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Förord

Förvaltningspolitiska kommissionen har uppgifti att
analysera former förnuvarande ochorganisationom

förvaltningstatlig och verksamhetstyrning ända-ärav
målsenliga och lämna synpunkter på hur långsiktigadet
arbetet strukturförändringarmed förvaltningen bör be-i
drivas. Dir.1995:93

Som led arbetet har kommissionen lämnatiett ut upp-
drag utarbeta underlag för ställningstaganden iatt ett
antal delfrågor.

Uppdragen redovisas fall publice-i i vissarapporter som
kommissionens betänkande lämnasinnanseparat iras

månadsskiftet mars/april. Avsikten härmed till-är att ge
fälle till debatt kan förtill ledning kommissio-tjänasom

arbete.nens

I denna redovisas förslag frå-överväganden och irapport
offentliga rättsliga ställningtjänstemäns ochga om an-

förAnsvarig ledamoten kommissio-är irapportensvar.
professorn förvaltningsrätt vid Uppsalai Universitet,nen,

Lena Marcusson. Assistent till projektet har varit jur.
kand. Magnus G Graner.

Stockholm november 1996i

Sten Wickbom

Ordförande kommissioneni
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SAMMANFATTAN SLUTSATSERDE

Inledning

det statligaavhandlarDenna tjänsteansvaret.rapport
efterfråga ställasfinns grundläggande kanDet ensomen

faktisklagstiftning, ochgenomgång praxisav
andraochtillämpning: Skall tjänstemänstatens

offentliga ha särskiltden sektornverksamma inom ett
frånskiljer dem verksamma inom privatansvar som

regleringen,den arbetsrättsligasektor, eller bör som
och denanställningsavtaletbygger det privaträttsligapå

helhet,arbetslivet,kollektiva regleringen i sin utanav
normerandekorrigeringar eller kompletteringar, vara

offentligafor detdem verksamma inomäräven som
arbetslivet

förframstår dag självklart sinaDet i statenattsom
skullekan tillämpa regelsystemanställda inte ett som

anställningsskydd,väsentligtinnebära sämre
stridsåtgärder,löntagarinflytande möjligheter tilloch om

for avvikelser detfinns starka skäldet mycket iinte
allmännas intresse.

tillförefaller det orimligtå andra sidan varje prisMen att
likställsefter statlig och privat tjänst ettutansträva att

vadställningstagande tillklart och genomtänkt ärsom
det allmännas intresse.just

Privat och offentligt

forgällersärskilda regelsystemDet som
återfinns främst LOA ochoffentliganställda delsdag ii

föreskrifter,anställningsforordningen vidhängandemed

straffrättsligaregeringsformens detbestämmelser,dels i

regelverket, olika tillsynsregleringar isamt

offentlighet ochlagstiftningenforvaltningslagen och i om
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sekretess. Frågor och avskedandeuppsägningom
betraktas huvudsak privaträttsliga. Deti somnumera

förkan disciplinansvaret kommunalttilläggas att
kollektivavtal.anställda bestäms genom

införkänna dentveksamhet kanDen senasteman
offentliga frånden arbetsrätten utgår intejusteringen av

renodladet skulle möjligt rakttanken igenomattatt vara
offentligrättsligadet privaträttsliga eller detantingen

genomtänktpå detta område. bristen påMensynsättet
besvärande. beslutsystematik blir ändå något Ett om

anställning enligt gällande rätt somses
förmåndvs bestämmandemyndighetsutövning, av en

förvaltningslagenseller rättighet med den gamlaen
definitionterminologi. Arbetsdomstolen har använt aven

detbegreppet myndighetsutövning utsäger ärattsom
fråga offentligrättslig lag ellertillämpningom av en

författning offentligrättslig pliktvarigenom enannan
för domeller rättighet skapas AD:s 1983seannan nr

sådanBeslutet beröva någon129. att enom
offentligrättslig rättighet betraktas däremot numera som

privaträttslig åtgärd.en

det helt undvika sådanaTroligen går inte att
finnsdetkonsekvenser det dubbla Mensynsättet. trotsav

inför förvandlingenallt skäl känna tvekanatt av
särskild reglering med rekvisitavskedande. Eninstitutet

offentligapå den anställningenssikte just särarttarsom
förefaller å andrafortfarande motiverad. Och detverkar

disciplinansvaret densidan det statliga iomotiverat att
sedvanligt arbetsrättsligtmån det helt ettmotsvarar

offentligrättsligregleras ordning. Härskall iansvar
offentligrättslig vidskulle kanske särskild regleringen

slagkraftigsidan tjänsteansvaret änvara merav
form.nuvarande tvetydigadisciplinansvaret i sin

Den offentliga tjänstens särart

Även slutavsnitt ställerhär sigi rapportensom man som
frånutgående denbakom särreglering, justvissen

offentliga avseenden, kanvissatjänstens isärart man
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naturligtvis diskutera vilken och vilkai mån formeri
denna skall leda till särregleringar.särart

reformvågenI samband med den arbetsrätten påstora av
1970-talet konstaterades utvecklingenatt mot ett

offentlignärmande mellan och arbetsmarknadprivat i
kunde avslutad. Viktiga dennaistort sett steganses

införandetutveckling har varit statstjänstemännensav
konflikträtt och den arbetsrättsliga regleringen av
medbestämmande, löne- och anställningsvillkor samt

föreskrifter. fårprocessuella utvecklingen haMen sägas
fortsatt. Som symbolisk kan operationen iattman se
LOA avskaffa förmån förbegreppet till anställning,tjänst

fortfarandedet regeringsformen talasi tjänsttrots att om
se RF 11:9.

Fortfarande finns för offentligtändå särregleringarvissa
verksamma: själva anställningsbeslutet kan överklagas,

straffrättsligtde anställda har särskilt änsteansvarett
och står förtroendeskadligaunder JO:s och tillsyn,J Kzs
bisysslor regleras LOA och disciplinansvaret hari en
utformning fråndelvis skiljer den privaträttsliga.sigsom

LOA regleras också andra avvikelser frånI denvissa
formellaarbetsrätten, regler vidprivata uppsägningt.ex.

konfliktåtgärder. finnsoch På områden därutövervissa
specialregleringar, fråga hälso- och sjukvårdensisom om

och domarnas rättsställning.ansvar

det fastNär slås deni privatiseringenrapporten att av
offentliga fortsätta,kan sker det medtjänsten inte en

Vad disciplinansvaret föreslåsreservation. avser en
uppdelning så "normala" förarbetsrättsliga problematt -

ankomst, onykterhet eller bristande respekti tjänstensen
för förarbetsgivaren bestämda regler arbetetsav
bedrivande överförsallmänhet till det arbetsrättsligai -
förfarandet. blir alltså fråga förhållandetDet en om
mellan arbetsgivaren förhållandeoch den anställde, ett

bygger på anstållningsavtalet och kollektivavtal ochsom
innefattar specifiktnågot hänsynstagande till deninte

offentliga tjänstens särart.
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Utgångspunkter för reformer

förs fram alltsåTanken dennai är attrapport mansom
typisktrenodling detskall åstadkomma sigteren av som

anställningsförhållandet: detför de olika sidornajust av
försavtal till denkan interntettsom ses som

såsom dagarbetsrättsliga regleringen, i i stor
förhållandenspeciellautsträckning sker, medan de som

till de anställdas särskildakan knutnaanses vara
för fåroffentligrättsliga uppgifter det allmänna vara

för särreglering, markerar viktenutgångspunkt en som
uppgifter.dessaav

tillstraffrättsliga med dessDet avgränsningansvaret
bibehålls och på något längre siktmyndighetsutövning

1989utvärdering hur densker justeringensenasteaven
utfallit.änsteansvaretav

särskildutredsVid sidan tjänsteansvaret en nyav
offentliga varvidreglering den tjänsten,av

vidarepersonkretsen bestämsutgångspunkten änär att
dessaGrundläggande krav pådag sker LOA.iisom

fast sådanoffentligt skulle kunna slåsverksamma i en ny
regeringsformensutgår frånoffentliglag tjänst, somom

förhållandet denförvaltningslagens på mellanoch syn
medborgare ochoffentliga förvaltningen och enskilda

regleras någonsådan lag kanjuridiska Ipersoner. en
utgårform utomstraffrättsligt sanktionssystem, somav

finnsfrån myndighetsutövningendet vid sidanatt av
förvaltningsuppgifter betydelseoffentligaandra storav

för skall kunna bedrivadet allmänna sägasatt
effektivträttfärdigt ochlagenligt,verksamheten på ett

kunnasådan verksamhet måsteavseendeAvensätt. man
från rättslig synpunkt.ställa krav

från ochbör därmed utgåRegleringen missgreppatt
enskildadet allmänna direkt ochförsummelser kan skada

därför det allmänna hardirekt eller indirekt, inte att en
arbetsgivarfunktion kraft och kommuni att statutan av

deoch verkställaskall medborgarintressetrepresentera
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demokratiska offentligabesluten. verksamheten harDen
därvid betydelse den utanförän privata, ävenen annan
det område brukar beskrivas kärnan dennaisom som
verksamhet, nämligen myndighetsutövningen.

förtroendeFör allmänhetens skall upprätthållas krävsatt
föreskrifterockså bisysslor, vilka bör delvissaom vara en

föreslagen lagstiftning.sådan börDärutöverav en ny
särskilt skadeståndsansvar skulleövervägas ettom

utformaskunna med utgångspunkten renodlingjust i en
for offentliga förvaltningsuppgifter.ansvaretav

Ytterligare markering denna renodling kan görasen av
sanktioner och processuella reglerattgenom om

beslutande utformningoch överprövande organ ges en
frånskiljer den arbetsrättsliga. Medansig rentsom

dag bedöms de allmännatjänsteansvaret i av
domstolarna, skulle tillämpningen sådantettav
offentligrättsligt disciplinsystem kunna granskas av
förvaltningsdomstolarna.

Slutligen finnsskall det frågoråtskilligagivetvissägas att som
måste väljer inriktningnärmare övervägas, om man en som

här föreslagits. Bland bör jämförelseingående skeannat en av
hur utformat och tillämpas andra,tjänsteansvaret iär oss
närstående länder. Domarnas särskilda ställning bör betonas.
Slutligen måste beaktas den mån de kommunaltiatt man,
verksamma föreslagitshär utsträckning dagi istörre änsom
likställs fårmed statligt verksamma, särskilt deninväga
kommunala verksamhetens speciella utgångspunkter: den
kommunala självstyrelsen och politikernas aktiva deltagande i
förvaltningen.
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KAPITEL 1

INLEDNING

Syfte med1.1. mera

syfte FörvaltningspolitiskahuvudsakligaRapportens är att ge
för förslag tillkommissionen underlag bedömningen av om

beträffande detförändringar påkalladeregelsystemet ärav
förrättsliga statligt anställda.ansvaret

beskrivninggrundläggande strukturenDen i ärrapporten en
jämförelsenuvarande regelsystemet, mellan dedetav en

ochfinns reglerna på området å sidanavsikter bakom enasom
faktiska dessa regler å den andra,den tillämpningen samtav

förändringar.slutligen analys eventuella behov aven av

Förtroendevalda, s.k. lekmannaledamöter statligai
politiker ochmyndighetsstyrelser och kommunalt verksamma

statligthar avseendentjänstemän i vissa samma ansvar som
anställda. andra avseenden skiljer regelsystemen åt.I Isig en

syfteoffentliga förvaltningen, meddiskussion deniom ansvar
därförforma förvaltningspolitik för framtiden, det sigatt teren

jämföra förhållandena för olikanaturligt att grupper av
för jämföraverksamma offentlig förvaltning iinom stort att

fallförhållandena och och vilkensöka bedöma så iiom,
utsträckning, bör sådanEnöver.ansvarssystemen ses

försdiskussion den avslutande deleni rapporten.av

Avgränsningar1.2.

Själva undersökningen har till statligtavgränsats att avse
anställda. fallit andraEndast där detta naturligt harsig
kategorier arbets- eller uppdragstagare särskilt behandlatsav
och nämnts.
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påutvecklingenöversikthistoriskfinnskapitel överI 3 en
hänförligaförhållandenendastbehandlasområdet. I övrigt

enstakaEndast något1985-1995. iperiodenhuvudsakligen till
beaktas.kunnatfrånfall material 1996har

diskussionvidaktuellahuvudsakligenrättsregler ärDe ensom
brottsbalkenreglerna ianställdas ärstatligt tjänsteansvarom

offentlig anställninglagentjänstefel med i omommera,om
anställningsskydd uppsägninglagendisciplinansvar, i omom

skadeståndslagenavskedandeoch isamt om
Vadanställda.statligtför blandskadeståndsansvar annat
skallskadeståndochdisciplinansvarfrågornabeträffar om

ocharbetsrättsligadeberörinte rentrapportenattnoteras
anställdaspå deaspekternakollektivavtalsrättsliga ansvar,

m.m1fredsplikten,förhållande tilldet vill isäga ansvaret

metodochKällor1.3.

förutgångspunkterna rapportenharSom nämnts en avovan
reglerna. Dennaaktuellamed delagstiftarens avsiktervarit

relevantalagstiftningen:förarbetena tillavsikt har sökts i
utskottsbetänkanden.ochoffentliga utredningar, propositioner

praktiskadenutgångspunkten harandra varitDen
tvåhuvudsakligenvarvidreglerna, typertillämpningen avav

frånprejudikat Högstaförsta hardetkällor Föranvänts.
ochfrån 1989Arbetsdomstolenochdomstolen, hovrätterna

ochJustitieombudsmannensframåt liksomgåtts igenom,
tid.för FörverksamhetsberättelserJustitiekanslerns samma

Rikspolisstyrelsen,tillförfrågningarandra hardet gjorts
ärendenvilkalänsstyrelsersamtligaochStatens järnvägar om

på respektiveförekommit sedan 1985aktuell typ somav nu
harredovisningartill dessareferensmaterialSommyndighet.

för nämndaarbetsordningarochverksamhetsberättelseräven
studerats.myndigheter

508SOU 1975:1, sid ffi1Se blanddärom annatmera
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jämförelseSom har kortfattade beskrivningarvissa av
utländska förhållanden utifrån studier relevantgjorts av
utländsk doktrin.

Sedan detta material sammanställts förhar metoden
slutsatser bakgrund detvaritrapportens att mot av

kvantitativa materialet kvalitativ bedömninggöra en av
ändamålsenligheten hos gällande och rättspolitiskrätt en
analys aktuella behov förändringar.av av

Uppläggning1.4.

inleds sammanfattningRapporten kapitel med2i vissaen av
statsförvaltningen,tendenser offentligaoch den sektorni

förgenerellt, kan ha betydelse ansvarsfrågorna. Däreftersom
följer kapitel historisk3 tillbakablick området ochi överen en
sammanfattning gällande regler.av nu

kapitel behandlas tjänstefelsreglerna,I 4 varvid avsikterna i
framförallt reformårs tjänstefelsbegreppet jämförs1989 av
med den därefter fram. kapitel behandlasIpraxis vuxit 5som
på motsvarande disciplinansvaret offentligenligt lagensätt om
anställning, där avsikterna reformeroch årsi 1976 1994
jämförs med Arbetsdomstolens det inhämtadepraxis,

frånmaterialet Rikspolisstyrelsen, Statens ochjärnvägar
länsstyrelserna, Justitieombudsmannenssamt
ämbetsberättelser. kapitelI behandlas6
skadeståndsskyldigheten för statligt anställda, varvid
jämförelser mellan avsikterna och års1972 1989görs i
reformer och från domstolenHögsta ochpraxis
Arbetsdomstolen.

Kapitel redovisning7 statistik de statligtutgör överen av
anställda under perioden för1989-1994 dömts brott enligtsom
10 kapitlet brottsbalken, det vill för förskingring ochsäga

trolöshet.annan
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beståendereferensmaterialochKapitel 98 utgör ett av
respektivesärskildaredovisningar ansvarssystemvissaav

utländsk rätt.

detkan drasinnehåller slutsatserslutligen,Kapitel 10, avsom
rättspolitisk diskussion.materialetredovisade samt en
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KAPITEL 2

TENDENSER I

STATSFÖRVALTNINGEN

1980-talet: Näringslivets decennium2.1.

förProblemen den offentliga verksamheten under 1980-talet
följde efter flera decenniers utveckling allt störremot en
offentlig sektor, präglats ambitionen bygga detattsom av
starka samhället, till förmåddeslut längreintemen som
leverera det utlovats. Fyra skilda problemkomplex kansom
identifieras denna utveckling, nämligen växtproblem,i
byråkratiproblem, kapacitetsproblem och legitimitetsproblem.
Växtproblemet bestod skattetrycket ansågs ha nåtti att ett
tak, byråkratiproblemet offentligadrabbade den sektorn liksom
det drabbar alla kapacitetsproblemetorganisationer,stora
yttrade offentligaden sektorn förmådde levererasig i inteatt

förvad den ställt utsikt medborgarna ochi
legitimitetsproblemet slutligen klyftaden ökandevar- -
mellan väljare och valda mycket blev resultatet deisom av

problemenövriga

Dessa problem ledde offentligatill den verksamheten underatt
hela 1980-talet präglades starka budgetrestriktioner ochav
upprepade nedskärningar, vilket medförde förvaltningensatt
ekonomiska effektivitet alltmer kom fokus. gamla,Deni
byråkratiskt förvaltningenorganiserade, tänktes alltmer

serviceorganisationer verksamhetersättas av vars
utvärderades effektivitetsmåttmed näringslivet.samma som
Med näringslivet förebild började också mångasom
myndigheter alltmer profilera marknadsföraverksamhet,sin
den och sigmedieanpassa offentligaDen minskadetjänsten i

ökadeoch den privatastatus

ZSÖderIind/Petersson, sid 31 f
3SöderIind/Petersson, 30sid
4Lundquist, sid 145
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förenklades påverksamheteneffektiviseraSom sätt attett
vilketbeslutsprocesser,ochmånga håll handläggnings-

förändrade ochfickenskilda arbetstagareresulterade i att
längepågick sedanarbetsuppgifter. Samtidigtvidgade

förstärkningbeträffande myndighetsutövningenden avenrena
förändringar ochrättssäkerhetmedborgarnas genom

beslut ochöverklagaförbättringar avseende möjligheter ettatt
vägleda ochskyldighetmyndigheternasbetonande attav

enskildahjälpa

spreds tillekonomiska krisentakt med den ävenI att
1990-talet,och det tidiga1980-taletnäringslivet sluteti av

statsförvaltningen.förebild för Irollnäringslivetsavtog som
offentligadendärefter alltmer betonatsdebatten har att

ekonomiskenbartvärdenockså andrasektorn bärare änär av
också deneffektivitet utmärktesperioden 1991-1994Men av
delar denambitionerborgerliga privatiseraregeringens att av

minska denhuvudoffentliga ochverksamheten över taget
skattesänkningar;medoffentliga omfång, kombineratsektorns

för deskymundanofta hamnadeambitioner praktiken iisom
budgetkriserna.7finans- ochväxande

och samtidigtutveckling, ökaddenna dubbla privatiseringI en
bortorganisationskulturstatsförvaltningensutveckling aven

möjligenfrån näringslivsinflytandet, kan se enman
finns baraEmellertid intemotsättningenmotsättning. manom

idé- och politiska iskiljer de allmänna strömningarna
offentliga verksamhetensfrån densamhället de idéer styrsom

hävdaverket skulle kunnakultur. självaI att mer avman
brytsverksamhetaffärsdrivandede delarna statens som urav
destoförvaltningen ochden allmänna statliga privatiseras, mer

präglasverksamhetåterstår statligkommer det att avsom av
godvad tidigare kännetecknaansettssom

ämbetsmannatradition.

offentliganställdasför deAv diskussionintresse ansvaromen
arbetsordningar ochförändringarkan konstatera iär om man

flyttats nedinneburitdelegationsordningar att ansvaretsom

5Prop 1993/9455, sid 29
GSÖderIind/Petersson, 30 Lundquist, sid 145sid och
7SöderIind/Petersson, 34sid
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till lägre nivåer myndigheterna.inom Någon heltäckande
undersökning dessa förhållanden har utföraskunnatinteav

för dettainom projekt. förMen ändå någon måniattramen
illustrera förändringareventuella har arbetsordningarna från
länsstyrelsen Kopparbergs län fråni och Rikspolisstyrelsen

Ävenstuderats. till Statens gjordes framställanjärnvägar om
få del arbetsordningar för 1985 och endastatt 1995,av men

den gällande organisationsplanen tillställdessenast
utredningen. Någon möjlighet jämförande studier haratt göra
därför funnits.inte

Iakttagelser beträffande2.2. länsstyrelsen
i Kopparbergs län

jämförelseVid arbetsordningarna för respektive1985en av
för1996 länsstyrelsen Kopparbergs län, deni slåendeär mest

skillnaden 1996 års arbetsordning betydligt mindreatt är
omfattande. Vid granskning kan konstateranärmare attman
detta beror på åtminstone mycket ärendegrupp,att storen
nämligen skatteärenden, flyttats bort från länsstyrelsen och i
stället lagts på länsskattemyndigheten. Likaså har
lantmäterienheten brutits länsstyrelsensur

Beträffande ärenden det svårtövriga dra några klaraär att
slutsatser jämförelsen. Delvis hänger detta med attav samman
de ärenden föremål för länsstyrelsens handläggningärsom

mycket under denvarierat undersökta perioden. Bland annat
har plan- och bygglagens tillkomst betydandeettgenom
inflytande planfrågorna flyttats till kommunerna,över
skolväsendet har hög grad kommunaliserats liksomi storen
del för den civila beredskapen förochansvaretav
alkoholpolitiken, den regionalekonomiska verksamheten har
förändrats kraftigt till följd EU-inträdet, med Tillav mera.
detta kommer Länsstyrelsernas organisationsnämnd LONatt
avvecklades slutet 1980-talet vilket medförti heltattav nya
diariesystem med införts.mera

83e bl.a. Lantmäteriverkets historik på http://www.Im.se/historik
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arbetsordningenmycket tydligtdetdettaTrots är att
de ärendendefinitionenförenklats, i meningen att somav

praktikengeneraliserats. Ibeslutsnivå harallokeras till vissen
grad läggerlägre sig iledningeninnebär detta den högsta iatt

detkommerTill detta iarbetsfördelningen på enheterna. att
beträffandeförändringdel skettallmännaarbetsordningens en

principiellbeskaffenhet,svårareärendenhandläggningen avav
tilllämnasomfattning. skulle 1985eller Dessabetydelse större

denfatta beslutetskullechef- för denne iattnärmaste
baraskallställe 1996ansvarige tjänstemannens men-

denchef. Huvudregelnanmälas till attärnärmaste numera
svåraredessaskall handlägga ävenansvarige tjänstemännen

chefens vetskap.medärenden, men

flyttatsärendetyper iexempel på konkretaNågra nersom
ochfinna. Beslutockså uppsägninggår dethierarkin att om

länsstyrelsensbeslutasfrån skulle 1985skiljande tjänsten av
särskildadenhandläggs 1996styrelse, avmen

förhåller det sigpersonalansvarsnämnden. På sättsamma
försummelserför felpåföljder och i tjänsten.också med andra

Även för regionaltmedelanvändningenfördelningen och av
beslutastyrelsenförbehålletutvecklingsarbete tidigare attvar

fattaharlandshövdingen rätt att ensamnumeraom, men
harlandshövdingenFrånbasbelopp.tillsådana beslut 25upp

rörande koncessionerbeslutsrättenrättsenheten delegeratstill
rättsenheten harTillför anläggningar. ävenelektriska

förbudochföreläggandenrörandeöverförts beslutanderätten
låg påtidigarebeslutanderättenligt livsmedelslagen; somen

chefen föröverordnadhierarkisktavdelningschef varsomen
vidare tillavdelningschefsnivå harFrånrättsenheten.

rörande åtalbeslutanderättendelegeratsberedskapsenheten
denransoneringsfrågor ipåföljder anledningoch andra i av

beredskapsplaneringen.civila

Även hierarkin.flyttats nedåtbeslut har iinternadministrativa
kostnadsutvecklingenföljaenhetschefernaålåg det1985 att

enhetschefernaharverksamhet".för enhetens 1996
länsstyrelsensmedbudgetansvar enligheti

deinnebärföreskrifter. Dettaekonomiadministrativa att
förmedel,budgeteradeanvisade ochdisponerar ansvarar

riktlinjer enligtochför reglerresultatuppföljning, attansvarar
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regleringsbrevet följs förmed och attmera ansvarar
medelstilldelningen överskrids.

