom av
regeringen, fråga uppkommer åtagande förom statenom att utge
belopp överstigande 250 000 kronor.
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5 § En central förvaltningsmyndighet skall anmälan till Justitie-göra
kanslern

innan myndigheten beslutar betala skadestånd,att
2. innan myndigheten beslutar avslå framställning skade-att en om

stånd inte uppenbart ogrundad, ellerärsom
innan myndigheten inför domstol ingår i svaromål i mål om

skadestånd.
stycket 2Första 1 och gäller inte Domstolsverket, Rikspolisstyrel-

Kriminalvårdsstyrelsen, Postverket, Televerket, Statens järnvägar,sen,
Luftfartsverket,Banverket, Vägverket, Generaltullstyrelsen, Arbets-

Statensmarknadsstyrelsen, lantmäteriverk, Sjöfartsverket, Trollhätte
kanalverk och Affársverket svenska kraftnät.

6 § Jusititiekanslern kan uppdraga myndighet fullgöra vadattannan
enligt denna kungörelse ankommer honom.på Han kan frånävensom

myndighet handläggningen ärendeövertaga iannan av som avses
kungörelsen.

§7 Denna kungörelse tillämpas hinder vad gällerutan av som om
skadereglering enligt instruktion eller författning harannan som
beslutats regeringen. Bestämmelserna försvarets civilförvaltningav om
i förordningen 1983276 verksamheten inom försvarsmakten ochom
förordningen 1988548 handläggning ärenden, tjänstetillsätt-om av
ning inom försvarsmakten gäller dock i ärende ersättnings-m.m. om
anspråk inte grundas påstående felaktigtpå beslut ellersom om
underlåtenhet meddela beslut.att

8 § Mot beslut i ärende handlägges enligt denna kungörelse fårsom
talan föras.
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