Sammantaget får jämförelsevid arbetsordningarnaman en av
1985 och intrycket års något enklare1996 1996 versionatt är
och föregångare.mindre detaljrik Någrasinän mer

förändringarsubstantiella förbeslutsnivåerna olika ärendenav
fråga "flyttatsdet emellertid ärendeninteär vissaävenom, om

nedåt" hierarkin och knappast "flyttatsnågot uppåt".i
Beträffande det ekonomiska har detta skärpts elleransvaret
kanske för enhetscheferna,tydliggjorts och det skallsnarare
samtidigt års arbetsordning pekar1985 intenoteras att ut
någon budgetansvarig. praktiken torde dettaItjänsteman som
innebära förlandshövdingen då ansvarigatt var ensam
budgeten.

Iakttagelser beträffande2.3.

Rikspolisstyrelsen

frånTill skillnad vad gällde utvecklingen länsstyrelsenssom av
arbetsordning, förhar arbetsordningen Rikspolisstyrelsen blivit
betydligt jämförtdetaljerad års upplaga med 19841996imer
års. Såväl vad gäller vilka ärendetyper skall avgörassom av
rikspolischefen byråcheferssjälv och vad gäller åligganden har
detaljeringsgraden ökat väsentligt. års arbetsordningDär 1984

byråchef skulle skulleärenden inteatt avgöraangav som
styrelsen plenum, rikspolischefen elleriavgöras av av

Överdirektören, innehåller ärs arbetsordning punkter1996 19
byråchefen har hålla till. Bland dessa återfinnssigatt
exempelvis "att verka för välbefinnande" attpersonalens och

informeradhålla tidplaner, kostnadsutveckling medsig om
avseende projekt och utvecklingsarbete".annatmera

jämförelse förEn och ärs delegationsordningar1984 1990av
rikspolisstyrelsens ekonomibyrå allt väsentligtvisar iatt

tillfällena.beslutsnivåer gäller vid bådasamma
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Sammanfattning2.4.

allt förändringenDen överskuggande frånstatlig verksamheti
1980-taletmitten till 1990-talet torde denmittenav av vara

tilltagande kostnadsmedvetenheten följandeoch den därav
jakten på ekonomisk effektivitet. Som konsekvens dettaen av
har näringslivsnormer alltmer kommit påverka denatt
offentliga förvaltningen. offentligaSamtidigt kom det
åtagandets särskilda karaktär allt betonas. Enattmer
koncentration på offentliga uppgifternade centrala anbefalldes
ofta.

Av det -låt mycket begränsade empiriska materialvara som-
stått förfogandetill denna studie kan utläsasi iatt ansvaret

flyttatsutsträckning nedåtviss myndighetshierarkin,inom
från högre chefer till lägre.
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KAPITEL 3

ÖVERSIKT ÖVER REFORMER

RÖRANDE STATLIGTDE

ANSTÄLLDAS ANSVAR

Historisk översikt3.1

Från början kunde åt landetstjänstemän tjänareses som
uppfylldehärskare; kunde dede härskarens kravinte
bestraffas bestraffningsrättnaturligen kandenne. Dennaav

embryot till det disciplinära skymtar ises som ansvar som
författningar femtonhundrataletredan under och växersom
fullt utkrävdesunder sjuttonhundratalet,ut ett ansvar som

forvaltningsforfarande och domstol.inte viagenom

förfarandemed judicielltDet och administrativtsystem ett ett
fördet med judiciellt inslag utkrävandevisstsenare av- -

utbildades under 1700-talet,tjänstemännens äransvar, som
bakgrund den princip tjänstemänsatt motse av om

ochoavsåttlighet samtidigt gjorde svenskinsteg i rätt somsom
regeringsformfullt lagfästes §utbildad slutligt års36 1809i i

ochOavsättlighetsprincipen motiverades under 1700-talet
regeringsformdelvis under utarbetandet års1809 iäven av

första förhand med den utgjorde skydd tjänstemännensatt ett
Samtidigt kunde denintressen. motiveras även ur

befrämjade godstatsnyttosynpunkt denattgenom en
10rekrytering.

infördesPå område under 1800-talet principenprocessrättens
civil- och brottmål möjligt skulleså långt detatt var

efterhandläggas allmän specialdomstolendomstol; denav ena
den försvann. heller myndigheternaandra Därmed skulle inte
utanför fungera slagsdomstolarna kunna ettsom

9SOU 1969:20,1992:60, 260 SOU sid 14 ffsid f hänvisar tillsom
loJägerskiöld, sid 269 259och ff
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disciplindomstolar. medförde såväl lagstiftareDetta att som
doktrin fick anledning fixera mellan det allmännaatt gränsen
domstolsforfarandet för handläggning mål ämbetsbrottav om
och det administrativa förfarandet där disciplinrätt skulle
tillämpas. Skiljelinjen bestämdes gärningarnasav
svårighetsgrad, det disciplinvägen skulle väljas vidi att
bestraffning förseelsermindre svåra Någraintern natur.av av

allmänna rättspolitiska överväganden emellertidmera synes
fåttha forgrundinte gränsdragningen mellan detutgöra

judiciella och det disciplinära förmindreänansvaret,
utformningen ämbetsansvaret huvudöver taget.av

Från slutet framåt1800-talet och tillkom mängdav en
författningar med reglering disciplinrätten olikainomav
områden den offentliga förvaltningen. tillFram 1966av

offentligapräglades den anknytningen till dubblatjänsten av
den offentligrättsliga fårregleringenrättssystem, men anses

ha dominerat Med års lagstiftning, främst1965
statstjänstemannalagen 1965:274, sker trendbrott deniett

den kollektiva arbetsrätten introduceras förmeningen att även
offentliganställda. Beträffande anställda hos regleradesstaten
disciplinansvaret specifiktstatstjänstemannalagen, alltsåi
offentligrättsligt, medan disciplinansvaret for
kommunaltjånstemän ansågs höra till den privata
avtalsrätten.

De framtjänstemannalagar gällde till 1974 årssom
arbetsrättsreform får ändå ha inneburit det allmännaattanses
fortfarande hade handlingsfrihetbetydande viden
bestämmandet de enskilda tjänstemännensav
arbetsförhållanden. Statstjänstemannalagen innebar regleratt

anställning arbetsuppgifter,och entledigande, ochom ansvar
bestraffning undantagna från avtalsområdet. Främstvar
lönevillkoren fastställdes kollektivavtal.genom

Före års ämbetsansvarsreform förelåg for1975 statsanställda
identitet mellan det straffrättsliga for fel ochansvaret
försummelse och det disciplinära Reglernai tjänsten ansvaret.

disciplinansvar statstjänstemannalagen saki iom var
likalydande med bestämmelserna straffrättsligt forom ansvar
tjänstefel enligt dåvarande §kap brottsbalken.20 4 Detta
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tjänstefel omfattade förfaranden ochicke uppsåtligaäven
oskicklighet.förseelser oförståndberodde på ellersom

offentliga föreskriver den 1966Wennergren 1978 tjänstenatt
utmärktes patriarkalisk ordning med staten somav en
allenarådande husbonde däri tjänstemännen inteett system,

framstårhade mycket till alltsåHär intesägaatt om.
förhållandeprivilegierad till denistatstjånstemannen som

underforstås förhållandenaanställde,privat tvärtom attutan
efterliknas.på den arbetsmarknaden de bör Detprivata är som

för denockså denna utmärkandevaritär strävan som
offentliga delen 1900-arbetsrättens utveckling under senare av

reformvåg avslutades, ansågtalet. Genom 1970-talets
offentlignärmande mellanutvecklingenWennergren, mot ett

Ämbetsstraffenarbetsmarknad. bort, deoch privat togs
anställningsskydd ochallmänna arbetsrättsliga lagarna om

förgällandemedbestämmande blev utsträckningi ävenstor
offentligoffentliganställda, och den dåvarande lagenäven om

frånanställning utgick de allmänna arbetsrättsliga
grundprinciperna.

Ämbetsansvarsreformen allmäntinnebar någotatt
straffrättsligt för tjänstefel längre skulle gälla.inteansvar

myndighetsmissbruk ochGenom de bestämmelsernanya om
§ brottsbalkenvårdslös myndighetsutövning kap20i 1

offentligastraffansvaretbegränsades till den del denav
innefattade myndighetsutövning. Ansvarverksamheten som

frågaskulle komma endastenligt dessa bestämmelser i om
ochform myndighetsutövninginneburit någongärningen av

förmånförfång otillbörligden orsakat någon eller intesomom
för handlande vårdslösoaktsamtFörringa.var ansvar

myndighetsutövning krävdes oaktsamhetenatt var grov.
straffrättsligt osanktionerad.lämnadesAnnan tjänsteutövning

enlighet med den privaträttsliga påI synen
anställningsförhållandet förseelserbetraktades tjänsteni som

anställningsavtalet.brottett mot

Beckman 449m.fI., s
lzwennergren, 9 ff.s
Beckman 440.m.fI., s
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Statstjänstemannalagens bestämmelser disciplinansvarom
fördes någon betydande ändring sak till LOAiutan övermera

kraftträdde efterkort det dei reglernaattsom nya om
disciplinansvar införts statstjänstemannälagen.14 helleri Inte
för kommunalt anställda skedde några förändringar.väsentliga
Med hänsyn bland till det avtalsregleradeannat att
disciplinansvarssystemet den kommunala sektorn ansågsinom
fungera tillfredsställande fanns föredragandedet enligt
statsrådet några bärande skäl införainte att ett
författningsreglerat system.

Efterhand riktades kritik den begränsning detmot av
straffrättsliga ämbetsansvarsreformen hadeansvaret som
inneburit. Kritiken gällde bland skillnaderna mellanannat att
offentlig och verksamhet beaktats tillräckligprivat inte i
utsträckning. disciplinäraDet ansågs inteansvarssystemet
fullt kunna straffrättsligt Deut ersätta ett system.
straffrättsliga reglerna hade alltförett snävt
tillämpningsområde och dessutom svåra tillämpa detiattvar
enskilda fallet. Beträffande brottet vårdslös
myndighetsutövning anfördes rättspraxis visatatt att

för tillämpa den bestämmelsen mycketutrymmet att var
begränsat.

Sedan riksdagen begärt ansvarsreglerna, har detöversynen av
straffrättsliga utvidgats lagändringaransvaret genom som

kraft den oktober Straffansvaret omfattarträtt i 1989.1
bara inneburitinte gärningarnumera som

myndighetsutövning också andra oriktigavissautan
handlingar har anknytning till myndighetsutövning.närasom
För krävs heller föreliggerdetinte uppsåt ellerattansvar grov
oaktsamhet.

Översikt gällande3.2. över rätt

Ansvarssystemet för huvuddelen de statligt anställda kanav
idag fyrabestå straffrättsliga,delar: det detsägas av

Prop 1975/76:105, bil 223sid f
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skadeständsrättsligadisciplinära, det arbetsrättsliga, och det
märka sammanhanget den kretsAtt i är attsystemet. av

offentligt omfattas de olikaanställda och verksamma avav som
blandpersonalkategorier,Förvarierar. vissaansvarssystemen

krigsmän och skall kommenterasveterinärerannat som
finns olikasärskilt därutöver speciella regler isomsenare,

förstskall dockavseenden kompletterar huvudreglerna. Här
huvuddragen de centrala reglernai presenteras.

straffrättsliga formuleras påenligtDet BrB 20:1ansvaret
följande sätt:

handling ellerDen uppsåtligen eller oaktsamhet vid myndighetsutövning genomsom av
tjänstefel tillunderlåtenhet åsidosätter vad gäller för uppgiften skall dömas försom

tillböter eller fängelse högst Om med hänsyn gärningsmannensi två år. gärningen
eller tillbefogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt

dömas tillandra omständigheter skall interinga,attär ansvar.anse som
brott stycket har uppsåtligen ochOm första begåttsiett attär somsom avses anse

högstskall dömas för tjänstefel till fängelse, lägst månader och år.grovt, grovt sexsex
Vid bedömande brottet skall särskilt beaktas gärningsmannengrovtärav om om

enskild eller detallvarligt har missbrukat ställning eller försin gärningen någonom
allmänna allvarligt eller otillbörlig förmån betydande.har medfört förfång ärsom
Den ledamot beslutande statlig eller kommunal församling inteärärsom av en
underkastad enligt första eller andra stycket för åtgärd han vidtar inågonansvar som
denna egenskap.
Vad första och andra styckena skall heller tillämpas,i inte gärningen ärsägssom om
belagd med straff enligt bestämmelse.någon annan

Beträffande den berörs skallpersonkrets intenoteras attsom
omfattas straffrättsligt videndast statligt anställda ansvarav

Även ochmyndighetsutövning. kommunala tjänstemän
politiker lekmannaledamöter statliga ellerisamt organ

omfattasprivatanställda och verksammaövriga privat av
anfortrottsreglerna, den män de myndighetsutövning.i

forsjälvfallet for liksom allaVidare gäller statligt anställd,
framgårarbetstagare, vad i Övrigtäven som av

strafflagstiftningen, forsåsom straffbuden mutbrott, brott mot
förskingringtystnadsplikt, stöld, och bedrägeri, med Detmera.

straffansvaret for tjänstefel tillsärskilda dock begränsatär
sådant inträffar vid myndighetsutövning.som

Det disciplinära regleras LOA, Lag 1994:isystemet numera
offentlig anställning, anställd260 och innebär attom en som

uppsåtligen eller oaktsamhet åsidosätter skyldighetersina iav
får änsteforseelse.anställningen meddelas disciplinpåfoljd for

felet,Om med hänsyn till samtliga omständigheter ringa,är
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påföljd. Påfölj ellerdernameddelas varningingen är
kollektivavtal.avtalatslöneavdrag, inte annat genomom

Disciplinpåföljd arbetsgivarenmeddelas regel i vissai menav
dessabeslutfall Statens ansvarsnämnd. Arbetsgivarens iav

Oftaskilda myndigheter.frågor på olika inomorganiseras sätt
personalansvarsnämndfinns särskildmyndigheteninom en

för ochmed arbetsgivarenrepresentanter
arbetstagarorganisationerna.15 tillämparmyndigheterFör som

sådan nämnd skallVerksförordningen gäller attnumera en
disciplinpåföljd Verksförordningenfinnas för bl.prövning av a.

19

finns inskränkningardisciplinära reglernaAvseende de ivissa
straffrättsligt förfarandeförsta innebärräckvidden. För det ett

betyderdisciplinärt, vilkethinder inleda ingenattmot att ett
för tjänstefel samtidigt åläggasdömas ochkan en

finnsdisciplinpåföljd för det andraFörgärning.samma
omfattas LOA. Enligtpersonkretseninskränkningar i som av

statsråden,§ huvuddess gäller LOA3 inteöver taget
omfattasochJustitieombudsmannen, biskopar präster avsom
svenskalokalanställda utomlandskyrkolagen, inte ärsom

ellermed beredskapsarbetemedborgare och arbetstagare
förtroendevaldaskallskyddat arbete. Därutöver nämnas att

och kommunalalekmannaledamöter olika statligaoch i
utanför disciplinärasammanhang står det systemet.

§LOAgenerella undantag, undantas enligt 3 2dessaUtöver st
Justitiekanslerndessutom justitieråden, regeringsråden och

från §lagens disciplinansvarsregler. 21I attanges
disciplinansvarsreglerna heller gällerinte

disciplinpåföljd lagenden kan meddelas enligtsom
totalförsvaret fördisciplinansvar1994:1811 inom mm,om

förseelser omfattas den lagen,som
yrkesutövning stårhålso- och sjukvårdspersonal, i sinsom

för förseelser dennaSocialstyrelsens tillsyn, sådanaunder i
sjukvårdensskall Hälso- ochyrkesutövning prövassom av

ansvarsnämnd,
skallför förseelser yrkesutövningensådanaveterinärer i som

ansvarsnämnden.Veterinäraprövas av

1514-16 34 §§ LOAoch
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arbetsrättsliga består risken denDet iansvarssystemet att
avskedadanställde riskerar bli uppsagd eller enligtatt

reglerna innebär bland den anställdeLAS.i Detta attannat
kan bli avskedad han eller hon åsidosätter sinagrovtom

arbetsgivaren.åligganden mot

forskadeståndsrättsliga slutligen, detsammaDet äransvaret,
statligt foranställda alla andra arbetstagare. Desom
grundläggande bestämmelserna finns skadeståndslagens 2i

framgårkapitel vilket bland den uppsåtligenannat attav som
eller oaktsamhet vållar eller sakskada skall ersättaav person-
skadan, liksom den skall vållargöra som ren
formögenhetsskada §brott. kap lagI 3 i1genom samma
föreskrivs forarbetsgivare sådana skadorär ansvarigatt som
arbetstagare § dettavållar och utvidgas2i tjänsten i
principalansvar till gälla formögenhetsskadaävenatt utanren
samband ellermed brott, arbetsgivaren kommunär statom

inträffatoch vållandet vid myndighetsutövning. Denom
foranställdes personliga skadeståndsansvar skador vållade i

for forbegränsas statligt anställda, liksomtjänsten privat
anställda, kap skada, statligt anställd vållar4 Föri 1 som en

fel försummelseeller han endasti tjänsten, ansvarig iärgenom
den mån synnerliga skäl föreligger till handlingensmed hänsyn
beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadeslidandes

och omständigheter.intresse övriga

167 0ch18§§LAS
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KAPITEL 4

TJÄNSTEFEL

Förarbeten4.1.

framUtvecklingen till år4.1.1. 1989

för hurDet grundläggande motivet ansvarssystemet, oavsett
offentligadet konstrueras, medborgarnas intresseär attav

funktioner fullgörs riktigtovidkommande hänsyn påutan ett
förAvgörande på detta beivrassätt. intresseettom angrepp

straffrättsliga sanktioner eller på disciplinär väg, ärgenom
styrkan allvarligaste kategorin sådanaDeni angreppet. av

de riktas direkt enskildaär motangrepp som
samhällsmedlemmar påoch innebär dessa vållas skadaattsom

offentligagrund misskötsel den eller uppdraget.tjänstenav av
17

inskränktes omfattningen det straffrättsligt1975 av
sanktionerade kraftigt delar denochtjänsteansvaret stora av
offentliga kom regleras endasttjänsten ansvarsmässigtatt av
disciplinlagstiftningen. ansvarade förutredningDen som
förarbetena till års reform,1975 ämbetsansvarskommittén,
konstaterade vid medborgarnasgjordeavvägning sigatt en

utförda offentligakorrekt främst gällandeintresse tjänsterav
beträffande myndighetsutövning.handlande innefattadesom

Något begreppet myndighetsutövningom

ämbetsansvarskommitténs fördesl slutbetänkande 1972 ett
längre innebörden begreppetresonemang om av
myndighetsutövning. Det konstaterades inledningsvis denatt

Ds Ju 1983:7, 201sid ff
sou 1972:1, 127sid



SOU 1996:17330

kommitténsbegreppetdefinition igivitssom
medvälstämdetidigare,år överensprincipbetänkande tre

förslag tillmedårsdefinitionen proposition1971i
medpropositionenåroch den avgivnaförvaltningslag samma

offentligellerMyndighetsutövning,skadeståndslag.förslag till
grundarprincipbetänkandet, sigkallasdet imyndighet som

och skapar,författningellerlagsålunda iytterst genomannan
andraenskilda ellerförfunktionärer,offentligabeslut av

privaträttsligrättighetereller inte ärpliktersubjekt avsom
19natur.

kommitténtilladedefinition attdennautvecklingTill av
beslut,formligauttrycknormalt isigmyndighetsutövning tar

förområdettillhöråtgärder. Vidarefaktiskaiävenmen
ellerpåbeslutsådana annatettmyndighetsutövning även som
exempelbeslut. Somförförutsättningar ettutgörsätt senare

utifrån vilkettaxeringsbeslut,på detta nämns senare
bestårmyndighetsutövningOriktigsker.skattedebitering

utövandemyndighetensförreglergällandeexempelvis i att
viduppställsvillkorovidkommandeöverträds eller i att

gällandeföljerföroch Övrigtisigmyndighetsutövning isom
beståkan imyndighetsutövning ettoriktigLiksomregler.

beståocksåsjälvfallet idenkanhandlande,felaktigt en
handla.underlåtenhetfelaktig att

reform anslötårs sigrörandeförslag 1975medI propositionen
innebördenkringkommitténstillregeringen avresonemang

Även ansågregeringen attmyndighetsutövning.begreppet
vadmedstämde väl sagtsdefinitionkommitténs överens som

rörandemyndighetsutövning propositionernaiom
underströksSamtidigtförvaltningslag. attochskadeståndslag

ochtillämpningsområdeskillnaderföreter ilagardessa stora
beaktas.syfte, börvilket

denunderstrykaanledningfinns attsammanhanget attI
begreppetsambandet mellanuppfattning om

ochutredningenolika lagarna,demyndighetsutövning i som
då denifrågasättas, inte iför, kanuttryckregeringen gav

olika lagarnastill dehänsynutsträckningtillräcklig tar
påverkarfunktionerolikasyften.skiftande Lagarnas

sou 1291972:1, sid
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tolkningen begreppet straffrättsligaoch inte minst iav
hantera.sammanhang har begreppet ibland svårtvarit att

Utvecklingen från till1.975 198.9

Redan knappt fyra efter1979, år de begränsadeatt nya
kraft,ansvarsreglerna tillsattes ytterligare utredning,iträtt en

tjänsteansvarskommittén, med uppdrag främst deöveratt se
straffrättsliga för offentligaansvarsbestämmelserna
funktionärer. utredning komDenna till slutsatsen detatt
saknades anledning ifrågasättagrunden deniatt gräns som
ämbetsansvarskommittén några år tidigare dragit mellan
straffrättsligt sanktionerade och disciplinärt sanktionerade
beteenden. förGrunden detta ställningstagande främst attvar
tjänsteansvarskommittén sak deladei
ämbetsansvarskommitténs bedömningar, delvis beroddemen
det också på de lagtekniska problem förutseskunde medsom
andra lösningar.

Sedan tjänsteansvarskommittén sålunda konstaterat att
bakom reformårsprinciperna 1975 riktiga, gickvarit

kommittén vidare ifrågasatteoch det områdeett steg iom som
kommit omfattas myndighetsmissbruksregelnpraxis att av

verkligen motsvarade det område lagstiftaren avsettsom
kriminalisera. Bakgrunden till frågeställningen det iattvar
kommitténs direktiv forefolldetangivits att utrymmetsom om
for tillämpningen lagrummet mycketi praxis ansettsav
begränsat.

utgångspunktMed huvudproblemeni att iett av
sammanhanget oklarheter kring den innebördennärmarevar

begreppet myndighetsutövning, lämnades förslag påav
språkliga föreslogsBlandjusteringar. uttrycketannat att
myndighetsutövning" skulle begreppetersättas av

förverksamhet fullgörande det allmänna svarar". Dettavars
forslag kom därförkritiseras det ansågs täckainteatt insenare
de privaträttsliga anförtrottssubjekt förvaltningsuppgifteri som
innefattande myndighetsutövning.

2°Marcusson, sid 240 f
Ds Ju 1983:7, 20msid



SOU 1996:17332

fram grundvalpåden kom läggasI proposition att avsom
menadebetänkandetjänsteansvarskommitténs

finnasfor kunde anledningdepartementschefen det ochi sigatt
utformningen ansvarsregelnspråkligaden attöverväga menav

följaskulle begreppetde svårigheter attavsom
förtjänsterna medmyndighetsutövning byttes större änut var

fleraförekom påtill begreppetbyte, särskilt med hänsynett att
kringlagstiftningen till domstolspraxisenställen ochi att

rikligare Någonblev alltbegreppets innebörd och gränser
frågan, någonförutom språkliga vidtatanke på denatt,

straffbara området fannsändring det Tvärtominte.av
offentligadenambitionenunderströks i proposition närmaatt

arbetsmarknaden.till vad gäller på den privatatjänsten som

anledningJustitieutskottet,Något år motioner iitog avsenare
straffansvaret ochfrågan skärpningämnet, avupp om en

föreslog riksdagen uppdra åt regeringen göra översynatt aven
anförttjänsteansvarsreglerna24l till vad regeringen imotsats

reellmenade utskottetnyssnämnda proposition, att en
straffansvaret för offentligautvidgning tjänstemän varav

fördärför utgångspunktenpåkallad. skulle ocksåDetta vara
syftet medUtskottet upprepadeöversynsarbetet. att

straffansvaret synnerhet,tjänsteansvarsreglerna, och i är att
offentligatillgodose medborgarnas denintresse attav
fullgörsovidkommande hänsyn påverksamheten ettutan

riktigt sätt.

bordeUtskottet betänkandei sitt vägar prövasatt treangav
första kundeför straffbara området. detvidga det Föratt

förkrävasifrågasättas huruvida oaktsamhet skullegrov
förmånförfång otillbörligför det andra huruvida elleransvar,

för det tredjeskulle självständiga rekvisit och inteutgöra om
offentlig lagtillämpningverksamhet interöräven mensom

straffbudet.falla undermyndighetsutövning skulleutgör

22Prop 1984/852117
23a sid 14 fprop,
24Juu 1985/86:34
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inför4.1.2. Utredningen års proposition1989

biföllRiksdagen utskottets hemställan och uppdrag riktades till
genomföra förnyad utredning vilketregeringen att en

Myndighetsmissbruk25resulterade betänkandet li
betänkandet inventerades den kritik riktats motsom
ämbetsansvarsreformen, varvid konstaterades att
grundtankarna reformen denregleringeni närmaatt av-
offentliga till vad gällde på arbetsmarknadentjänsten isom

samtidigt den offentliga beaktadestjänstensstort särartsom -
föroch ifrågasätts kritiken gällti sig inte utan att snarare

gradskillnader offentligahur mycket deni tjänstens särart
beaktats.

strukturera diskussionenFör vilken verksamhetatt somom
skall omfattas straffrättsligadet inventerades iansvaretav

forbetänkandet antal tänkbara indelningsgrunder denett
verksamheten.26offentliga tänkbar distinktion ansågsEn vara

förvaltningden mellan och mellanrättskipning; en annan
faktisktärendehandläggning och handlande; och tredjeen

distinktion kunde mellan lag- och rättstillämpning ågöras ena
Eftersidan och verksamhet å den andra. ha prövatattannan

de olika formuleras utgångspunktkunde med igränser som
dessa indelningar, blev för utredningslutsatsen dennaäven att
det offentligatydligast vad denärsom anger som
verksamhetens omfattasoch därmed skallsärart av-
kriminalisering faktiskt begreppet myndighetsutövning.är-

Efter kort frångenomgång domstolenHögstapraxisen av
konstaterades änstefelsansvaretemellertid även ävenatt om
fortsättningsvis borde knytas till myndighetsutövning, denvar

snäv.27gamla lokutionen myndighetsutövning något Genom
föreslå "i" byttes "vid handläggningprepositionenatt att mot

fallhar samband med" ville de därutredningen nå ävensom
begåtts förberedande inför beslut, därstadiermisstag i ett

felaktiga upplysningar lämnats, bristande beslutsunderlag
förelegat, osv.

25os Ju 1988:32
2603 1988:32, 36Ju sid f
27os 1988:32, 46Ju sid ff
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den särskildamarkeraAvsikten med utvidgningen attvar
beträffandeiakttasnoggrannhet alltid mästeoch omsorg som

frågor föralla betydelse myndighetsutövning.av

års lagstiftning4.1.3. 1989

fästebetänkandet,Av de remissinstanser sig överyttratsom
propositionen vikt vid vadföljande särskilddeniregeringen

inledningsvisanfört. JO konstateradeJustitieombudsmannen
tillgodosestraffrättsligadet bättre ägnatär attatt systemet

det disciplinäraden enskilde medborgarens intressen än
förha betydelsehelt andra överväganden kandärsystemet,

anfördeJO vidarefrågan huruvida ingripande skall ske. attett
tillkriminaliseratdet område rättspraxis visat sigi varasom

följd lagstiftning för vilket månårs1975 i visssnävt,av var
offentligaförtroende för denminskat allmänhetens

verksamheten.

förfanns några beläggkonstaterade detRegeringen inte attatt
skulle ha sänktsoffentliga verksamhetenstandarden på den

omfattandeämbetsansvarsreform och dessföljdtill års1975av
offentligatydde på deavkriminalisering och inget attatt

skullefunktionärerna ökad utsträckningnågon siggörai
felaktigheter.eller oaktsammaskyldiga till uppsåtliga

hos detverksamhetenEmellertid ansåg regeringen att
karaktärallmänna åtskilliga hänseenden har äni annanen

särskildasektorn ochden bedrivs deninom privata attsom
offentligarättssäkerhetsskrav bör ställas på den

därförförtroende detkrävdesverksamheten. allmänhetensFör
uppfattning bestämmelsernaenligt regeringens äratt

påkallat.effektiva ingripandetillräckligt dåi situationer ärett

menade.egentligenalldeles klart vadDet inte regeringenär
egentlignågontill hands ligger tolkningenNärmast att

uppfattningförändring sakreglerna enligt i interegeringensav
krävde skarparepåkallad den allmänna opinionenattvar men

förför förlora förtroendet reglerna.skrivningar Detinteatt
den bildskulle alltså verkligheteninte i sig, utan somvara

Proposition 1988/89:113, 8sid f
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fanns verkligheten hos allmänheten, förstyrandeav som var
lagstiftningen. Regeringen önskade utvidga det straffbaranu
området. Denna utvidgning rörde huvudsakligen punkter:tre

anknytning till myndighetsutövning,gärningens
forfångsrekvisitet och graden oaktsamhet.av

Beträffande anknytningen till myndighetsutövning för det
område skulle omfattas vidgad kriminalisering,som av en
konstaterade de särskilda ansvarsreglerna förregeringen att
offentliga funktionärer borde förekomma endast deni
utsträckning motiverad på grund den offentligaärsom av
verksamhetens Efter ha huruvidasärart. att övervägt
begreppet "lagtillämpning" lämpligt förkriterium dennaettvar

funnit fallet,såavgränsning, konstateradeinte ärattmen
"myndighetsutövning" begreppet.regeringen det bästaatt var

För dock förvidga området straffansvar och fångaatt in
sådana handlingar står naturligt och sambandi ett närasom
med myndighetsutövning, förberedandeexempelvis handlingar

olika föreslogslag, enbart handlanderegeringen inteattav
myndighetsutövning" "vid myndighetsutövning" skulleutan
omfattas regeln.av

Uttrycket "vid myndighetsutövning" valdes framför det i
betänkandet föreslagna därför det den praktiskaatt genom
tillämpningen skadeståndslagen med3:2av samma

fåttuttryckssätt, någorlunda väl avgränsad innebörd.en
Samtidigt markerades fullständignågon korrespondensatt
mellan de två lagrummen avsedd.3°inte var

Förfångsrekvisitet hade enligt uppfattning vållatregeringens
tillämpningssvårigheter, bland fråga bevisning,iannat om
vilket praktiken medfört föri att utrymmet
straffbestämmelsens tillämpning blivit alltför begränsat. Det

för straffansvaretavgörande skulle skadliginte attvara en
effekt konkret kunde påvisas det enskilda fallet, deti utan
skulle möjligt inskrida klart klandervärdaatt motvara
förfaranden, oberoende vilken effekt föreliggakunde iav som

fallet.det enskilda

29Prop 1988/892113, sid 11
3°Prop 1988/89:113, sid 13 r
31Prop 1988/89:113, sid 16
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föremålfel blevhelt bagatellartadeändå undvikaFör att att
infördes förför straffrättsligt ingripande, ställeti-

ansvarsfrihet förförfångsrekvisitet gärningarmeningen om-
falletförhållandena det enskilda tordevarvid iringa,varsom

enskildaavgörande. Såväl allmänna intressen angavssomvara
särskilt viktigha betydelse, och det nämndeskunna att en
drabbats skada ellerfaktor sammanhanget någoni avvar om

skada.förförelegat riskdetom

särskiltbrottGenom i meningen ringa nämnaatt om
vidbefogenheter kriteriumgärningsmannens ettsom

Anställda medpersonkretsen.bedömningen, avgränsades även
arbetsuppgifter sällan komma blitordehelt osjälvständiga att

ingripande.33straffrättsligtföremål för

skullelagstiftningen oaktsamhetenden tidigareKravet i att
for föranleda innebar enligt regeringensatt ansvar,vara grov

myndighetsåtgärderlaglighetenbedömning bland iatt annat
påkommitexempelvis rättsväsendets områdepå prövasatt

omfattning från principielladisciplinär iväg en som
lämpligt.34 straffansvarknappast Förutgångspunkter var

endastdärför vårdslöshetkrävs inte utannumera grov
oaktsamhet.

Kommentar4.1.3.

mellangränsdragningKonsekvensen den gjortssomav
endastkriminaliserade och sådana gärningargärningar som

förseelsermyndighetsinternadisciplinärbeivras på väg är att
frånvaro,olovligonykterhet på arbetsplatsen,typen mmav

utanför området.faller det kriminaliserade Detta är
frågor typiskt höroproblematiskt eftersom det är settsom

detområdetarbetsdisciplinärahemma på det änsnarare
straffrättsliga.

32Prop 1988l89z113, sid 17
33 466m.fI.,Beckman s
34Prop 181988/89:113, sid
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Något tveksammare möjligen dels sådan lagtillämpningär att
myndighetsutövning, detdels delarinte utgör storasom av

faktiska offentligahandlandet den verksamheten hamnari
utanför frågadet kriminaliserade området. kanDet isättas om

straffansvar befogat.utvidgat Vad det typisktinte juett vore
fråga förhållandet mellan den statligt anställde åär ärsett om,

sidan och någon arbetsgivaren å den andra. länena annan
betänkandet beträffandeMyndighetsmissbruk attangavs man
det faktiska handlandet kunde åtnöjas med disciplinsystemet
och kriminalisering fel vid all lagtillämpningatt en avav

svårgenomford fåtekniska skål och märkligakanär
konsekvenser.35

Genomgång HD:s och HovR:s4.2. av

rättsfall tjänstefelom

lagstiftningSom konstaterats ambitionen års1989inyss var
straffoelagdavidga det området. Frågan kan ställas vadatt nu

reformen fick för konsekvenser.

rörandeAvsikten här gå några centrala domarigenomär att
genomförande.tjänstefel efter reformens Somavkunnatssom

jämförelseobjekt från förerefereras också domar tidentvå
reformen.

från före reformenDomar tiden4.2.1.

sid vid frikänd frånNJA Lagman tingsrätt1984 80:
vårdslös myndighetsutövning gamla lagen. JO var
åklagare.

Gärningen såvitt intresse: felSedan begåtts vidär ettnu av
fråga,handläggning underlättingsrättens vissav en

lagmannen underrätta därom.att parterna

35DsJu 1988:32, 42sid f
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JO: Lagmannen har skyldig till myndighetsmissbruk.gjort sig

HD: underrättelseEn till det begåttsmisstagparterna om som
hade naturlig anslutning till handläggningenvarit i men
innebär offentligasådan maktbefogenheterinte utövningen av

utmärkande för myndighetsutövning. Straffb förarhetärsom
myndighetsmissbruk förutsätter skettgärningenatt l

Åtaletmyndighetsutövning. ogillas.

NJA sid Rádman vid tingsrätt frikänd1990 542: från
vårdslös myndighetsutövning gamla lagen. JK var
åklagare.

Gärningen: Rådmannen häktade förrisken person p.g.a.
Åklagarenåterfall brottslighet. hemställdei någon vecka

häktningen därförskulle hävas sådan riskatt inteattsenare
längre förelåg. Rådmannen förklarade förhandling,då, utan
den flyktfara.misstänkte häktad på Huvudförhandling hölls
två dagar senare.

JK: Rådmannen har handlat strid med lag två avseenden,i i
dels avseende bedömningen sak flyktfara förelåg, delsi att

förhållandetavseende det det andra häktningsbeslutet haratt
fattats föregående förhandling.utan

HD: Det andra häktningsbeslutet kunde fattas utan
förhandling, det fick felaktig utformning. fel kanDettamen en

innefatta Beträffandeoaktsamhet. bedömningeninte ianses
sak sägs:

"Inom rättskipningen måste det finnas ett
betydande för olika uppfattningar iutrymme

Ävenlagtolknings- och lagtillämpningsfrågor.
felbedömningarganska klara förekommakan utan

föranledadet kan straffansvar. Härtill kommeratt
den straffbaradet områdetavgränsningatt av

gjordes 1975 reformvid års innebar attsom man
kriminaliserade endast tjänstefelvissa grövre som
kunde innefatta allvarliga påsägas angrepp
enskilda medborgares rättsläge."
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Rådmannen hade tillräckligt stöd för uppfattninginte sin att
flyktfara förelåg, bristfälligtunderlaget så haninte attmen var

oaktsamhet.visat grov

Fällande efter4.2.2. domar 1989

sid Polisman fälld för tjänstefelNJA 19.92 310:

Gärningen: Polismannen befäl fickvakthavande och ettvar
meddelande åklagaren hävt anhållningsbeslut.att ettom
Polismannen underlät frigavs,ombesörja den anhållneatt att
och denne därefter anhållen dygn laga grund.satt ett utan

Åklagaren: Polismannen har oaktsamhet åsidosatt vadav som
för uppgiftengällt vakthavande befäl. Gärningen inteärsom

ringa.

Polismannen: saknar, han begärt sådan, särskiltHan trots att
förutbildning uppgiften befäl.vakthavande saknadeHansom

uppgiften. funktionerpå har tidigare, andraHanrutin iäven
hos myndigheten, verkställt frigivningar han sedansom

till vakthavande befälet.rapporterat

HD: Polismannen oaktsam.var

Uppgiften hålla kontroll överatt
frihetsberövanden sådan vikt förär ettav
vakthavande polisbefäl, det måste krävasatt av

polisman den ställningen,varje i oavsett
utbildning och instruktioner, han denägnaratt
särskild uppmärksamhet. Endast under speciella
förhållanden kan sådan oaktsamheten som
polismannen skyldig till bedömasgjort sig som

tjänstefel. förhållanden föreliggerSådanaringa
här."inte

JustR Vängby skiljaktig anfördeoch bland annat attvar
culpatröskeln högre straffrätten skadeståndsrätten.i iär än
Gärningar bör betecknas brott allvarlig enbartinte artsom av
därför kunnat begära handlatgärningsmannenatt attman
annorlunda, det skall finnasockså skäl klandra honomutan att
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för han falldet. detta har polismanneninte gjort latt
frånvisserligen avvikit den förgällde hans agerande,norm som

hans agerande kan tillskrivas nonchalans ellerintemen
likgiltighet. skall bland till hans bristandeHänsyn annat tas
utbildning för, erfarenhetoch aktuellarutin i av
arbetsuppgifter, den pressade arbetssituationen och inte minst

från hur liknande händelser tidigare hanteratsvisstett avsteg
iakttagande gällande reglemente. Polismannen bordeutan av

ha frikänts.

NJA sid Rådman vid tingsrätt fälld för1.992 555:
tjänstefel.

Gárningerz: inför brottmålsförhandlingRådmannen lät ien
hämta och omhänderta den tilltaladetingsrätten 14 timmarca

före förhandlingen.

Åklagaren: beskaffenhet,bakgrund måletsMot tingsrättensav
kännedom den tilltalade och angelägenheten honattom av
inställde har det saknats förlaglig grund besluten.sig,

Rådmannen: funnitshar anledning dels låta hämtaDet denatt
tilltalade därför hon antagligen skulle inställa delsinte sig,att

omhänderta henne, därförbland hon antagligenatt annat att
förhandlingsdagenspå befinnaskulle påsigmorgon annan

adress.

HD: frikändes från beträffandel rådmannenHovR ansvar
beslutet hämta den tilltalade. Målet överklagades deniatt
delen Ifråga förtidadet omhändertagandetinte. sägs attom

föroch ganska alldaglig brottmål ochsituationen i sig i ettvar
de uppgifter fanns den tilltalade väl motiveradeatt ettsom om

hämtningsbeslut, beslut förtidainte ettmen om
omhändertagande. felaktiga lagtillämpningen innebärDen att
rådmannen föroaktsamhet åsidosatt vad gälltav som
uppgiften. Då fälls han tillgärningen inte ringa,är ansvar.

Lägg märke till efterHögsta domstolen tämligen långtatt ett
fråga lagtolkning och lagtillämpningresonemang om en om

kommer fram till rådmannen klar felbedömning jfrgjortatt en
NJA sid1990 542 ovan.
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tjänstefelsid Polisman fälld förNJA 1992 838:

Gärningen: befäl beslutadePolismannen vakthavande ochvar
införtsfrihetsberövande för påskulle beståatt somen person
norsk polispolisstationen. hade på begäranPersonen gripits av

felaktigt följd beskedoch polismannen utgick och till ett avav
frånden innebörden från svensk polismyndighet, attannanen

den frånvaro.anhållengripne i sinvar

Åklagaren: befälhade vakthavandePolismannen prövaattsom
undersökagripandet, vilket han underlåt. hade vidareHan att

§frihetsberövande, förhörgrunden för hålla enligt kap 824
gripandet.rättegångsbalken och underrätta åklagaren Hanom

underlät allt detta.

frågor frihetsberövandeHD: vikt rörandeDet år stor attav
förhandläggs på så det intesätt, utrymmeett noggrant att ges

har förlitat påPolismannenmisstag. sigrena
frihetsberövande,andrahandsuppgifter beträffande beslut om

fälldes.vilket oaktsamt. Hanvarit
Sterzel skiljaktiga och menade deJustR och Knutsson attvar

beträffande beslutkontrollåtgärder polismannen vidtagitsom
frihetsberövande för oaktsamhettillräckliga intevarit attom

skall läggas polismannen last delen. skalltill den Däremoti
för tjänstefel därförpolismannen fällas hantill inteattansvar

underrättade åklagaren.

tjänstefelRådman i tingsrätt dömd förNJA B1992 2:

Gärningen: huvudförhandlingRådmannen dömde vid i
för till fängelsebrottmål tilltalad bland stöld treannaten grov

Straffminimum för fängelsemånader. stöld är sexgrov
avfattandet skriftligamånader. Vid den domen angavav

straffet fängelserådmannen till månader.sex

anfört erfarenhetRådmannen har han har långatt av
förhandlingen heltdömande brottmål. aktuellaDeti var

framgår fängelseordinär. Av domsbeviset dom på treatt en
månader avkunnats. Av rådmannens egna

framgår hanmemorialanteckningar "str min" utdömts. Näratt
skrev från straffminimumdomen utgick han dom påut att en
för fängelsestöld, månader, avkunnats.grov sex
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Beträffande muntligendenbedömning:till HovRHD anslöt sig
till aktuellstraffet relationdet iavkunnade domen, utmättaär

felaktigsåorimligt,uppenbartbrottslighet så att en
förekomma. har detfå Nuborderättstillämpning inte

gåtttill detinträffat, med hänsyn inteemellertid attattmen
inträffade och då detförklaring till detfinna rimlignågon

engångsförseelse, detkanfråga inteuppenbarligen varit om en
grundaskalloaktsamhetsådanha berott på ansvarsomanses

mellanskillnadenväsentligatjänstefel. Beträffande denför -
avfattade, dettaskriftligen haroch denavkunnade domenden

rådmannenpå gjortfel uppenbarligen berott inteatt
erforderliga kontroller. 4

ochnoggrannhetkrav påtill de höga"Med hänsyn
vidpå domareställasmåsteomsorg som

kan integärningentjänsteutövning anses som
ringa."

tjänstefel del.för dennafälldes iHan

fällda förvid hovrättsid DomareNJA 304:1994
dom.med felaktigsambandtjänstefel i

fastställthovrättsdomharGärningen: st iDomarna tre av
frihet,villkorligt medgivenförverkandeådömttingsrätten av

saknades.för förverkandetgrundlagatrots att

för förverkandet.förelåg grundHD: Det inte
förklaratgrundlaga"Att hovrätten utan

frihet förverkad måstevillkorligt medgiven anses
korrekttjänstefel. ... Enha inneburit

det endastsådan viktlagtillämpning attär omav
påvisasomständighet kanspeciellnågon är

Detoaktsamhetbedöma ringa.möjligt att somen
skett.förbiseende Ingetuppenbartär att ett rent

brustit ...."förklarar varför kontrollensärskilt
fälldes.Domarna

tjänstefelPolisman fälld försidNJA 1994 325:

kvinna hotatsGärningen: Polismannen gömde sinaavsomen
upprättade på polisenssläktingar. Han -

släktingar,kvinnansanmälningaranmälningsblanketter mot-
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registrerade anmälningarna på polismyndigheten.intemen
Kvinnans släktingar anmälde försvunnen.henne Polismannen
försökte, tillställa dem kopior anmälningarna,attgenom av
förmå släktingarna upphöra efterforskningarnamed efteratt
henne.

HD först ställning frågantill polismannen handlattog "vidom
myndighetsutövning, varvid noterades kvinnan måste haatt
uppfattat det så polismannen handlade egenskapatt i sin av
polisman anmälningarna fylldes Polismannensnär avsikt var

kvinnan skulle skicka åtminstone någonatt in av
anmälningarna till polismyndigheten, detta skedde aldrigmen
eftersom kvinnan ville anmälainte anhöriga till polisen.sina

den bakgrundenMot måste såväl upprättandet av
anmälningarna polismannens överlämnandesom av
blanketterna till släktingarna, ha skett vidanses
myndighetsutövning.

"Det saknas vid den bedömningen betydelse att
förfarandet delvis kan ha skett tjänstetid.utom

Genom lämnainte anmälningarnain åsidosatteatt
polismannen vad han hade iaktta. Att skickaatt över
anmälningarna till släktingarna, uppfattades dessa ettav som
hot. Eftersom polismannen allvarligt missbrukat ställningsin

förfångtill för såväl kvinnans släktingar det allmännasom var
tjänstefelet att grovt.anse som

RH Anställda1994:86: vid kriminalvårdsverket fällda
för tjänstefel i anledning under vilkentransportav
häktad avlidit.

Gärningen: De anställda genomförde häktadtransport av en
från Södertälje till Västervik iakttautan att
kriminalvårdsverkets transportföreskrifter, varvid de bland
underlät inhämta det tillstånd från läkare med hänsynatt som
till den häktades hälsa skulle erfordrats. Den tilltalade avled
under transporten.

HovR: Flera de tilltalades överordnade borde ha ageratav nu
annorlunda för hindra den aktuellaatt att transportsituationen
uppkom.

för"Det mycket begärt underordnadvar av
transportpersonal utbildning för vårdutan av
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den skullevåldsammapsykotiska och patienter att
genomföra långtillfredsställandepå sätt en

meddessutomsådan patient,vägtransport av en
fordon."olämpligt

fråntilltaladebefria dedockkanomständigheterDessa inte nu
tillborde lämnatför haDe övertransporten.ansvar

ställetGenomför iöverordnade atttransporten.att ta ansvar
fast bruk,stredpåpåbörja den och dessutom motsättett som

tjänstefelfrågan huruvida derasålåg dem.brast de vad li som
brådskadenagerande ochledningenstaladegrovt, somvar
omständighetertjänstefelet Dessaförrådde inte grovt.att var

ochtjänstefelet skulle ringadockmotiverade inte att anses som
viktigtstraffria, eftersom detdärmedde tilltalade är attvara

såbärsamhälleligt tvångled egetvarje i mot ansvar,person
slårtidigare led igenom iinte misstag iatt senare.

tjänstefelfälld förPolismanRH 1995:144:

befäl,vakthavandebeslutade,Gärningen: Polismannen attsom
enligtomhändertasskulleinförts på polisstationenman somen

underunder 6placerades timmarLOB. Personen i arresten ca
hadevarefter upptäcktesdetpolismannens tillsyn, att mannen

avled.följd vilken hanskallskada tillsvår senareaven

Åklagaren: åliggandenhar åsidosattPolismannen sina genom
lågunder tidenunderlåta i arresten,attatt mannen

devarnadesPolismannenhälsotillstånd.denneskontrollera av
handennes samboinförde ochpolismän attavmannensom

tillstånd.deliriumliknandehaftnyligen ett

vid polisstationen,enlighet medhar,Polismannen praxisi
femtonde minut tittatillsyn attöverutövat varmannen genom

inspektionsfönstret.på honomhonom och lyssnatill genom
kopplatDäremellan har han inäven

honom.lyssnat påinternkommunikationsanläggningen och

införandet tillvidHovR: Med hänsyn till att mannen
till hanansiktet ochföretett sårskadapolisstationen i atten
vid tidigareifrån ochonormala ljud sig, trots attgett mannen
påtillfällen omhändertagitsdå han i övrigt uppträtt samma

gåttpolismannendagen, borde iden aktuella insätt som nu
omhändertagnesförvissat denarrestlokalen och sig om
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tillstånd. Med hänsyn föreskrifternatill tillsynatt överom
Omhändertagna avsedda förskydd enskilda vidär som
samhällets maktutövning dem, till de särskildamot
omständigheterna föranledabort polismannen attsom

övervaka och till polismannens långanoggrant mannen
erfarenhet, kan bedömasinte gärningen ringa.som

NJA sid Tf.1996 237: rådman vid tingsrätt fälld. JO
åklagarevar

Gärningen: Tf. rådmannen ordförande vidvar
huvudförhandling brottmål dåi upplyste denvittneett att
tilltalade hotat Tf.henne. rådmannen ställde då in
huvudförhandlingen och övergick självmant, och rättsstridigt,
till häktningsförhandling för rättssak varvid denövergrepp i
tilltalade häktades.

Tf. rådmannen ansåg bedömagärningen ringaatt attvar som
anfördeoch bland han med vidannat notarie varitatt som

huvudforhandlingar där självmant övergått tillrätten
häktningsförhandling. därförHan hade fog isvävaatt
villfarelse, och lagtexten framstod därmed särskiltinte som
klar. Varken de två domare vid hanövriga tingsrätten som
konsulterade före beslutet eller åklagaren försvarareneller
uttryckte någon tveksamhet inför handläggningen.

HD konstaterade tf. rådmannen visserligen medatt varit om
liknande tidigaresituation han likväl såvaritatten men pass

osäker på den korrekta handläggningen han velatatt
konsultera såväl lagtext domarkollegor. Då han därvidsom

fått någon bekräftelseinte på handläggningsordningenatt var
den och likväl beslutat häktning, har hanrätta varitom
oaktsam. Med hänsyn till frågadet uddavaritatt om en

ochsituation beslutet frihetsberövandegällt kundeatt
gärningen inte ringa.anses som

JustR Lind och Vängby ansåg emellertid felaktigadenatt
handläggningen berodde på oskicklighet änsnarare

frånoaktsamhet tf. rådmannens sida och sådan oskicklighetatt
straffbinte tjänstefel, varför domen bort blivar ar som

frikännande.
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domarFrikännande4.2.3.

tjänstefelfrikänd frånPolismanRH 1991:110:

enligt lagenomhändertogsBerusadGärningen: omperson
infördes tillochberusade, LOB,omhändertagande av

befäl.vakthavande Denpolismannendärpolisstation var
läkareundersökasomhändertagne atti utanarrestensattes av

alkoholförtäring.följdtillsannolikt sindär,och dog avsenare

Åklagaren: föreskrifter frånhade, enligt vissaPolismannen
låtaförbefälvakthavande attansvaretrikspolisstyrelsen, som

ochdettaunderlätHanomhändertagne.denundersöka
uppgiften.förgälldevadoaktsamhetdärmedåsidosatte somav

ochmed LOBstridföreskrifter står iRikspolisstyrelsensHovR:
skallagerandevarför polismannensdärför tillämpas,skall inte

förfoghaft sådant sinharPolismannenLOB.enligtbedömas
hansbehövdes,läkarundersökning inte attbedömning att

kansådanföranstalta inteunderlåtenhet att ansesenom
uppgiften.förgälldevadåsidosatthaninnebära att som

friad frånvid SIVHandläggaresidNJA 812:1992
tjänstefel

fyra utlänningar,beslutadeHandläggarenGärningen: att som
obemannadtillfaxadesBeslutetfriges.förvar, skulletagits i en

fyra dygnförvarkom iutlänningarna sittaochpolisstation att
grund.lagautan

Åklagaren: polisstationenkände tillHandläggaren att var
hennesförvissaunderlåtit sighar attobemannad och att om

ombesörjakunnatpersonalfrigivning kommitbeslut somom
tillhanda.frigivningen

bestredomständigheternavitsordadeHandläggaren men
handlat oaktsamt.honpå grund inteattavansvar

till SIVskrivelse angivithadeStockholmPolismyndigheten ii
icke-kontorstidtvångsmedel underhävandebeslutatt avom

gälldedetta intekriminaljouren,skickas tillskulle attmen
dennaEftersomaktuelladen målet stationen.bland iannat

telefaxen därövertygadhonundantagits attstation varomvar
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vidarekopplad till telefax,någon eller på något annatannan
bevakad.sätt

HD: på korrekt handläggning frågorKraven rörandei
frihetsberövande måste ställas särskilt högt och handläggaren
har här oaktsam. Emellertidvarit är gärningen ringa.
Handläggaren har, bakgrund oklarhet kunnatvissmot attav

rådde, haft fog räkna med hennes valsägas att av
kommunikationsmedel det finner därförHDrätta.var

förekommit" det ha såmisstag varitsom
förklarligt allvarligagärningen sinaatt trotse
följder bedöma ringa."är att som-

NJA sid Chefsåklagare friad från tjänstefel1993 216: i
anslutning till dröjsmål utlämna allmänatt
handling. JO åklagare.var

ÅklagarenGärningen: hade chef foratt som
åklagaremyndigheten till honom frågahänskjutenpröva en om
utlämnande allmän handling. underlätHan detta underav

och halv månad.tretton en

JO: framställning utfåEn allmän handling skallatt en
handläggas skyndsamt och myndighetschefen har det yttersta

härför. kanDet krävas den enskilde påminnerinteansvaret att
myndigheten ärende. Att arbetssituationensitt påom
åklagarmyndigheten försvår kan åberopas skälvarit inte som
åsidosättande prioriteringsregel ställer ettav en som upp
direkt krav på skyndsamhet.

Chefsåklagaren har anfört ärendet måste ha lagts blandatt
forandra akter eftersom akten åsattprövning, ettsenare var

tecken utvisade ärendet Sökanden haravgjort. inteattsom var
hört Arbetssituationen på åklagarmyndighetensig.av var
ytterligt ansträngd.

HD: Dröjsmålet lämna handlingen har inneburitatt ut
tjänstefel, men

"det framstår tydligt inträffadedet berottattsom
förbiseendepå och påverkats någoninteett av

sådan chefsåklagarensomständighet på sida som
förtalar ändå ådöms hänsyn tillatt ansvar av
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fårlägedettabetydelse. Ilagreglernas stora
ansträngda arbetssituationbeaktas densärskilt

skadaoch denvid myndigheten ringa som
ogillas."åtaletTjänstefel ochuppkom. är ringa

tjänstefel. JOPolisman friad frånsid I:NJA 1993 360
åklagare.var

därför förhör polisstationfördes på denGärningen: En inman
befäl. Efter beslutvakthavandepolismannen avvar

och 20underpolismannen timmei arrestensattes enmannen
minuter.

haskulleJO: bestämmelserEnligt gällande inte sattsmannen
förhör.avvaktan påi iarrest

sak hadevadförde varitHD längre iett somresonemang om
konstaterades vissabeslut varvid blandkorrekt attannatett -

föreskrifter behandlingRikspolisstyrelsen utgivna avomav
och fanntillämpasförhörspersoner skulle attinte mannen-

borde placerats iinte arresten.
hadepolismannen"De bestämmelser attsom

kanhållna ochemellertid allmänttillämpa är ge
beslutför olika bedömningar. Hans attutrymme

innefattakanmannen inteisätta arresten anses
skalldärigenomfelbedömning hansådan att anses

tjänsteuppgiften.föråsidosatt vad gälltha som
Åtalet bifall".därförskall lämnas utan

tjänstefel.friad från JOPolismansid II:NJA 19.93 360
åklagare.var

polisstation därGärningen: fördes för förhör på denTre inmän
befäl. Efter beslutvakthavandepolismannen avvar

fyratillunderpolismannen imännen trearrestensattes
timmar.
JO: skulleEnligt gällande bestämmelser inte imännen satts

förhör.avvaktan påiarrest

korrektförde vad sakHD i varit ettett somresonemang om
aktuellakonstaterades debeslut varvid bland attannat-

fannoch beslutetbestämmelserna oklara sättaattattvar -
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utgjordei tvång vadmännen intearrest änmer som var
Åtaletförsvarligt med hänsyn till omständigheterna. lämnades

bifall.utan

NJA sid1993 III: Polisman friad från tjänstefel.360
JO åklagare.var

Gärningen: samband med kronofogdeförrättningI en
omhändertogs gäldenären polis. Den åtaladeav nu
polismannen vakthavande befäl på polisstationen ditvar
gäldenären fördes och skulle frihetsberövandetöverpröva om
skulle bestå. beslutadeHan gäldenären ävenatt
fortsättningsvis skulle omhändertagen. Gäldenären sattesvara

och kom omhändertageni under sammanlagtarresten att vara
cirka fem timmar.

JO: Polismannen saknade grund för fortsattbeslutsitt om
omhändertagande.

fordeHD vad sak korrekti varitett ettresonemang om som
beslut fannoch det det uppkomna läget kan hai inteatt anses

felaktigt omhänderta foravarit och gäldenären tillatt
polisstationen. heller felaktigtDet låtainte attvar senare

Åtaletomhändertagandet bestå. ogillades.

sidNJA friad1994 Präst från tjänstefel för ha108: att
vigt senildement. JO åklagare.var

Gärningen: Prästen vigde och kvinna trots atten man en
kvinnan senildement. Prästen kände kvinnan ochvar mannen
sedan år tillbaka och uppfattade fästade mycket vidtre att var
varandra. fördeNär de äktenskap frågadepå tal, delsprästen
kvinnans läkare, dels kyrkoherden råd. dessaIngenom av
avrådde frånuttryckligen genomföra vigseln.att

JO: har åsidosatt förPrästen vad gällt uppgiftensom genom
forrätta Vigseln hon eller fall haftinsettatt itrots att vart

skälig anledning kvinnan saknade rättsliganta att
handlingsformåga.

HD: fanns, på grundDet kvinnans senildemens, lagligainteav
förutsättningar för vigseln. forNär bestämt sigprästen att
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förrätta Vigseln felbedömt förutsättningar.har hon dessa
Emellertid har hon varken uppsåtligen eller oaktsamhetav

felbedömning. konsultationer hondenna deIntegjort minst
haft förmed läkaren och med kyrkoherden, talar hon inteatt

funnits föroaktsam. hade visserligen anledningDetvarit
henne konsultera någon sedan hon talatjurist,ävenatt men

rådfråga,med de två låg till handsnärmast attpersoner som
straffbar oaktsamhetkan det läggas henne till lastinte attsom

Åtalet ogillas.gå vidare med ytterligare konsultationer.inte

Polisman st friade från tjänstefelRH tvâ1994:70:
Baksdtet i Göteborg

Gärningen: Polismännen, tjänstgjorde bilburensom som
patrull, erbjöd kvinna plats polisbilen. Deniatt ta eneen

med kvinnan vilket den andrepolismannen hade oralt samlag
föra undanskymdpolismannen främjade bilen tillattgenom en

någon delplats. omhändertagen underKvinnan inte avvar
vistelsen bilen.i

Åklagaren: förvad gällt derasPolismännen har åsidosatt som
förenklat underlåtamyndighetsutövning något attgenom--

anmälaomhänderta kvinnan enligt LOB 1, att attatt genom
tjänsteuppdrag oaktat dettapatrullen med inteupptagenvar

kvinnanriktigt och ha samlag med2 attvar genom
för hindra samlagetrespektive 3.inte ingripa att

förutsättning för tjänstefelsansvarHovR: En gärningenär att
vilket detsammabegåtts vid myndighetsutövning, inte är som

tjänsteutövning.
reform"Avsikten med 1989 års inte attvar ge

myndighetsutövning någonbegreppet annan
straffbinnebörd tidigare till detän utan att ara

föra deområdet också åtgärder inteäven omsom,
innefattasjälvständigt kan anses

förändå har betydelse hurmyndighetsutövning,
ske denmyndighetsutövningen kommer att mot

enskilde."
medförtenligt LOB skulle haEtt omhändertagande att

formen myndighetsutövning.tjänsteutövningen tagit av
för omhändertagandeförelåg sådantFörutsättningar inte ett

och därvidlag kan läggas dem till lastunderlåtenheten inte
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oriktig myndighetsutövning. Polismännens1 anmälansom -
de tjänsteuppdrag utgjorde beslutatt upptagna inte ettvar av

och någon myndighetsutövning kan ha förelegatinte ianses
detta Vad förevarit.2 anslutning till samlagetimoment som-
kan heller betecknasinte myndighetsutövning. Vid3som -
bedömningen något förekommit haft sådantannatom som
samband med myndighetsutövning det "smittas"att av
myndighetsutövning ansvarshänseende, konstaterasi att
erbjudandet låta kvinnan polisbilen utslagsitta iatt ettvar av
polisens serviceverksamhet, vilken innefattar någoninte
myndighetsutövning. Då sålunda polismännensinget i
agerande kunde ha skett "vid myndighetsutövning"sågas
lämnas åtalet bifall.utan

domHD:s DB vid tingsrätt1996-05-09, Lagman90:
frikänd från tjänstefel i samband med underlåtenhet

avräkna tid för frihetsberövande.att

Gärningen: ordförandeLagmannen dömdetingsrättennärvar
till fängelse fyra månader avräkna åtta dagar denutan att som
tilltalade häktad.suttit

Lagmannen: pressad fickI arbetssituation han i sistaen
hoppa ordförande målet.minuten in bad åklagarei Hansom

försvarareoch hjälp erforderligmed information. Ingenom
upplyste den tilltalade häktad.varitatt

HD.- Särskilt höga krav på noggrannhet måste ställas på en
domstol, vid frågorinte minst prövning av om
frihetsberövanden. det frågaHär tydligtär ett rentom
förbiseende till följd speciella omständigheter. Feletav
upptäcktes och kunde förskada den dömde. Riskenrättas utan
för skada påtaglig. Gärningen därförinte är attvar anse som

och åtalet lämnas bifall.ringa utan

ÅJustR Nyström och Lars Beckman skiljaktiga ochvar
anförde: Frihetsberövandet antecknat stämningsansökanivar
och lagmannen medveten frihetsberövandenattvar om
förekommit målet. förstmeddelades efteri Domen veckaen
förhandlingen funnitsoch det hade tid kontrolleraatt
uppgifterna. förRisken skada eftersomuppenbar,var
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förstuppdagades dömde själv påtalatsedan den det.misstaget
Gärningen kan inte ringa.anses som

Något förhållandet till4.3. om

skadeståndslagen

§Enligt kap skadeståndslagen skall och kommuner3 2 stat
fel försummelseskada vållats eller vidersätta som genom

formyndighetsutövning fullgörande ellerstatenvars
kommunen Förhållandet mellan det område täckssvarar. som

omfattasdenna regel å sidan och det områdeav ena som av
straffrättsligt fler sammanhang,har kommenterats iansvar

förslagbland med till års1975i propositionenannat
tjänsteansvarsregleråe

Sedan den förordat detregeringen i propositionen att
straffrättsliga skulle inskränkas till gälla beslutansvaret att
och åtgärder hade med myndighetsutövning göra,attsom

frågan straffbelagdabehandlades det områdets gräns.yttreom
konstaterades, medDet hänvisning till propositionen om

37skadeståndslag, "vid myndighetsutövning"uttrycketatt
omfattar åtskilliga beslut och åtgärder ingår endast somsom

fåled myndighetsutövning rättsligaindirekt kani men som
konsekvenser for den innefattar beslutenskilde. Uttrycket även

förberedandeoch åtgärder eller står i näranaturav som
funktionellttidsmässigt eller samband med

myndighetsutövning. Likaså ansågs "upplysning,att som
myndighet lämnar detangående myndighetsutövning inom

fårverksamhetsområdet, regelmässigt ettsomegna anses
skadeståndsansvarsådant led myndighetsutövning ...i att

bör kunna åläggas..."

därefter bedömaNär övergick tillregeringen att om samma
for straffrättsliga regleringenkunde denanvändasavgränsning

"frånkonstaterades det rättssäkerhetssynpunkt äratt av
for straffbestämmelsevikt tillämpningsområdetstörsta att en

36Prop 1975:78, sid 142 ff
37Prop 1972:5
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endastpå så klart och entydigt sätt attett ansvaranges
straffvärda. pådrabbar Kravetgärningar pregnanssom anses

påföljdsjälvfallet denblir starkare allvarligare är som
förslagetstraffbudet anförts tillVad som iavser.

omfattningen det allmännasskadeståndslagen angående av
för fel försummelse vidskadeståndsansvar eller

motsvarandemyndighetsutövning vid handen att enger
utformning straffbestämmelsen rörande oriktigav

alltför långtgående ochskullemyndighetsutövning innebära ett
straffansvar.svårbestämt

tjänstefelsregeln,återinförandeårsl 1989 proposition avom
till beslut ochstraffbelagda föreslogs utvidgasdär det området

kommenteradesåtgärder myndighetsutövning","vid
för uttrycketförhållandet tillämpningsområdenamellan i

konstateradesbrottsbalken. Detskadeståndslagen respektive
funktion medanskadeståndsregeln har reparativatt en

straffbestämmelsen första tillgodoseskall preventivai
vid tolkningenändamål, skillnad bör beaktas avsomen

nämndes exempelbestämmelserna. Bland attannat som
fall kanvägledning ochunderlåtenhet lämna service i vissaatt

undantagsvisföranleda skadeståndsansvar, inte änannatmen
straffansvar.38föranledabör

deutvecklingenhar nyligen kommenteratBertil Bengtsson
skadeståndsansvaretomfattningenåren, vad gällersenaste av

myndighetsutövning enligtdetvid konstaterarHan att
förräckertill skadeståndslagenmotiven att ettansvar

handlande beslut eller åtgärderhar samband medvisst som
ledoffentlig myndighet. kaninnebär Det iutövning ettvaraav

offentligrättsligamyndighetsutövningen och regleras av
mycketföreskrifter, det kan också ståoch näraettannars

funktionellt samband medtidsmässigt eller
hör hit olikamyndighetsutövningen. Bland annat

myndighetsutövningen,föregårhandläggningsåtgärder som
denna, såsomfel stadiumoch påäven som avsersenare

expediering beslut.ochregistrering av

38Prop 1988/89:113, 23sid
Bengtsson 1996, 47sid ff
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fråga vilken utsträckning upplysningarbesvärligareEn iär
författningsenligbeslut lämnadeavseende innehållet ii ett

ordning myndighetsutövning. Bengtssonär att anse som
påkonstaterar utvecklingen i praxis är väg motatt en

fall exempelutvidgning dessa och JKi nämneransvaret somav
fåttdå handär bilägare tillerkäntssid1994 150, ersättningen

uppgift från kilometerskattfelaktig bilregistret att varom
betald för bilen.

foravgöranden del dragitdomstolen harHögsta sini ett par
"vidfor vidden begreppetgränserna avupp

sidmyndighetsutövning" enligt skadeståndslagen. l NJA 1983
framställningSjöfartsverketsTsesismålet konstaterades3 att

myndighetsutövning då densjökort hade karaktäreninte avav
formedförde rättsverkningar enskilda,några omedelbarainte

Sjöfartsverket praktiken har monopol påitrots att
sid ansågsframställning sådana kort. NJA 535I 1987 inteav

form pressmeddelande,heller Konsumentverkets, i ettav
framförda synpunkter på produktervissanegativa utgöra

uppfattningTvå justitierådmyndighetsutövning. var av annan
maktmedelställning och deoch menade denatt

och detta oaktatKonsumentverket besitter borde beaktas, att -
information ochavsågden målet aktuella intesituationeniatt

från -innebaringripande myndighetentvångsmässigt attett
vid myndighetsutövning.Synpunkterna skulle avgivnaanses

meddelandet haft någradå varkenmenadeMajoriteten att
någoneller verkets agerande grundats pårättsverkningar

innefattamonopolställning, kunde agerandet inte
uppfattningenenhälligtmyndighetsutövning. Domstolen var av
missvisandeinformationen for påoch sigi presenterats ettatt

förfarit felaktigt.verket därigenom klartochsätt att

rättsfallen kommenteradesde citeradeDet avsenare av nu
årslagrådet anslutning till 1989 propositioni om

återinforande tjänstefelsreglerna, varvid lagrådetav
otillfredsställande sådankonstaterade det attatt envar

skadeståndsansvar.omfattadessituation inte statensavens
förelåg för samladbehovLagrådet ansåg prövningatt aven

straffansvar enskildasfrågorna utvidgat ochbland annat om
till ersättning.rätt

4°Prop was/sen 13, 32sid r
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Lagrådets påpekande kommenterades påregeringeninte av
konstaterande pågicksätt än översynannat ett attgenom en

bland det allmännas skadeståndsskyldighet. Dennaannatav
resulterade sedermera ändring 3i propositionöversyn en om av

kap skadeståndslagen det allmännasvarigenom
skadeståndsskyldighet utvidgades därom vidare underse 6.2.

41nedan.

två avgöranden domstolenDe Högsta noterats,av som
illustrerar väl gränsdragningen mellan vad kansom vara

uppgifter utfördarespektive vid myndighetsutövning.inte vara

Beträffande Sjöfartsverkets produktion sjökort detärav
fastställauppenbart verkets beslut och kartbladutge ettatt att

innefattar fårinnehåll något beslutvisst inteav som
för deträttsverkningar eller någon enskild. Knappast äremot

faktiskheller så kartorna kanutgivningenatt anses vara enav
maktbefogenheter,åtgärd grundas på samhälletsytterstsom

jämförbar med polismans givande stopptecken. denIen av
fådet svårt kartproduktionen denimeningen inär att

definitionenklassiska myndighetsutövning.av

Samtidigt ligger förbuddet, bakgrund detmot av som
föreligger för tillandra sjömätningar, näraän görastaten att

framställning verksamhethands sjökortatt anse av vara en
där den statliga gällande. Itjänstens särart siggör

för fyrar typexempelnationalekonomisk teori övrigtutgör ett
på kollektiv nyttighet det därmed alltid är mestsomen
effektivt statligasköter. bakgrund denMotatt staten attav

förända riktmärke vilkensedan 1972tjänstens varitsärart ett
omfattas fråganverksamhet skulle kriminalisering, kansom av

straffstadgandet bordeställas detta område därinte är ettom
utsträckas längre vad för det särskildamotiveratän ärsom
skadeståndsansvaret vid myndighetsutövning.
Likaså kan konstatera Konsumentverketsattman

förpressmeddelanden och någoninte i sig utgör
myndighetsutövning. Som domstolensHögsta minoritet
konstaterade hotetkan redan det latentaattman mena om

informationingripande med tvångsåtgärder leder till ävenatt

41 1989/90:42Prop
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från måste vid myndighetsutövning. Medverket givenanses
mellansådant skulle relationen och densynsätt statenett part

fallet, felaktigaeventuellt, det aktuella på grunderisom som
formögenhetsskada få tillfredsställandedrabbas av ren en

finnslösning. Principiellt emellertid relationäven atten annan
beakta, allmänhetens berättigade krav pånämligen deatt
upplysningar statliga myndigheter lämnar inom sittsom

vederhäftiga.ansvarsområde skall vara

informationKonsumentverkets olika produkterom
forkonstituerar några rättigheter och skyldigheterinte

kraft roll betydandeenskilda, verket har i sinmen av en
påverkan beteende. påverkanpå människors Denna är enav

kraftpåverkan kanden iutöva sittän statenartannan av
väldsmonopol, liksom våldsmonopolets utövande måstemen

tjänstefel,tyglas kan deregler tjänstemänäven somgenom om
påverkan medeldisponerar möjligheter till med andrastatens

forbehöva underkastas handlande.sittansvar

kringKommentarer4.4.

änstefelsreglerna

Anknytningen till myndighetsutövning4.4.1.

förra förhållandetvad detUtöver i avsnittetsagts omsom
brottsbalkenmellan begreppen "vid myndighetsövning" i

omfattningenrespektive skadeståndslagen, kan konstateras att
straffrättsligt sammanhangdetta begrepp i prövatsav av

tillfälle och hovrätt vid tillfälle.Högsta domstolen vid i ettett

målet sidHögsta domstolen konstaterade NJA 1994 325,i att
anmälan brottpolisman tagit utan atten omsom upp en

därefter myndighetsutövning.låta den, handlat vidregistrera
uppfattatAvgörande anmälarenvarit att attsynes

polismannen ochagerade egenskap polismani sin attav
polismannens avsikt vid upprättandet anmälan attegen av var

utanför tjänstetiddensamma. Att anmälanregistrera upptagits
har tillagts någon betydelse.inte
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Sverige prövade måletHovrätten RH 1994:70över västra i
huruvida två polisman låtit kvinnasätta polisbilenisigsom en
varefter den haftpolismannen samlag med kvinnan,ene
handlat eftersomvid myndighetsutövning. Svaret blev nekande
kvinnan kvinnanomhändertagen erbjudandet tillinte utanvar

bilen föruttryck polisenssitta iatt närmast ettvar
serviceverksamhet.

kan diskutera huruvida det rimligt de sistnämndaMan är att
fråganpolisernas agerade kriminaliserat, deninte är men

kommer behandlas det avslutande kapitlet. stället kanIiatt
här bara konstateras för vad ha skettgränsernaatt som anses

fallvid myndighetsutövning har börjat de tvådras Genomupp.
redovisats kan konstateras för polisens delinteattsom nu ens

tjänstetid avgörande kriterium, varken nödvändigt ellerär ett
förtillräckligt, agerandet skett vidavgöraatt om

myndighetsutövning. utvecklingenVidare kan konstateras att
begreppet myndighetsutövning rättsområdepå dettaävenav

ligger väl linje med den utveckling begreppet kunnati av som
iakttas skallpå andra områden: myndighetsutövningFör att

föreligga fråga förskall det uttryckett statensanses vara om
eller kommunens överhöghet någoni mening.
Samma på begreppet myndighetsutövning redovisadessyn av
Högsta domstolen tidigare fall kommunaltrördei ett som

I NJA s26, det s.k. Gullspångsmålet, HD1988 sägeransvar.
myndighetsutövning omfatta förmånerkan beslutatt även om

befinnerdet skall gälla där den enskildesituationer sigattmen
beroendeställning beslutsfattarna, beslutsfattandeti till ochen

skall dessutom grundas på offentligrättsliga regler. HD
frikände därför fattatpolitiker beslut ekonomiskt stödsom om

företag däreftertill och domstolstrotsat
verkställighetsförbud.

Ringa4.4.2.

Syftet med begreppet har sålla bort såvälringa varit att
anställda med helt osjälvständiga arbetsuppgifter från

42 Se 235Marcusson, sid ff.
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obetydligamed helthändelsergärningsmannagruppen, som
straffbarafrån de gärningarna.konsekvenser

uppgifter harosjälvständigamed heltfråga anställdaI om
och hovrätternadomstolenmålengenomgången Högstaiav

tolkaskanDettaresultatnågot attintresse.inte givit somav
frånanställda bortadessaoch hålleravsedd verkanregeln har

såockså tolkasprejudikatpåEmellertid kan bristen attåtal.
ner""nåttalltför försiktiga ochoch JO inteåklagare ännuär

för ansvarsfrihet.till gränsen

harkonsekvenser,obetydligaBeträffande medgärningar
fall, den 1996, DBdomen 9endast majdomstolenHögsta i ett

grundenpå denhuvudsakligenogillat åtalet att90,
dettaAtt ikonsekvenserna ringa.gärningen varit noteraav

ochskiljaktigajustitierådentvåmål dessutomär att varav
flera ytterligareförelåg måletfälla till Dessutom iville ansvar.

ochdomstolenockså noteradesvilkaomständigheter somav
ringa.oaktsamhetenförtalar ävenattsammantaget var

avsaknadensistnämndatill detkommentarEn är att av
följder, sannoliktmedgällandeavgöranden ringagärningar

bestämmelsensgränsfall kunnat illustreraberor på att som
och Ozspolisers, åklagares Jkommer tillräckvidd sällanmer

åtalas ellerdärför hellerkännedom. kommer inteDe att
för antalet åtalfanns förarbetenaFarhågorna i attprövas. som

har alltsåförfångsrekvisitet bort inteskulle öka när togs
finns därmed rekvisitet kvar, ioch praktiken änbesannats i om

språklig dräkt.annan

på aktsamhetKravet4.4.3.

för bedömningenförekommande kriterietvanligastDet omav
oaktsamhetenådagalagdahuruvida denringa,gärningen är är

varit ringa.

fastdomstolensid slog Högstamålet NJA 1992 310I att
frihetsberövandeninnefattaruppgifter kontroll äröver avsom

43Se 4.2.3underovan
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sådan vikt det endast under förhållandenspeciella kan bliatt
fråga oaktsamheten huvudregelDenna haratt ringa.om anse

flertal mål. Likaså hari huvudregelupprepats ett sagts attsom
kraven på noggrannhet och kan ställas på domareomsorg som

så höga det sällan kan frågabliär oaktsamhet.att ringaom

falldel där dessa huvudregler frångåtts har det frågavarit
exempelvis de instruktioner forgälltattom som
handläggningen så oklaravarit hantjänstemannenatt när
misstolkat dem kunnatinte oaktsam sådan gradsågas varit i

straffansvar följa.skall Om oaktsamhetsregelnatt skallinte
urholkas och bli strikt, detta sannolikt ocksåäransvaret en
rimlig avvägning.

Något förvånande måhända hög arbetsbelastningär attmer en
eller pressad arbetssituation andra avseenden har bidragitien
till oaktsamhet bedömts Onekligenatt blir denringa.en som
statlige tjänstemannens arbetssituation svår, när
arbetsbelastningen ökar och minskar. Antingenresurserna
kommer arbetsuppgifter bli liggande, eller så kommeratt
arbetsuppgifter genomföras tidigareiatt temposamma som

med mindre säkerhetsmarginaler. frågaTill dennamen
återkommer kapitelvi i 10.
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KAPITEL 5

DISCIPLINANSVAR OCH SKILJANDE

FRÅN ANSTÄLLNINGEN

Förarbeten5.1.

Avsikter5.1.1. års reformi 1976

Skälen for särskilt for statsanställdaett är,ansvarssystem som
redan konstaterats, flera. I arbetsrättskommitténs
utredningsbetänkande Demokrati på arbetsplatsen, SOU
1975:1, med hänvisning tillangavs -
ämbetsansvarskommitténs betänkande från 1972 att-
konstruktionen enbart frågainteansvarssystemetav var en

mellan arbetsgivar-avvägning och arbetstagarintressen.om en
Ansvarsreglerna också beroende det allmännaär av
medborgerliga all offentligintresset utövningatt av
verksamhet ovidkommande hänsyn uppfyller vadutan
verksamhetens bästa kräver."44

denI följde på arbetsrättskommitténsproposition som
betänkande konstaterades det efterområdeatt som
ämbetsansvarsreformen kriminaliserat1975 krymptvar

All statlig verksamhetavsevärt: utgjordeintesom
myndighetsutövning lämnades straffrätten/5oreglerad Somav

for straffrätten påersättning dessa områden omarbetades det
utomstraffrättsliga, disciplinära, sanktionssystem sedansom
tidigare gällt bland lägre statliga tilltjänstemänannat att nu
gälla samtliga statliga fåmed några undantagtjänstemän se
nedan kapitel angående8 andra Systemetansvarssystem.
gjordes dispositivt såtillvida de lageni angivnaatt
disciplinpåföljderna omfattades avtalsfrihetav genom
kollektivavtal.

sou 1975:1, 634sid 1969:20,och 33sid
45Prop 1975:78, sid 154 ff
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detsåobjektiva sidanpå denförRekvisiten attangavsansvar
hansålåg honomvadträffade åsidosatte iden somsom

sidansubjektivaPå denfeletanställning ringa.inte varom
medföraföroaktsamhetuppsåt ellerkrävdes att ansvar, en

byggdetjänstefelsregelntidigarejämfört med denlindring som
mellanBeträffande förhållandetstriktpå näraett ansvar.nog

felomständighetenunderströks denrekvisiten att ettatt var
föranleda disciplinansvar,skulledärmedoch ettinteringa, var
omständighetenEnbart denobjektivt rekvisit. att

tillledaskulle såledesoaktsamheten interingavar
ocksåsammanhangdettapekadeansvarsfrihet. Regeringen i

omfattaskulledisciplinansvaretsärskilt på ävenatt
bestämda avtal. Dettaförpliktelser iåsidosättanden varsomav

motiveradespåpekande,onödigtkan idag ett avmensynas som
tidigare.självklartdet varitinteatt

alltsålagen,disciplinpåföljder iDe varmen somangavssom
ochkollektivavtal,förhållande till varningdispositiva i var

löneavdrag skullelöneavdrag. I propositionen attangavs
användas restriktivt.

avskaffadesämbetsansvarsreformenmed ävensambandI
ändå hastraff brottsbalken. Förenligt attavsättning som

då hanfrån anställningen,möjlighet skilja tjänstemanatt en
infördesgodtagbartfullgjort på sätt,sin tjänstinte ett en
brottsliganställd, gärningavskedamöjlighet att genomsomen

tjänsteförseelseupprepad visat sigellereller p.g.a. grov
anställning. Dessutominnehaolämpliguppenbarligen sinatt

för arbetsgivareninfördes möjlighet avstängaatt enen
frågaavvaktan påfrån arbetetarbetstagare i att omen

avskedande skulle avgöras.

vidmyndighetdenDisciplinansvarsfrågor skulle prövas av
beträffande domaretjänstgjorde, ellervilken arbetstagaren -

byråchefer eller högreregeringsråd,ochjustitierådutom
regeringenarbetstagare i övrigttjänstemän, samt som

för undantaansvarsnämnd. Skälenbestämde Statens attav-
beslutfrån huvudregelnbefattningshavaredessa avom

skulledeanställningsmyndigheten prövasatt annarsvar
andrade kanskekollegor, med vilka idisciplinärt sinaav

kollegialfatta beslut sammansättning.hadesammanhang iatt
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För undvika den inrättades alltså särskildsituationenatt en
fristående från myndigheter.ansvarsnämnd övriga

Talan myndighetens eller förasnämndens beslut skullemot
enligt arbetstvistlagen och i sista instans prövas av
Arbetsdomstolen. Tidigare hade beslut dessa frågori

besvär administrativ ordning,överprövats medanigenom
frågorandra rörande anställningsavtalet allmäniöverprövats

domstol, Arbetsdomstolen eller kammarrätt.i Genomi att
hänvisa alla anledning anställningsavtalet tilltvister i av
handläggning enligt lagen rättegång arbetstvister, erhöllsiom

likartad forprocedur alla arbetstvisteröverprövningen av
oberoende de rörde avsked, disciplinärende ellerav om
lönevillkor.

5.1.2. Tjänsteansvarskommittén

För bland följa hur disciplinansvarsreglernaatt annat upp
tillämpades praktiken tillsattesi tjänsteansvarskommittén
1979. Av direktiven till denna framgår ansågregeringen sigatt

tecken på endast hade begränsadatt ansvarssystemetse
praktisk betydelse. Förklaringarna till detta ansågs kunna

många och bland fanns farhågor lagstiftningenannat attvara
fått sådan utformning effektivitet.den brast iatten

Tjänsteansvarskommittén genomförde med utgångspunkt från
detta uppdrag kartläggning disciplinärendena vid etten av
antal myndigheter 1972-7939avseende åren Av de undersökta

myndigheterna fyra domstolsverket,tretton angav -
notarienämnden, riksskatteverket luftfartsverketoch deatt-
under den aktuella tiden haft fallnågotinte av
disciplinpâfoljder, eller avskedanden.uppsägningar Tre
ytterligare myndigheter försvarets civilforvaltning,-
skolöverstyrelsen och domänverket redovisade några enstaka-

45Prop 1975:78, 168sid f
sou 1972:1, sid 177 och 1975:78, sid 170prop
48Ds Ju 1933:7, sid 42
49135 1983:7,Ju 134sid ff
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disciplinärendendärmyndigheterärenden. De tre var
tabell.följandeförekommande återges ivanligast

1.976föredisciplinstraffrörandeärendenAntalTabell
1.976medfrån ochdisciplinpåföljdrespektive

78 797775 7673 741972 v
6 4105 827 4026DisciplinärendenTeleverket

motsv
11Avskedluppsäg -- -- --
55127 93 86139139 135173DisciplinärendenPoetverket

motsv
20 740232 213Avskedluppsäg -
6 710 2790101 100124järnvägarStatens

Disciplinärendenmotsv
39 3137 58Avskedluppsäg -

disciplinärendenantaletnedgången inoteradeKommittén att
fallpå delsberoddehuvudsakligen atthos Statens järnvägar

kommituteslutandeefter 1976 nästanonykterhet tjänsteniav
reformerdelsdisciplinär,ordninghandläggas äni avatt annan

Reformernadisciplinpåföljd.åläggandekringproceduren av
-liknandeförfarandenförenklademedinnebar systematt ett

användningtill ikommit stortidigarestrafförelägganden som-
perioden.avvecklades underomfattning,

antaletökningnågonkonstateradeKommittén att av
årsföljden 1975blevdisciplinärenden inte av

disciplinärendenanoteradesämbetsansvarsreform. Vidare att
olovligdelsförseelser,tvåuteslutande typeravsettnästan av

felaktigtdelsdylikt,elleronykterhet i tjänstenutevaro,
arbetsuppgift.utförande av

studiegjordestillfrån 19921976 ävenUnder tiden annanen
noteradesvarvidtillämpning, attdisciplinansvarsreglernasav

fallnågotförekomperioden 197 6-7 8 inteunderdet av
länsstyrelserna,någonLOA pådisciplinförfarande enligt av

med den 30 junitill ochpolispersonalenbeträffandeutom som
länsstyrelserna.5°undersorteradeansvarsmässigt1987

5°sou 1979:71, sid 51 ff
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års reform5.1.3. 1994

föreslåmed uppdragLOA-utredningen,tillsattes1989 att
lagstiftningen för "skapa bättreförändringar i att

offentliga sektorn",för förnyelsen denförutsättningar av
kundeutmönstrande sådana regler inte ansessomav

för rättsställning ocharbetstagarnasgrundläggande
lättförståeliglagstiftningen den blevförenklingar så att merav

51 presenteradeUtredningen 1992och överblickbar. sitt
för statsanställda.slutbetänkande Enklare regler

samordningenblandbetänkandet konstateradesI annat att av
förstraffrättsliga och det disciplinrättsligadet ansvaret

kritikenarbetstagare hos kritiserats, varitattstaten men
utvidgatsstraffrättsligadetallmänt hållen, ansvaretattsamt

deåtskilligadetta följde, enligt kommittén,Av1989. att av
omfattas disciplinansvardärefterförseelser kommit att avsom

och olovligförseelser ankomstmyndighetsinterna som senvar
anställningsförhållandenförekommafrånvaro. Sådant kunde i

enligtskulle därmed,sektorn ochpå den privataäven
lagregleratomfattas någotbehövakommittén, intei princip av

disciplinsystem.

frånbortsekommittén kunnaEmellertid ansåg sig inte att
på denoffentliga sektornställas på denandra krav kan än

offentliga verksamhetendärför den ärprivata, inte minst att
finnsdetskattefinansierad. Till detta kom typeratt av

förseelser knutna till myndighetsutövningutan att varasom,
straffbelagda, kanoch därmed inte sägas vara av

förbudetexempel nämndesmyndighetsintern karaktär. Som
sådanaförtroendeskadliga Vidare ansågsbisysslor. attmot

påtjänstefelsreglerna enbartförseelser omfattasinte avsom
omfattasbordegrunden deden ringa,attatt avvar anse som

disciplinansvar

betänkandePå grundval IDA-utredningens avgavav
förslag till LOA,med1993 propositionregeringen somnyen

syfta förenkla förbättra hanteringentill ochavsågs att av

51300 1992:60, sid 75
52sou 2631992:60, sid f
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personalfrågor statsförvaltningen. Iinom propositionen
markerades emellertid tydligt detta skulle ske påinteatt
bekostnad medborgarnas rättssäkerhet. Försåvitt hår ärav av

innehöll sak endast mycket litenintresse, propositionen i en
förändring gällande ansvarsfrihet vid förseelser. Ordetringa
"ringa" hade dittillsnoterats använtssom ovan somm -
bestämning till felet förseelsensoch endast knutits till
objektiva sida, skulle omfatta hela inklusivegärningenmen nu
den subjektiva sidan. för förändringMotivet denna attvar
likställa bedömningen enligt LOA detta avseende medi
bedömningen enligt brottsbalken, där helhetgärningen i sin

"ringa".53bedöms förhållande till begreppeti

konstaterades förhållandenaI påövrigt i propositionen att
arbetsplatserna genomgått förändringar sedanstora
disciplinansvarsreglerna infördes och formbundnadeatt
disciplinpåföljderna och löneavdrag utsträckningvarning i stor

dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detersatts av en
kan fråga tillsägelser, uppfoljningssamtal ochvara om

förändringomplaceringar. dennaTrots anslöt tillsig regeringen
utredningens oftabedömning det ställs andra krav på denatt
offentliga verksamheten på den och det alltjämtprivataän att
förelåg behov disciplinärt sådantUtanett ett ettsystem.av
skulle praktiken bara eller finnasavsked tilli uppsägning
hands sanktionsmedel for arbetsgivaren.som

Beträffande möjligheten avskeda arbetstagare innebaratt
de särskilda reglerna LOA avskedandepropositionen iatt om

avskaffades och reglerna avskedande enligt LAS skulleatt om
gälla den statliga sektorn. konstateradesDet därvidäven att
avsikten redan hade regleringen den1976 varit närmaatt av
statliga anställningen till vad gällde på arbetsmarknaden isom

funnitdå avskedandereglerna LASövrigt, iatt attmen man
räckte till. stället behövdes utformadeinte l särskilda regler,

mera med beaktande de särskilda krav medborgarnaav som
har statstjänstemän."54ställa pårätt att

53Prop 1993/94155, sid 85 f
54Prop 1993/9455, 91sid med hänvisning till 1975:78, sidprop

161 f
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befannsVid emellertid skillnaden mellanprövningnärmareen
avskedande enligt LAS och särskiltLOA Iinte stor.vara
nyssnämnda LOA-proposition hade fastslagits avskedandeatt

ifrågaskulle komma endast det skulle verka stötande attom
fickarbetstagaren behålla medIsin tjänst. propositionen

förslag LAS55till hade avskedande skulle kommasagts att
ifråga endast flagranta fall förfaranden rimligeni inteav som

rättsforhållande.skulle behöva tålas något Enligti regeringens
uppfattning förelåg praktiken skillnad mellani ingen

förtillämpningsområdena de båda reglerna och den särskilda
regleringen avskedande LOA bort.i togsav

Genom denna förändring kommer avskedande längreinte att
fråga,disciplinär enbart arbetsrättslig. Avutanvara en en

följerdetta bland beslut avskedande, liksomannat att om
tidigare beslut fortsättningsvisuppsägning, inte ärom
myndighetsutövningåe

Arbetsdomstolens praxis5.2.

Arbetsdomstolens frågadomar5.2.1. i om
disciplinförseelser

AD 1977 170: Varningnr

Gärningen: vårdare vid kriminalvårdsstyrelsen beledsagadeEn
på Under vårdarenintern permission. permissionenen en gav

tillåtelse besöka fästmö. bjödInterneninternen sinatt ensam
därefter vårdaren på lunch.

Arbetsgivaren vårdaren skyldig tillansåg siggjortatt
tjänsteförseelse utdömde for dagar.och löneavdrag 10

Arbetsdomstolen fann vårdarens åtgärd tillåta internenatt att
fästmö tjänsteforseelsebesöka utgjordesinatt ensam en som

fått bordeOavsett vilka instruktioner vårdareninte ringa.var

55prop1973:129
56prop 1993/9455, 93sid
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han räckvidden den tillsynsskyldighet åviladeinsett av som
honom haftoch han låta vårdareninte rättatt att ensam
besöka fästmö. Beträffande förlunchen, vårdaren ochsin isom

haft fann arbetsdomstolen detsig inte interätt att motta, att
vårdarens avsikt låta bjudas hanvarit sigatt utan att avsett

varföråterbetala utlägget, detta någonutgjordeinte
disciplinförseelse. den bristande tillsynen bestämdesFör
påföljden till varning.

VarningAD 1978 48:nr

Gärningen: åklagare för skattebrott på grundvalväckte åtalEn
Åtalsbeslutetbristfällig förundersökning. överprövadesav en

på den tilltalades begäran överåklagare, varvid åtalet ladesav
ner.

Statens ansvarsnämnd fann åklagaren oaktsamhet sattatt av
därför medåsido vad ålegat honom, och han ävenattsom -

beaktande haft handläggahan handlat tidsnöd ochiatt attav
saknadeoch komplicerat mål med vilken hanett stort typav en

förtrogenhet disciplinpåföljd formkunde undgåinte i av-
varning.

Arbetsdomstolen med hänvisning tillkommenterade att-
anfört fickåklagaren disciplinansvarsreglerna inteatt

for återinföra tjänstefelsreglernaanvändas de gamlaatt -
främsttämligen utförligt det förhållande disciplinansvaretatt

avsåg mellan arbetsgivare och arbetstagare.relationen Det
förkonstaterades därvid "det ändrade sanktionssystemetatt

offentliga privaträttsliggrundat påtjänstemän är en mera syn
på den offentliga emellertid viktigtDettjänsten. är att
understryka den ändrade regleringenävenatt av

fördisciplinansvaret har utgångspunkt skyddatt ettsom vara
offentliga funktionersamhällsmedlemmarnas intresse attav

fullgörsovidkommande hänsyn på riktigt Densätt.utan ett
sistnämnda synpunkten gällande med särskild styrkasig igör
fråga åklagaren innehar.anställningar det slagom av som

anförtsVad kan också uttryckas såhar attsom ennu
arbetstagare åklagarens ställning åtagiti i sin tjänst sig att
tillvarata bara arbetsgivares inskränktinte sin intressen i
bemärkelse. hans åligger det honom också beaktaI tjänst att

fungerarallmänhetens krav på åklagarväsendet på ettatt
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riktigt däreftersätt. Arbetsdomstolen konstaterade detatt
förelåg omständigheter såsom åklagarens bristande-
erfarenhet skattemål och grundadtidspress deniav
förestående förrisken åtalspreskription ursäktaattutansom-
hans förmildrande felhandlande utgjorde omständigheter. Det

begåtts kunde och domstoleninte ringasom anses som
fastställde ansvarsnämndens beslut.

felAD Fri från grund ringa1982 18: pånr ansvar av

Gårningen: professor arabiska vägrade samarbeta medEn i en
efterarbetsgrupp tillsatt underlätuniversitetsorgan,ett attav

frågor, fullgjordeanmodan rektorsämbetet besvara vissaav
från institutionsstyrelsen utarbetauppdraginte ett att en

för forskarutbildningenreviderad kursplan med samtmera
efterkommavägrade universitetsstyrelsens anmodan att

för forskarutbildningen medinkomma med studieplan mera.

Statens förklarade professorn fri frånansvarsnämnd ansvar,
framgickvarvid konstaterades bland det inteannat att av

professornanställningsavtalet huruvida skyldig attvar
efterkomma ärendet.de åligganden avsågs isom

för bör därför vadUtgångspunkten ansvarsbedömning vara
däribland tillsenormalt ingår hansi tjänst, att attsom

forskarutbildningen medanordnad enlighetivar
grundhögskolelagens krav. Då det på -inteangivennärmare-

professorn underlåtenhet åsidosattansågs visat sinatt genom
fri frånförklaradesdessa åligganden han ansvar.

efter frånprövade måletArbetsdomstolen, stämningsom
fann detJustitiekanslern, liksom ansvarsnämnden inteatt

framgick ochanställningsavtalet mellan universitetav
professorn efterkomma de målethuruvida han skyldig iattvar

normaltaktuella Emellertid dessa åliggandenåliggandena. är
professorn därförförenade och harmed den aktuella tjänsten

frånhaft underlåta lyda direktiv arbetsgivareninte rätt attatt
förmildrandeaktuellt hänseende. omständigheter,Vissai

främst professorn och hansrörande samarbetsklimatet mellan
förelåg Eftersom förseelsenöverordnade, emellertid.närmast

disciplinpåföljd.utdelades ingenringaattvar anse som
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möjligen intrycketarbetsdomstolens kanAv resonemang
subjektiva sida,skapas domstolen gärningensinvägt ävenatt

den omständighetenfunnit felet Särskiltden ringa.när att var
professorn provoceradskede känti sigatt ett av

haft förbetydelse dennauniversitetsstyrelsen synes
bedömning.

VarningAD 1982 80:nr

Gärningen: yrkesinspektionen dröjdeByrådirektör vid över ett
yrkesinspektionsnämndår expediera beslutmed iettatt av en

anmälavilken hon sekreterare, vissatjänstgjort attomsom
företag åtal för lagöverträdelser.till vissa

Arbetsgivaren tilldelade byrådirektören varning.en

vadfann byrådirektören åsidosattArbetsdomstolen att som
försvar anförttillhenne och vad honålåg sitti tjänsten, att om

ytterligarekompletterashon ansåg ärendena borde inteatt att
från särskiltbeskaffenhet frita henneatt somansvar,var av

förhållande till denhon underordnad position iintagit en
fast.stodfattat beslutnämnd beslutet. Arbetsgivarenssom

grundFri från någotAD 98: pá1985 attavnr ansvar
förekommitfel

tillkriminalvårdsanstaltGärningen: Tillsynsman vid gav
upplysningaranstaltens jourhavande vissastyresman om en

föranledde jourhavandevilketsinnesstämning,intagens
förensamplacering denbesluta intagne.styresmannen att om

uppgifter felaktigafann tillsynsmannensArbetsgivaren att var
disciplinförseelse.tilloch därigenom skyldighan gjort sigatt en

form löneavdrag dagar.ålades disciplinpåfoljd 10Han i av

förvisso bort lämnafann tillsynsmannenArbetsdomstolen att
förutförlig det aktuella lägetredogörelse somen mer

fallet.vad blevbeslutsunderlag till änstyresmannen, som nu
elleremellertidTillsynsmannen inte ensam, ensvar

utförligare redogörelseför sådanväsentligen, ansvarig att en
haftåsidosatt vad hanlämnades. hade därmedHan inteinte

utkrävas.och disciplinansvar skulleiaktta något inteatt
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LöneavdragAD 17:1989 nr

Gärningen: Avdelningschef kriminalvårdsstyrelsenvid
för Berglingbeslutade Stigpermission intagen attutanom

försäkra föremål för tillräckligden skulle blisig intagneattom
fattatDessförinnan hand radtillsyn. hade han på egen en

bordeprincipiella vikt,beslut rätteligen, på grund derasavsom
hänskjutits till generaldirektören. Vidare åsidosatte han i

ordningskaraktäravsevärd utsträckning bestämmelser av
rad ärenden.rörande bland beslutsdokumentation iannat en

Statens avdelningschefenansvarsnämnd fann i angivnaatt
anställning.avseenden åsidosatt vad ålåg honom hansisom

hade han handlat uppsåtligen,Förvisso inte men
undgåoaktsamheten så allvarlig han kundeinteatt ansvarvar

for Påföljdentjänsteförseelse. bestämdes till löneavdrag 25
dagar.

ansvarsnämndenArbetsdomstolen kom till slutsatssamma som
och fastställde dess beslut.

VarningAD 198.9 70:nr

Gärningen: Lokförare vägradebeordrats arbeta övertidsom
utföra från arbetsplatsen.den beordrade körningen och avvek

förlokföraren skälArbetsgivaren menade saknat sin vägranatt
utföra övertidsarbetet och därmeddet beordrade gjort sigatt

disciplinförseelse. Påföljden bestämdes tillskyldig till varning.

kanArbetsdomstolen konstaterade arbetstagare vägraatt
utföra insåg ellerövertidsarbete bland arbetsgivarenannat om
bort ordern övertid avtalsstridig. Därutöverinse att om var
föreligger tolkningsföreträde för kollektivavtalsslutande

frågafackförening för arbetstagareenskild iinte ommen --
Efter genomgångvilket övertidsarbete avtalsenligt.ärsom en

fannde omständigheter föranledde ordern övertidav som om
domstolen haft beordra övertid ocharbetsgivaren rättatt att

lokföraren därför haft övertidsarbete.inte vägrarättatt att
därmed bedömaHans åtgärd lämna arbetsplatsen attatt
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sådanoch kan interättsstridig arbetsvägran somsom en
fastställdes.beslutfel. Arbetsgivarensbetraktas ringaettsom

grundFri från påAD 99: att1991 avansvarnr
tillåtenbisysslaotillåtenifrågasatt var

finansdepartementetDepartementsråd vidGärningen: var
gjordeuppdragpå hansaktiebolaghälftenägare till ett som

terminsaffårer statsobligationer.med

terminsaffärernaaktuellafann deStatens ansvarsnämnd att
vilkenränteutvecklingen,rörandebyggde på spekulationer

ekonomiska politik.blandpåverkades regeringensannat av
sådandepartementsrådethadeanställningGenom sin en

förförtroendetrubbaaffärer ägnadeställning dessa attatt var
varför bisysslanopartiskhet, varitoch departementetshans

direktdepartementsrådettill inteMed hänsynotillåten. att
åtfrågorekonomisk-politiska sighandlagt ägnatutan

relevanthaft tillgång tilldärmedbudgetfrågor och inte
upphört,ochkortvarigbisysslaninformation till varitattsamt

föranleddeoch intefelet emellertiddet begångna ringavar
disciplinpåföljd.någon

eftermålet stämningArbetsdomstolen, upptog avsom
förbeträffandeförstkonstaterade gränsernaJustitiekanslern,

förbudetomfattasskulleverksamhetvilken motavsom
frihet vidpersonligahar"varje arbetstagare sinbisysslor, att

ochdispositionerekonomi. Förförvaltningen sin privata attav
träffas förbudetskalldenverksamhet inom avramenannan

föreliggerfordras, detbisysslor börvissa attmot
för dettalarpåtagligt ipåomständigheter sätt attett mersom

förriskfinns oacceptabelfalletenskildadet en
främstAvgörande bör därvid ...förtroendeskada. vara

föroch vilka riskerarbetstagarensförhållandena tjänsti
jämförelseEfterfölja dessa."kanförtroendeskada avansessom

fann domstolen1990:1342insiderlagen attmed reglerna i
förbudethakundedepartementsrådet överträtt motinte anses

bisyssla.förtroendeskadlig
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AD Varning1992 74:nr

ÖvertillsynsmanGärningen: eftervid häkte underlät beslutatt,
därom försättahovrätten, häktad fri fot.påav

fannArbetsgivaren övertillsynsmannen visserligen begåttatt
fel, han bakgrund omständigheternaett iatt motmen av-

kunde utpekas huvudsakligen förövrigt inte ansvarigsom-
det inträffade.

Arbetsdomstolen, prövade målet efter stämningsom av
Justitiekanslern, konstaterade häktning mycketatt utgör en

formingripande frihetsberövande. oacceptabeltDet år attav
övertillsynsmannen kontrollerade det beslutinte noggrannare

vilket den häktade försattes fri fot,på och det måstegenom
ingått hans åligganden vidta åtgärder tveksamheteri att om
förelåg. Med hänsyn till övertillsynsmannen endastatt
vikarierade på denna påföljdenstannade emellertid vidtjänst,
varning.

Arbetsdomstolens5.2.2. domar fråga avskedandei om

dettaI skall några mål ifrågasatt avskedandeavsnitt om som
arbetsdomstolen refereras. Genomgången påavgjorts inteärav

något föruttömmande vilket huvudsakligen berorsätt ämnet,
på det tidigare avskaffandetnämnda 1994 den särskildaav
avskedanderegeln LOA. Avskedanden skall bedömasi numera
helt enligt reglerna LAS, vilket fullständiginnebäri att en
genomgång relevant skulle innefattapraxis ävenav
förhållandena på den arbetsmarknaden. Redogörelsenprivata
skulle därmed flytakomma långt syftetbortom medatt ut

detta kan detTrots intresserapporten. att noteravara av
några fallde avskedade kommitstatstjänstemänav om av som
under Arbetsdomstolens Enligt medprövning. propositionen,
förslag bland avskaffande den särskildaannat om av
avskedanderegeln förelågLOA, fall förvid tidpunkteni i vart

skillnad mellan tillämpningsområdena förpropositionen ingen
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LAS.57 sakNågon ändringLOA respektiveavskedande enligt i
och meddärför avseddrådande förhållanden inte ivarav

tidigareavskaffandet vilket innebärregeln, praxisattav
avskedande enligtavskedande enligt LASgällande såväl som

fortfarande relevant.LOA är

avskedanderesulterat iDomar5.2.2.1. som

lärarefrån tjänstEj avskedandeAD 1977 119: somnr

gymnasieskolafast anställning påGärningen: medLärare
kommun.vid grundskola Ivikarierade rektor sini sammasom

och halvt årvilseledde han underrektortjänst ettettsom
förcirka krtill honom utbetala 140 000kommunen att

fördömdeslevererades, och hanläromedel aldrig grovtsom
gjorde hantill dennabedrägeri. anslutning sigI gärning även

dömdesanstiftan intygande.skyldig till till Därutöverosant
alkoholdrycker.för försäljninghan olovligäven av

den aktuellafann han på grundArbetsdomstolen inte,att av
lärare.frånbrottsligheten, kunde avskedas sin tjänst som

handhavandeförenad medlärareTjänsten inte avsom var
befogenheter,förvaltning administrativaeller andraekonomisk

lämplighetvarför påverkade arbetstagarensbrotten inte som
Skolstyrelseninneburithade brottslighetenlärare. Förvisso att

för lärare innehadeförlorat förtroendet honom,hade men som
förhållande skolstyrelsen.förtroendeställning tillhan iingen
därefter samhälletsArbetsdomstolen konstaterade att

fåför skulletalade hanallmänna på brottslingar attsyn
bland tillDärvid hänvisadesbehålla sin tjänst. annat ett

straffadecirkulär från år anställning1972 ipersonerom av
framgick blandstatsunderstödd vilketstatlig och tjänst, av

befunnits skyldig till brott denarbetssökandeannat att avsom
fick från endast brottetanledningen anställningutestängas om

för arbetsuppgifterna.honom olämpligprövades göra

57Prop 1993/9455, 92sid f
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En minoritet bestående ledamöter Arbetsdomstolenitreav
fann läraren hade förbrukat förtroende lärareatt även sitt som
och ansåg kommunen hade avskeda honomatt rätt att även
från denna tjänst.

AD Ej avskedande1992 38: från tjänster blandnr
polisinspektörannat som

Gärningen: Polisassistent, med tillsvidareforordnande som
polisinspektör, dömdes for rattfylleri.grovt

Arbetsdomstolen konstaterade syftetinledningsvis medatt
regeln avskedande offentligaslå vakt denär attom om

Olämplighetsrekvisitet, förutsättningentjänstens forintegritet.
avskedande skulle tolkas restriktivt och avskedande skulle
komma fråga endast där deti skulle verka stötande om
arbetstagaren fick behålla Vidare erinradesin tjänst.
domstolen det domen fastslagitsAD 1981i 168 detatt ärattnr
särskilt viktigt slå vakt den offentligaatt tjänstensom

ifråga polismän,integritet detta sammanhänger blandattom
med polismän ofta måste tillgripa tvångsmedel ochannat att

det villkor för polisens arbetsmöjligheter denatt är ett att
åtnjuter allmänt förtroende. innebarDetta enligt domstolen
inte brott förpolisman ochvarje måste leda tillatt i sigav en
avsked, den ansåg trañknykterhetsbrottdock att ärmen av
sådan det synnerligen försvårande vid bedömningenatt ärart

avskedandet. Domstolen resonerade därefter utförligtav om
alkoholberoende och dess relation till arbetslivet.
Resonemanget mynnade, såvitt är intresse, utinu av
konstaterandet alkoholberoende sjukdom. Medatt är en
hänsyn till polismannen efter lagfördadet rattfyllerietatt
framgångsrikt genomgick alkoholavvänjningsprogram ochett

brottet därmed kunde engångsforeteelseatt utgöraanses en
till polismannen hade prickfri25 årssamt att i övrigt tjänst

bakom menade domstolensig, han kundeinteatt anses
uppenbart olämplig for varför beslutetsin tjänst, om
avskedande undanröjdes.
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avskedanderesulterat iDomar5.2.2.2. som

förstetjänstfrånAvskedandeAD 116:1984 somnr
verkmästare

fördömdesverkmästareförsteanställdhos SJGärningen: En
förskingringkr,värde på 1200motsvarandestöld ett grov

ochStöldenmutbrott.kr ochpåvärde 18000motsvarande ett
arbetsgivaren.riktadeförskingringen motvar

brottsligheten intekonstaterade avsettArbetsdomstolen att
riktadetid, varitunder längrepågåttvärden,obetydliga en

utnyttjandemedbegåttsocharbetsgivarenmot av
anställdeden intoggraverandeSärskiltanställningen. attvar

fast.stodavskedandeArbetsgivarenschefsposition.en

postiljontjänstAvskedande frånAD 26:1986 somnr

hanbeståendeför stöld, idömdes attPostiljonGärningen:
grammofonskivor30-50tillägnatfyra tid sigunder års ur

medskickatsförsändelser posten.som

ochbegåtts i tjänstenkonstaterade brottetArbetsdomstolen att
vilketkunder,arbetsgivarensocharbetsgivarenriktats mot

förtroendearbetsgivarensmissbruksåvälinneburit ett somav
Arbetsgivarensförförtroendeför allmänhetensskada posten.

fast.stodavskedandebeslut om

tjänstAvskedande från26:AD 1988 somnr
postmästare

bestående iför förskingringdömdesGärningen: Postmästare
kassa.postkontoretskr10000drygttillgodogjorthan sigatt ur

vilkenenligtdomfastställdeArbetsdomstolen tingsrättens
avskedahaft postmästaren.ansågspostverket rätt att

obetydligaframhöll brottet, inte avsettTingsrätten att som
medbegåttsocharbetsgivarenriktatvärden, varit mot

haft särskiltpostmästarenutnyttjande tjänsten samt attav
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för och förtroendepersonal, han påett ettansvar pengar som
flagrant svikit.sätt

AD Avskedande från1994 46: tjänster rektornr som
och lärare

Gärningen: Rektor vid vårdgymnasium, samtidigtsom var
tjänstledig från fast lärare hostjänsten som samma
arbetsgivare, landsting, utanordnade under halvårett ett

falska avlöningsunderlag sammanlagt cirka 000 kr1 15genom
till barn.sina

Arbetsgivaren avskedade henne från såväl rektorstjänsten som
lärartjänsten.

Arbetsdomstolen hade på rektorns/lärarens yrkande,att, pröva
avskedandet från lärartjänsten sakligt grundat, medom var

hänsyn till det förfarandetoredliga haft direkt sambandatt
endast med rektor.tjänsten Domstolen hänvisade tillsom

förslagmed tillpropositionen LAS enligt vilken avskedande fick
tillgripas endast flagranta fall,i rimligen skulleintesom
behöva tålas något rättsförhållande.i Tillgrepp och andra
förmögenhetsbrott begångna och riktadei tjänsten mot
arbetsgivaren ansågs sådana fall där ett strängtvara
betraktelsesätt skulle anläggas. Då fanndomstolen rektornatt

förtroendedetomintetgjort arbetsgivare måste ha försom en
anställda,sina ansågs landstinget haft avskeda hennerätt att

från båda hennes oaktat det förfarandettjänster, oredligaatt
föroch haftinte i något med lärartjänstensig göra.att

Kommentar: Som falldetta falletmycket likt ADär 1974synes
119. I års fall197 4 kom emellertid arbetsdomstolen låtnr vara

med knappast möjliga marginal till slutsatsen den berördaatt
arbetstagaren skulle avskedas fråninte lärare.tjänsten som
Vid jämförelse mellan omständigheterna ochen
Arbetsdomstolens de båda fallen, deniresonemang synes

fråganavgörande års fall1974 hai arbetsdomstolenvarit att
ansåg det återanpassningssynpunkt föratt den brottsligeur
läraren bäst vederbörande fick behålla anställningatt sinvar

lärare. Vidare domstolen års fall1974 lagti intesom synes
särskilt vikt vid det allmänna förtroende arbetsgivarestor en
kan vilja förha anställda,sina mycket starkt inriktatutan sig
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följer med rektorstjänstenekonomiskapå det menansvar som
lärartjänsten.inte av

på myndighetersexempelTre5.3.

disciplinärenden medhantering av

mera

Polisen5.3.1.

polisväsendetAllmänt5.3.1.1. om

och cirkafanns polismanstjänsterdrygt 16 000juli 1991Den 1
På grundanställda polisväsendet.0006 övriga inom av

underpendlatemellertid antalet polismänvakanser hade strax
år.58 därefter, ochökadenågra Antaletsedan16000 tjänster

fannsdet den 1993minskade, såvakansgraden sista juniatt
anställda.och drygtpoliser 000drygt 500 7 övriga17

handladespolisväsendetAnsvarsfrågorna för anställda inom
länlänsstyrelsen dettill och med den 1987 i inomjunisista av

Därefter haranställd.arbetstagarevilket respektive var
polisväsendetför helaansvarsfrågorna handlagts av en

rikspolisstyrelsen.knuten till lansvarsnämndgemensam
rikspolischefen ordförande ochnämnden övrigaär som

rikspolisstyrelsenfråntvå enledamöter tjänstemäntjänstgör
länspolischef, tvåavdelningschef chefsjuristen,och en

personalforeträdare. På nämndenriksdagsledamöter och två
från anställningenfrågor skiljandeankommer besluta iatt om

åtalsanmälan ochpersonliga skäl, disciplinansvar,på grund av
avstängning.

sgRikspolisstyrelsen, anslagsframställning förFördjupad
1992/93 1994/95, sid 15polisväsendet -

Polisväsendets 1992/93, 30årsredovisning, budgetåret sid
6°se ärenden juliVerksamhetsrapport med referatbland annat av

1987-december 1988 utgiven Polisväsendetsav
personalansvarsnämnd, sid 1 1
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Ärendemängd5.3.1.2.

l två tabeller redovisas här dels antalet inkomna, dels antalet
avgjorda ärenden de två ärendegrupperna fråni Skiljande
anställning respektive Tjänsteforseelse. Utöver dessa
ärendegrupper förekommer ansvarsnämndens redovisningi

ärendegrupperna Entledigandeäven på grund sjukdomav
Övriga.respektive har härDessa utelämnats då de saknar

Övrigabetydelse sammanhanget.i Inom kategorin faller
huvudsakligen klagomål polismän från enskilda. Nämndenmot

behörig klagomål frånär inte enskilda och dessaprövaatt
ärenden överlämnas därför till berörd polismyndighet for
handläggning. Beträffande entlediganden på grund sjukdomav
kan dessa beslut sedan juli 1994 dennoteras 1att avgörs av
polismyndighet under vilken arbetstagaren hör, och deninte av

ansvarsnämnden.gemensamma

beträffandeNotera tabellerna förstaden kolumnenatt avser en
period på månader från18 den juli till den1987 december1 31
1988. siffrornaFör denna kolumni skallatt statistisktvara
jämförbara med kolumner bör de alltsåövriga delas med 1,5.

Tabell Antal ärenden inkomna till polisens ansvarsnämnd
1.98 7- 1.995

|NKOMNAÃRENDEN19873861 89 90 91 92 93 94 95
Skiljandøfrån 56 48 43 61 71 44 48 53anst
Tjänstaförsealsa 46 27 28 33 40 34 33 33
SUMMA 102 75 94 111 78. 81 86

förstaDen tabellen, utvisande inkomna ärenden, är en
upplysning vilken omfattningi någon haft anledningom av
väcka den ifrågavarande ärenden. frånBortsetttypen av en
nedgång ärendetillströmningen den1993, tendensärav som
kan utläsas siffrorna sakta ökande mängd ärenden.av en
Okningstendensen något högre ökningstaktenär än
beträffande antalet anställda polisväsendet, vilketi skulle tyda
på frekvensen ärenden ökar. Emellertidatt måsteav

61RPS/PAN inrättades den 1 juli 1987. Redovisningen avser
sålunda perioden 1987-07-01 988-1--1 2-31.
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småsåmängderna ävenstuderade attde ärunderstrykas att
genomslag.betydandefårvariationer etthelt slumpmässiga

anställningfrånskiljanderörandeAntal ärendenTabell
polisensavgjordadisciplinpåföljder,respektive av

utdeladeochuppsagdaavskedade,antalansvarsnämnd samt
disciplinpåföljder 1987-1995

94 959391 929019878862 89ÅVGJORÄRENDENDA
61525745 6927 47M63 32frånskinande
510 9125 846avskedandevarav
20 01 2011uppsagdavarav

34 3147 392315 37Tiänstafömdsoü 38
161929 2021 146varning 19varav

11 203 230löneavdragvarav

ärenden,avgjordaantaletutvisandetabellen,andradenAv
gällandeärendenaandelmindreframgår baraatt aven

fickarbetstagarenresulterade ifrån anställningSkiljande att
ärendenaanmäldanämndentillAv delämna sin tjänst. om

hälftenungefär varningresulterade i atttjänsteforseelse
löneavdrag.resulteradeärenden ienstakamedanutdelades,

benägenhetbeträffande nämndens atttendensentydigNågon
beträffandeelleranställningarfrånarbetstagarna sinaskilja

föreligga.disciplinpåfoljd kan inte sägasvalnämndens av

anställningenfrånSkiljande5.3.1.3.

frånskiljas sinarbetsgivarenkanarbetstagareEn av
avskedande.elleruppsägninganställning endera genomgenom

exempeltilloch kangrundadsakligtskallEn uppsägning vara

GZRPS/PAN 1987. Redovisningen1 juliinrättades den avser
988-1 2-31.1987-07-01 --1sålunda perioden

Siffrorna ifrågasätta skiljandenantalettotala avavser
uppsägning. lalternativtavskedandefrån anställningenarbetstagare

sådanaframställningaralltså såväl bifallnaingårantaldetta somsom
bifall.lämnats utan

Siffrorna alltsåtjänsteförseelser,ifrågasattaantalettotalaavser
bifallsådana lämnats utansåväl bifallna framställningar somsom



SOU 1996:173 81

bero på arbetstagarens Ansvarsnämnden har,person. som
avskedanden sådanasagts prövaatt uppsägningarsamtovan,

grundas på arbetstagarens I två tabeller redovisassom person.
här skälen for nämndens beslut avskedande ochom

bådaI tabellernauppsägningar. särredovisas polismän
respektive föranställdaövriga särskilt tydliggöra denatt
personal utmärker polisväsendet. Emellertid skallsom man
lägga märka till det bland personalatt även övrig i
polisväsendet förekommer arbetstagare med långtgående
befogenheter och ansvarsfulla uppgifter. Några exempel på
detta arrestvakter och delgivningsmän.är

Av den första tabellen, med uppgifter antalet avskedade ochom
skälen för framgåravsked inledningsvis huvuddelen deatt av
avskedade polismän. skallDet beaktasär polismän utgöratt
huvuddelen polisväsendets personal, detta måstetrotsav men
konstateras polismän överrepresenterade bland deatt är
avskedade. Samtidigt skall lägga märke till att storman en

de brott föranlettmajoritet avskedandet har begåttsav som
utanför deAv brott begåttstjänsten. ochi tjänstensom
resulterat avskedande vidare hälfteni cirka brott enligtär 20
kapitlet brottsbalken, det vill tjänstefel självalsäga mm.
verket samtliga brott begångna sedan brottär 1993,i tjänsten

kapitlet20 brottsbalkenmot utom ett.
,

Tabell Skäl för avskedande siffror inom parentes anger
befattningshavare varit polismänsom

1987- 89 90 91 92 93 94 95 Sza
88

Antalavskedade 6 4 5 8 12 10 9 5 59
polismän 4 4 4 5 11 7 9 5 49varav

polismäni 1 2 0 1 3 1 6 1 15varav-
tjänst

övriga 2 0 1 3 1 3 0 0 10varav
övrigai tjänst 2 0 1 2 1 0 0 0 6varav-

Brottsbalken
3 Kap
misshandel 1 1 H66 1 1 1 4 2grov

65m

65arrestvakt
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4 K
olagahoteller

K saxualhrott6
motvuxna

mindamot
8 K

snatteristöld
rånförsöktill

9 K
bedrägeri grovt
hedr
10K
f

K
hokf brott
13K
mordbrand
15K

intygandaosant
20K
myndighetsmissbru1
k

fel
fel

grov
förseolse

Trafikbrotts

till och med 1993sammanhanget skallI attnoteras var
Frånför brott. 1994,avskedades dömdasamtliga angivnasom

påföljdoffentligrättsligupphördedå avskedandet att vara en
arbetsrättsligt enligtreglerasoch stället enbart komi att

fall avskedade endastförekommer där denreglerna LAS, variti
fälld, för aktuella brottet. Den 1994åtalad, detinte sommen

tjänsteförseelse hadeavskedades på grund av grov
ochför utnyttjandedessförinnan åtalad sexuelltvarit

årtjänstefel, frikänts hovrätten. Samma var enavmen

Gövaktkonstapel på polisstation
67vaktkonstapeI
egdelgivningsman
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polisassistent för tjänstefelåtalad, dömd, haninte närmen
avskedades. 1995 de avskedades dömda och4 1var av som

förmisstänkt rattfylleri medgrovt mera.

Tabell Skäl för uppsägning

1987-88 89 90 91 92 93 94 95
Antal 1 1 0 1 2 0 0 2

1 1varav

Klarade 1
utavaro

Våldmot

Av den andra tabellen kan utläsas till skillnad från vadatt,
gällde avskedande, har demmerparten sagtssom av som upp
andra anställda polismän. Att sammanhangetvarit iän notera
den polisman därförsades han klaradeär inteatt attsom upp,

fysiskt på Polishögskolan, återfick sinett prov senare
anställning, framgångsriktdå han genomgick på nytt.provet
Den andre polismannen dömdes för våld sedantjänstemanmot
han samband med misslyckat tilldelat väktarei snatteriett en
sparkar och slag, och sades personliga skäl. tvåDeupp av
fallen förskingring förhar gällt assistenterav som egen
räkning lagt beslag haft förvalta.på kontantkassor de att

Disciplinpåföljder5.3.1.4.

I två tabeller redovisas här disciplinpåföljderantalet utdelade
Ävenoch skälen till de utdelats. denna redovisningiatt

markeras särskilt vilket utsträckning ansvarsnämndensi
beslut har polismän respektive anställda. bådaIrört övriga
tabellerna har också orsakerna till den utdelade
disciplinpåfölj den Polisspecifikakategoriernaisummerats
problem respektive Allmänna arbetsrättsliga problem.
Uppdelningen uppfattaskan kanske till del väl kantig,viss som

den illustrerar fördelningenhuvuddragen ärendena.imen av
En särskild kategori härvidlag fallen olovligutgör utevaro.av

förseelserDetta allvarlig särskilt sådanär ityp ären av som
verksamhet där föreliggerdet krav på minimibemanning såsom
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denställen därandraockså påpolisväsendetinom men
mellanfysiska vissa givnaenskilde arbetstagarens närvaro

kanEftersom dettaför verksamheten.avgörandeklockslag är
arbetsmarknaden,påandra sektorerfallet iävenvara

allmäntförseelse härklassificeras denna ettsom
problem.arbetsrättsligt

siffror inomSkäl varningTabell för parentes anger
polismanvaritbefattningshavare som

95 Sza93 9491 921987- 89 90
88

17 14520 1914 2919 6 21Antalvarnade
15 13016 1819 14 266polismän 16varav

373 36 23polisvarksamhatsglo 3Feli
5713 913 lo4 5vapanhantaringml 2Oriktig

Åheropat 811 15ställning
polissom
sambandutan
tjänst7lmed

11Dala flyktingut
-fientligt
flygblad

103SUMMAPOLISSPECI-
FIKAPROBLEM

1+ 1 121l 25 2 22Olovlig 3utevaro +++ -

1+1l 41+ 1 1111Alkohulrolaterade
4+problem

11tjänstetidSovit
62Otillåten 1 1hisyssla 2

l 2lArhetsledaifeln

Olika efterlystavlysaunderlåtit anmälan,fall jäv, upprättaattav
förlagt beslagtagenrapportering,åklagare, subjektivtilleller rapportera

dyl.egendom, o
7°Vådaskott, blivitunder färd,ammunition, avlossatfel vapen

på dyl.bestulen vapnet, o
Missbruk dyl.brevpapper,legitimation, uniform, oav
Beviljat oriktigt delegeratbefogenhet,haledighet attutan

underlydandearbetsuppgift till
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Tabell forts.6

11Använttjänstefordon
privat

11Arbetetunder
sjukskrivning

ALLMÄNNA 27SUMMA
ARBETSRÃTTSLIGA +1

1PROBLEM

4i i" lFEL73ÖVRIGA

första förtabell, utvisande skälen dedenna varningarI som
dominerande andelenutdelats, kan den heltnoteras att av

ocksåharhar polismän. Av dessa varningarvarningar avsett
polisspecifika problem. Omövervägande delen gälltden helt

skallpolisspeciñka vilkafrån problemen,bortser de straxman
Beträffande deemellertid bildenkommenteras, blir en annan.
fördelningenavspeglarallmänna arbetsrättsliga problemen av
allt väsentligtpolismän och personalmellan övrig ivarningar

möjligenfördelningen antalet arbetstagare kategori,i varjeav
vanligasteför särklassövervikt personal. Detmed någon iövrig

arbetsrättsliga problemförskälet kategorin allmännavarning i
ochföljer alkoholrelaterade problemolovlig varpåär utevaro,

bisysslaanmärkas otillåtenotillåtna bisysslor. börHär att nog
Övriga statsspecifikaföras särskilt under rubrikborde en

hör tilleftersom sådana bisysslorproblem, regleringenjust av
Förtroendeskadligaspecifikt offfentligrättsliga området.det

återfinnsmedan regleringbisysslor regleras LOA, iövrigi
kollektivavtal.

polisspecifika problem, denkategorinl störstautgörs gruppen
följd vapenhantering.utdelade till oriktigvarningar avav

detvådaskott,Huvuddelen dessa ärenden gäller menav
tillåtsuppsåtliga, uttrycketförekommer också andra ommer-

förekommerliksom detregelvidriga vapenhanteringar-
förlustexempelvis till Denoaktsamheter lett vapen.avsom

felärenden kallas härandra istora avgruppen
definition.förvisso bredpolisverksamhet, vilket mycketär en

73Delgivningsman radioexpeditöruppgivit felaktigt antal besök,
åsidosatthandlånlämnat stämpelkassa,lämnat meddelande vidare, ur

ADB-säkerhet
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Merparten falldessa olika ellerjävssituationerav avser
polisman i sin iakttagitrapportering inte objektivitet. Ensom
tredje ärenden polismänstor är utnyttjat singrupp av som
ställning det haft något samband medutan att tjänsten.
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Skäl siffrorTabell löneavdrag inomför parentes anger
polismänbefattningshavare varitsom

1987- 89 90 91 92 93 94 85 8:a
88 .

123 20 3
2 83 1

Fali

SUMMAPOLISSPECI-
FIKAPROBLEM

utovaro
Otillåten
Missbrukav

ALLMÄNNASUMMA
ARBETSRÃTTSLIGA
PROBLEM

utdömdasammanfattar antalettabellenandraDen i avsnittet
färre antaletdessa betydligtlöneavdrag. Som änärväntat

deärendena karaktärvarningar, är storasomav sammamen
Skälen för väljaärendegrupperna rörande varning. att

feldetföre har allmänhetlöneavdrag i varitvarning att som
vid upprepadeallvarligt eller det begåttsbegåtts har varit att

Även utmärkasbisyssla borttillfällen. här gäller otillåtenatt
särskilt.

Länsstyrelserna5.3.2.

Allmänt5.3.2.1.

fanns sammanlagt knappt 6Vid landets länsstyrelser24 1994
från cirkastorlek 130anställda. Länsstyrelsernas000 varierar
drygtlänsstyrelsen Gotlands län till 450medarbetare vid i

län.74länsstyrelsen Stockholmsmedarbetare vid i

Statskalender 1994
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Samtliga länsstyrelser har på begäran uppgifterlämnat om
samtliga ärenden gällande disciplinforseelser och
åtalsanmälningar förekommit sedan Länsstyrelsen1991. isom
Dalarna har dessutom inkommit med uppgift samtligaom
sådana förekommitärenden sedan och dessutom1986 isom

redovisat verksamhetövrigt årsredovisningar,sin genom
arbetsordningar, m.m.

Skiljande från5.3.2.2. tjänst

Av de länsstyrelserna24 haruppsägningtre attanger
förekommit. Ingen länsstyrelse har under den undersökta
perioden avskedat någon arbetstagare.

Den gällde vid länsstyrelsenuppsägningen tjänsteman iena en
Södermanlands län formellatvå vägradevarningartrotssom

efter arbetsledares instruktioner. Huvudsakligenrätta sig
avsåg arbetstagarens föreskrifteradministrativa såsomvägran

flextidskortet,stämpla arbetstagarenvägran att men
uppträdde också olämpligt och slarvigt förhållande tilli

utanför länsstyrelsen. Något probleminterntrentpersoner var
frågadet alltså inte om.

Den andra gällde viduppsägningen tjänstemanen
länsstyrelsen Värmlands län, på grund upprepadi som av
ogiltig frånvaro först tilldelades därefteroch dåvarningen -

fortsattehan frånvarande frånsades sinatt vara upp-
anställning.

Även den tredje vid länsstyrelsen Gävleborgsuppsägningen, i
län, frånvaro.gällde ogiltig

de fleraUtöver här redovisats, haruppsägningar som
länsstyrelser Stockholm, Västernorrland och Västerbotten

arbetstagare själva anslutningangivit tillsig iatt sagt attupp
disciplinärenden frågadem. Någoninitierats mot om

har därmed blivit aktuell.uppsägning inte
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Disciplinpåföljder5.3.2.3.

fall periodenI två har utdelats under den undersöktavarning
fallnågot löneavdrag har förekommit.intemen av

Länsstyrelsen tillKristianstad län utdeladei varningen en
arbetstagare for förfarandeohederligt arbetsgivaren.mot
Ohederligheten bestod dels praktikenden anställdei iatt
bosatt länsstyrelsens lokaler och därmed undkomsig i att

forbetala hyra boende, dels den anställdesitt i utnyttjatatt
länsstyrelsens följdtjänstebil Till beteende harprivat. sittav
den förbjuditsanställde, varningen, vistas iutöver att

från flextidenslänsstyrelsens lokaler slut på kvällen till
flextidens början på morgonen.

Länsstyrelsen Gävleborgs län utdelade tilli varningen en
anställd vid bilregistret dels handlagt ärendenvissa utansom

ha behörighet till det, dels därvid bekant i sinatt gynnat en
handläggning. ifrågasattesDet vid ansvarsärendets
handläggning den anställdes förfarandeinte utgjortom
tjänstefel och brottsligt, personalansvarsnämndenvarit men
fann felet varit ringa.att

Länsstyrelsen Kalmar län desshar härutöveri angivit att
personalansvarsnämnd vid tillfälle under densammanträtt ett
aktuella förperioden ställning till anmälanatt ta en om
arbetsvägran. På grund omständigheterna ärendet beslötiav
nämnden formell påföljd, nöjdetillgripa någoninte sigatt utan
med uttalande allvaret arbetsvägran. Uttalandetiett om
delgavs den anställde ordförandenämndens vid ettav

sammanträffande.personligt

Åtalsanmälningar5.3.2.4.

fall under denI undersökta perioden har åtalsanmälningarnio
anställda vid länsstyrelserna.gjorts mot

Länsstyrelsen Stockholms län anmälde anställd vidi 1991 en
bilregistret förtill åtal myndighetsmissbruk sedan hon

bilar besiktigade de det.registrerat intetrots attsom var
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förhandlande innebar ekonomiskHennes vinning en
förbindelse. Sedanbilhandlare med vilken hon hade en

tillfrågats huruvida den anställdalänsstyrelsen tingsrättenav
fällandevid dom, och länsstyrelsenskulle sägas upp en

fälldes förbesvarat frågan jakande, hon till ansvar
påföljden till villkorligmyndighetsmissbruk och bestämdes

därefter Stockholm sadedom. sades LänsstyrelsenHon iupp.
tillfälle medarbetare på grundockså vid 1994ett avupp en

kom aldrig trädadåligt omdöme, ivisat uppsägningen attmen
kraft själv. anställdessedan den anställde Densigsagt upp

föreninghan tillskrivitdåliga omdöme hade visat sig i att en av
föreningen bidrognäringsidkare och meddelat att om

fattaskulle han snabbareekonomiskt till höja hans lön,att
arbetsuppgifter på länsstyrelsenbeslut Hansän varannars.

föreningeningicksådana de näringsidkare iatt varsom
för verksamhet. Blandberoende hans beslut sin annatav

informeratdärför den anställde sedermera självmant sinaatt
föreliggabehovöverordnade skrivelse, ansågssin inte avom

föråtalsanmälan exempelvis mutbrott.

anställd till åtal påLänsstyrelsen Kalmar län anmäldei en
förfalskningar samband med avlämnandegrund i avav

fick därefterfråga ochreseräkningar. blev dömdPersonen i
förtidspension.

anställd till åtal påLänsstyrelsen Gotlands län anmäldei en
förskingring. ifråga verksam pågrund Medarbetaren varav

Åtalettill länsstyrelsen.högskolan, på Gotland knutenärsom
fällande påföljden bestämdes till Villkorligledde till dom och

frågasade självdom och böter. anställdeDen innansigupp om
från arbetsgivaren.skiljande anställningen aktualiserats av

anställd till åtalLänsstyrelsen Kristianstad län anmäldei en
besiktningsman vidpå grund han i sin tjänstattav som

förlett förlantbruksenheten erlägga betalninglantbrukare att
postgirokonto ställetbesiktningstjänsterna till hans iprivata

för ärendetill länsstyrelsens konto. Polisutredningen dettai
fortfarande julipågår då detta skrivs 1996,i mitten menav

den anställde har från anställning.sig sinsagt upp

län anmälde anställdLänsstyrelsen Göteborgs och Bohusi en
för ifrågasatt olovligttill åtal undandräkt alternativt
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förfogande intygande och mutbrott,samt osant men
förundersökningen lades ned då det ansågs brott kundeinte att
styrkas. Anmälningen hade dels misstanke denavsett attom
anställde använde länsstyrelsens tryckeriutrustning för att
producera saker sedan såldes förtjänst,med delsprivatsom
misstanke den anställde for såltatt privat vinning vissom

tillhördeutrustning länsstyrelsen, dels misstanke attsom om
han låtit bjudas leverantörsig på hotellvistelse.av en en

ÄlvsborgsLänsstyrelsen i län anmälde medarbetare viden
Åtaletbilregistret till åtal såsom förmisstänkt tjänstefel.

lämnades bifall brist på bevis,i och den anställdeutan idagär
omplacerad.

Även länsstyrelsen Västernorrlands läni anmälde en
medarbetare vid bilregistret till föråtal tjänstefel. Gärningen
bestod den kvinnligai medarbetaren, hadeatt ettsom
förhållande med bilhandlare hjälpte den sistnämnde med atten
antedatera antal sambandregistreringar med han gickett i att

konkurs. fälldesi Kvinnan för tjänstefel och sade frånsigupp
varförsin redan fattattjänst, beslut avskedande aldrigett om

fullfölj des.

Länsstyrelsen Jämtlands län falli ingaattanger av
åtalsanmälningar förekommit under den aktuella perioden.
Däremot anmäldes, åtalades och dömdes länsantikvarien 1986
för bedrägeri, trolöshet huvudman,grovt sedan hanmot mm
"dribblat med pengar". Under har dessutom1996 arkitekten
vid länsstyrelsen anmälts till åtal, förmisstänkt
urkundsförfalskning, sedan det uppdagats frågaiatt personen
forfalskat betyg sambandvissa medi han sökte sinatt
nuvarande tjänst 1990.

Länsstyrelsen Västerbottensi län anmälde medarbetare tillen
åtal för olovlig körning och året därpå för stöld.grov grov
Stöldgodset bestod dyrbar tillhördeutrustningav som
länsstyrelsen och den anställde sålde. Dom har ännu intesom
fallit det målet.i Den anställde har på begäransenare egen
slutat anställning vidsin länsstyrelsen.
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Statens järnvägar5.3.3.

Allmänt5.3.3.1.

anställda000 idrygt 36hade 1985Statens järnvägar
affärsverket75 hela SJtillDärtill kommer, serom man -

dotterbolag. Dessaanställda SJantal ikoncernen, stortett :s
eftersom derashäremellertiddotterbolag inte intresseär av

antalethadeTill 1988omfattas LOA.anställda inte av
detdrygt 000 innansjunkit medvid SJ 1anställda personer,

följdtillytterligare 6 300 attminskade med avpersoner
järnvägar.76 anställda harAntaletStatensBanverket bröts ur

till drygt 000uppgå 14förår 1995därefter minskat varje att
personer.

personal olikaförekommer iStatensInom järnvägar
järnvägsexpeditörerbenämnskategorinkategorier. Den störst

särskildnågonharomfattar allaoch inte annansom
exempelvis iförekommerärnvägsexpeditörerbefattning. J

administrativaoch olikapå ikassorna stationerna
lokförarehuvudsakligenfinnsOmbord på tågenbefattningar.

olikatågtrafikenför dirigera iochoch tågmästare att
tågtrafiken driversjälvafinns tågklarerare. Utöveravseenden

påochför tågenverkstäderocksåStatens attjärnvägar serva
Vidare har Statensförekommerverkstäderdessa reparatörer.

finnsvarför detfärjetrafik,ochockså buss-järnvägar
verket. Hursjöfolk anställda inombussförare och olika typer av

utvecklats underpersonalkategoriernaolikapå destorlekarna
denutredavidare inommöjligtåren har varitinte att ram som

projektet utgjort.

75SJ-koncernens 131986, sidårsredovisning
SJ-koncernens 1988, sid 29årsredovisning
SJ-koncernens 391995,årsredovisning sid
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Ärendemängd5.3.3.2.

StatensTabell Antal ärenden till järnvägarsinkomna
personalansvarsnämnd 1.985- 19.95

1985 91 93 94 9586 87 88 89 90 92
Antalärenden 82 94 90 133 213 86 61 82 81 68 33

SJ:s personalansvarsnämndTabell Antal ärenden i som
ellerslutat med arbetstagaren skilts från sin anställningatt

tilldelats disciplinpåföljd.

Avgjorda 1985 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
ärenden
Avskodade 3 5 2 6 3 1 3 4 2 3 6
Uppsagda 13 8 7 5 1 5 3 5 2 1 1

Varningutdelad 33 46 35 31 18 19 26 19 14 20
Löneavdrag 2 2 - - - - - - - - -

Antalet inkomna Någonärenden nådde högsta nivå 1989.sin
förklaring framomedelbar till varför ärendemängden ökade till

finna. därefterdess svår under årenMinskningenär äratt
däremot lättare förstå Banverketsbakgrund delsatt mot av
tillkomst dels det antalet anställda.ständig minskande Enav
liknande utveckling kan den andra tabelleniävenses som

det antal ärenden resulterat beslutvisar i isom
frånansvarsnämnden vilket den anställde skilts singenom

disciplinpåföljd.anställning eller tilldelats en

siffrornaSamtidigt korrekt beskrivningsom ger en av
verkligheten det viktigt mörkertalbetydandeär minnasatt att
döljer frånbakom statistiken. protokollen årIsig ärsenare
exempelvis hälften besluten iänmer av
personalansvarsnämnden beslut avskrivning ärenden tillom av
följd den anställde till följd arbetsbrist elleratt sagtsav upp av
själv sig.sagt upp
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anställningenSkiljande från5.3.3.3.

frånanställd skiljasSom konstaterats tidigare kan sinen
varvideller avsked,anställning uppsägninguppsägninggenom

tillvägagångssättet.det mildareär

periodenunder den aktuellafallendeI 50 51 uppsägningavav
frånvaroolovligaför åtgärden arbetstagarenshar skälet varit
enda fallankomst.fåtal fall upprepade Deteller -i ett sena-

ordningsmanskäl åberopats avsågdär något annat somen
avfyratdärför blandhansades1992 annat ettattupp

varvid kollegaluftgevär Stockholms centralinomhus på en
skadats.

de arbetstagaresammanhangetmärkaAtt vissai är att somav
från arbete underbortaföljd frånvarotill sittvaritsagts avupp

genomgångår. Vidflera iblandmånader, uppemot ett aven
arbetstagarenfår intrycketdessa ärenden närmast attavman

naturligtvisanställning vilketglömt bortantingen sin
den.bryrförefaller eller helt enkelt Imindre troligt siginte om

ellerflyttat utomlandsfall hade arbetstagarennågra mer
dåmeddela Statensmindre järnvägar,permanent utan att som

medhaft kommuniceraockså svårighetervissa att
vederbörande uppsägningsärendet.i

tabellenframgårSkälen för avskedande varierar, som av
demför Huvuddelennedan, skälen uppsägning.än av sommer

Somföljd brottslighet.avskedats har blivit avskedade till av
brottslighetennödvändigttidigare detkonstaterats inteär att

tillräckligt detriktat arbetsgivaren, detsig är attutanmot
förfarandet tålas någotaktuella skall behöva iinte

rättsförhållande. exempelvis arbetstagareSålunda har
följd domar mordStatens tillavskedats järnvägarinom omav

aktuella brottetmed Vanligare emellertid detär attmera.
bestått ekonomiskariktat Statens ochjärnvägar isig mot

fall för avskedandenågra har skäletoegentligheter. I varit att
frånvarande, försent tilleller kommitden anställde varit

fallför omfattning.arbetet, giltigt skäl li ettstorutan var
för avskedande medskälet tjänsteman vissaatt en

därvidbefogenheter teckna avtal med utomstående grovtatt
överskred behörighet.sin
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Tabell Skäl för avskedande10.

1985 86
Antalavskedade 3 5

frånvaro 1varav
dömdaför 2 5varav

brott
orsakvarav

Brottsbalken
3
mord
misshandel
8
stöld, stöld,grov

stöldt
aganmäktigt
förfarande
9

häleri
10
förskingring

olovligt

Disciplinpåföljder5.3.3.4.

Disciplinpåföljderna och löneavdrag. Löneavdragvarningär
utdömdes vid två tillfällen och vid tillfällen1985 tvâ 1986. I

fall,samtliga rörande1985utom ett reparatör variten som
försumlig säkerhetstjänst, föri skälet löneavdraget olovligvar
frånvaro. disciplinpåföljdDenna därefterhar aldrig kommit till
användning mycket allvarligai sammanhangens som
onykterhet vid säkerhetstjänst, försumlighet iannan
säkerhetstjänst fortkörning med tåg eller liknande,som
upprepad frånvaro giltigt skälutan osv.

Tjänsteman överskred sin behörighet vid tecknandegrovt av
avtal med utomstående part
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Skäl varningförTabell II.

Sza94 959391 9289 9087 881985 86
2672019 142618 1935 314633varningarAntal

157108 1115912 629 2620frånvaronVaravpga
41 21lokförarevarav
824 47 44 55 31512 19järnvägsaxpeditörervarav
463 13 12 46 296 9reparatörarvarav
2554 1 321 22övrigavarav

7272 06 69 77 1410vid 4försumlighetVaravpga
säkerhatstjänst

4155 5 14 373 53lokförarevarav
813 31tågklarararevarav
431järnvägsexpeditörervarav
911 113 2övrigavarav
101 13 23onykterhetvarav

vidsäkerhetstjänst

190 21 n04 2 00barusningau7 3grundVarav av
11lokförarevarav
91233järnvägsexpeditörarvarav
312raparatörervarav
61581övrvarav

130 10 30 50 02 1försumlighet 2grundVarav av
i kassatjänst

33tågmästarøvarav
7311järnvägsøxpeditörer2varav
321övrigavarav

185 1 13841282 183 1orsakerVaravövriga

79Och ankomstsen
goAvseende i tjänst ännarkotikasåväl alkohol annansom

säkerhetstjänstvidmotsvarandeOnykter ochsäkerhetstjänst.
säkerhetstjänst.vidförsumlighetVaravunder rubrikenredovisas pga

81 och tjänstemantågmästare, maskinist,Matros, motorman
82Två cheftill sinmed hotelserskickade vykortreparatörer
83Obehörigt tjänstefordonutnyttjat
Varav bisysslaförordningsmanen
85Ordningsman på Sthlm CIuftpistol inneskjutit
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Varning har kommit oftare.till användning destosom synes
framgårSom tabellen nedan har fördet vanligaste skäletav

den anställdes frånvarovarning olovliga ellervarit sena
ankomst till arbetet. Att järnvägsexpeditörer denär

personalgruppen detistörsta sammanhanget beror
antagligen på något detinte denänannat att är största

huvud förDen skälöver näst störstataget.gruppen gruppen av
utdelande försumlighet vid säkerhetstjänst,varning ärav
varvid lokförare den klart dominerande personalkategorin.är
Att märka det under den studerade periodenär att inte
förekommit fall10 onykterhet vid säkerhetstjänst.änmer av
Onykterhet vid säkerhetstjänst dock dentjänst än ärannan
tredje orsaken till utdelande följdstörsta varning, tättav av
försumlighet kassatjänst. Beträffande fördelningeni av
onykterhetsfallen mellan olika personalkategorier torde denna
avspegla relationen totalt verket. medIinomsett gruppen

förorsaker förekommer spektrumövriga varning vittett av
förseelser, vilka det saknas anledning särskildatt annatange

fotnoterna.iän

Åtalsanmälningar5.3.3.5.

flera fall framgårI det olika skålav av
personalansvarsnämndens protokoll arbetstagareatt

förpolisanmälts olika förfaranden fattatnämndenutan att
något särskilt beslut åtalsanmälan. fulltDetta naturligtärom

bör beaktas vid studiet statistiken ärenden iövermen av
personalansvarsnämnden resulterat åtalsanmälan. Iisom
praktiken innebär det framgårvad tabellen nedanatt som av

på någotinte samlad bild alla de brottsätt utgör en av som
begåtts arbetstagare Statens Likväl detinom järnvägar. ärav

överviktenintressant ekonomiskt relateradeatt notera av
brott, vilket framträddemed den bildstämmer iöverens som
sammanställningen förskäl avskedanden.över
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Skäl åtalsartmälnizzgarTabell för12.

1985 87 88 89 90 9186
Antalanmälda 2

åtaltill

Brottsbalken
9 Kap
Bsdrägeri
Trolöshet
mot
huvudman
10Kap
Förskingring
13Kap
Allmänfarlig
vårdslöshet

Kap20
Tjänstafsl

Sjiilagen
Vårdslöshet
i .

ochJustitieombudsmannen5.4.

Justitiekanslern

Justitieombudsmannen5.4.1.

får § JO-instruktionenJustitieombudsmannen jämlikt 6 2 st
befattningshavaresärskild åklagare väcka talan mot somsom

elleråligger honomåsidosätta vad i tjänstenattgenom som
86tryckfrihetsbrott.uppdraget har begått gärning änannan

paragraffår enligtVidare ombudsmannen 3 i görast samma
beträffande befattningshavareanmälan som genom

vad åligger honom sigåsidosättande i tjänsten gjortav som
forfarande.disciplinärtfel, beivrasskyldig till kan genomsom

ställt tillfråga, klagomålOm väckts genomsom
utredaslämpligen kanJustitieombudsmannen, av annan

86Lag ombudsmän1986:765 instruktion för riksdagensmed
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får §myndighet JO, klagomålet enligt JO-instruktionen18än
överlämnas till denna myndighet.

nämndaVerksamhetsåret väcktes med stöd1984/85 av
paragrafer fall. socialtjänstemanåtal Ärendet avsågi ett en

till tystnadsplikten.påstods ha skyldig brott Igjort sig motsom
fall disciplinförseelse, gällandegjordes anmälanett enom

forunderläkare underlätenheterbiträdande överläkare och ien
§journalforing. Med stöd överlämnades 89samband med 18av

myndigheter.ärenden andratill

fallfem fall. tvåväcktes åtalVerksamhetsåret 1985/86 i 1
förmisstänkta vårdslösgällde det åklagare

fallurkundsförfalskning, tvåmyndighetsutövning respektive i
för fallhemsamariter misstänkta mutbrott och i översteett en

fyra fallmisstänkt för tjänstefel. Disciplinärenden anmäldes i
beträffande polisman ochtulltjänsteman, åklagare, enen en en

§ överlämnades ärenden till andraläkare. Med stöd 11318av
myndigheter.

Disciplinärendeväcktes åtal.Verksamhetsåret 1986/87 inga
professor psykiatriskfall vidanmäldes rörandei ett en en

§ överlämnadesMed stöd 79klinik och läkare. 18aven
myndigheter.ärenden till andra

och anmäldesVerksamhetsåret väcktes åtal1987/88 ingainga
§ ärendenöverlämnades 59disciplinärenden. Med stöd 18av

myndighetenstill andra

förväcktes åtal polismanVerksamhetsåret 1988/89 ett mot en
disciplinärende,myndighetsmissbruk och anmäldes ett
myndighetsmissbruk.likaledes polisman och rörandemot en

§ överlämnades ärenden till andraMed stöd 7018av
myndigheterf

87 1985/86:1,Redogörelse sid 14 f
88 Redogörelse 1986/87:1, sid 14 f
89 1987/88:1, 16Redogörelse sid
9° 1988/89:1, 16Redogörelse sid
91 1989/90:1, sid 16Redogörelse
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polisman ochVerksamhetsåret väcktes åtal1989/90 ett mot en
Ärendena fallrördefyra disciplinärenden.anmäldes i tre

felaktiga användningpolismän, två beslut avomvarav
fall vid handläggningpersonella tvångsmedel och jävett avav

fall rådman dröjtparkeringsanmärkningar, och i ett en som
rättspsykiatriskbeslutmed expedieringen ettav om

till§ överlämnades ärendenundersökning. Med stöd 8118av
myndigheter.andra

fyra fall. Två åtalenväcktes åtalVerksamhetsåret 1990/91 i av
myndighetsmissbruk, beståendeavsåggällde polismän och i

fallet felaktigt beslut upplösadet i attett enomena
felaktigt beslut enligtoch det andrademonstration i i ett
VM-kvalmatch. Ettutlänningslagen samband medi aven
tjänstefel för haforåtalen gällde misstänkt vigt ettpräst atten

fjärde åtaletoch detsenildementpartentrots attpar en var
socialförvaltningkommunalavsåg vidtjänsteman somen en

misstänktsamband medvidta åtgärderunderlåtit iatt en
fall anmälanbarnmisshandel. åtta gjordesI om

fall rörande polismän. Endisciplinärenden, i sexvarav
åklagaretingsrättsdomare ochanmälan avsåg ienen

dentelefonavlyssning ochhemliganledning beslutett omav
efterlevnadengällde löjtnant brustitanmälan isista aven som

§ överlämnadesMed stödsäkerhetsinstruktioner. 18vissa av
myndigheter.ärenden till andra89

fallfall. fem gälldeväcktes åtal IVerksamhetsåret 1991/92 i tio
tjänstefel, fall åklagareforåtalet polismän misstänkta i ett en

fall tingsrättsdomareför tjänstefel,misstänkt i ett en
tjänstefel fall personalhandläggareför ochmisstänkt i ett en

tjänstefel beståendeförvid invandrarverket misstänkt i
åtalenärende.handläggningen Ettdröjsmål vid ett avav

formisstänktövervakningsnåmndgällde ledamoten av en
vidbrott tystnadsplikten och tjänstemanannatettmot enen

för förvanskningsocialförvaltning misstänktkommunal av
disciplinärende, bådafall gjordes anmälanurkund. tvåI om

Redogörelse 199o/91:1, sid 19 r
Redogörelse 201991/92:1, sid f
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§rörande polisman. överlämnades ärendenMed stöd 15318av
myndighetertill andra

förVerksamhetsåret väcktes åtal polisman1992/93 ett mot en
tjänstefel. disciplinärendenintygande alternativt Tvåosant

§anmäldes, båda rörande Med stödpolisman. 18av
myndigheter.95överlämnades ärenden till andra109

fallVerksamhetsåret väcktes åtal. gjordes1993/94 linga ett en
anmälan disciplinärende rörande polisman utansomom en

offentlig tillställning. Med stödstöd lag låtit upplösa 18i aven
myndigheterfls§ överlämnades ärenden till andra74

tf.väcktes åtal rådmanVerksamhetsåret 1994/95 ett mot en
förvid för tjänstefel. två fall gjordes anmälanItingsrätt

vidvidtagande disciplinär åtgärd. Fallen gällde rådmanav en
förordnande utdömdarörande laglig grundtingsrätt utan att

förverkasböter skulle och två polisinspektörer beviljatsom
samband med julhelg. Medlättnaderivissa tjänstgöringen i en

fall§ tillstöd överlämnades klagomål 4918 i annanav
myndighet.97

Justitiekanslern5.4.2.

JK-instruktionen93får §Justitiekanslern jämlikt 5 som
befattningshavaresärskild åklagare väcka talan mot som

begått åsidosätta vad åliggerbrottslig handling att somgenom
honom eller uppdraget. Vidare skall kanslern enligt 6i tjänsten
§ beträffande befattningshavarelag anmälangöra somsamma

åsidosättande vad åligger honom i gjorttjänstengenom av som
fel,skyldig till kan beivras disciplinärtsig som genom

förfarande.

941992/93 J01, 21sid f
951993/94 J01, 21sid f
961994/95 J01, 20sid
971995/96 J01, 20sid
98Lag 1975:1339 justitiekanslerns tillsynom
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Justitiekanslern har under perioden väckt åtal1990-1996 inte
någon för tjänstefelarbetstagare och heller vid någotintemot

tillfälle anmält någon för disciplinförseelse.arbetstagare Vid
tillfälle har arbetstagare till arbetsdomstolenett instämtsen

ifrågasattpå grund otillåten bisyssla. Arendet, gälldeav som
departementsråd finansdepartementetvid bedrivitett visssom

handel finansiellamed refereras på platsinstrument, iannan
rapporten.

Kommentarer5.5.

grunden fråganI kan ställas det krävs någon särskildom
lagreglering disciplinansvaret för statligt anställda, motav
bakgrund frågordessa på arbetsmarknaden lösesi övrigtatt

Ävenkollektivavtal. för statligt anställda kangenom
disciplinansvaret delvis kollektivavtalsreglerat, eftersomvara
disciplinpåfölj derna kollektivavtalsdispositiva.är

förstAtt beakta vid denna diskussion den relevantaär
grundlagsregleringen. § regeringsformen framgårAv kap 1011

grundläggande bestämmelser statstjänstemännensatt om
rättsställning förmeddelas lag. och kunde förIi sig gränsen
vad grundläggande bestämmelser diskuteras, liksomutgörsom

vilken utsträckning bestämmelsernai skall dispositiva ivara
förhållande till kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal.
Emellertid första frågantorde den huruvida den gällandevara
grundlagsbestämmelsen fortfarande motiverad. tidigareDenär

förändraderedovisade fårpå den statliga anställningensynen
innebära särregleringen skall hållas minimal..attanses

Vid jämförelser mellan de myndigheter beslut itreen vars
disciplinärenden med studerats, kan inledningsvismera man
konstatera polisväsendet och Statens redovisatjärnvägaratt

flerväsentligt mycket ärenden vad länsstyrelserna har. Vidän
granskning de ärenden aktualiseratsnärmare inomen av som

polisen det också tydligt huvuddelen ärendenaär att av avser

Uppgifterna lämnade telefon den 30 juli 1996per av
byrâdirektören vid Justitiekanslerns kansli Margit Kallner efter hörande

byråchefen vid Justitiekanslerns kansli Göran Persson.av
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felsådana har med polisens särskilda ställning samhälletisom
och på vid motsvarande granskning Statensgöra,att en av

kan denna verksamhets spårasjärnvägar iäven särart
statistiken.

felpolisens del ochFör sålunda vapenhantering övriga iutgör
hälftenpolisverksamheten drygt de ärenden resulterat iav som

bristerutdelats polisens ansvarsnämnd. Dessavarningatt av
vid och fel polisverksamhetenvapenhanteringen iövriga i är

fall tjänstefel,själva verket brott, till exempel tillringa av som
följd straffrättsliga ställetdet konstruktion iansvaretsav nu
beivras disciplinärt.

Statens del kan konstaterasFör järnvägars att
medsäkerhetstjänsten särställning, vilket naturligtintar ären

hänsyn till verksamhetens Likaså kan det antas attart.
frånvaro och ankomster omständigheter drabbarärsena som

tidtabellsbunden arbetsgivare Statens järnvägaren som
hårdare arbetsgivare där den exakta tidpunktenän en annan
för avgörandemedarbetarnas ankomst till arbetet inte är av
betydelse. finns gå djupareemellertid svårigheterHär in iatt

eftersom tilldelatsproblematiken så del demstor somen av
frånvaro endast benämntspå grundvarning av

ansvarsnämndens protokoll. Vad derasjärnvägsexpeditörer i
arbetsuppgifter och huruvida dessavarit varitnärmare

därförberoende någon tidtabell omöjligtär säga.attav

jämförelse anställdaVid mellan de polisens inte ärav somen
polismän och vid länsstyrelserna å denä sidan de anställdaena

finnsfinnerandra det mellan dessaävenatt grupperman
betydande finns anställdaskillnader. Vid polisen 0007ca

finnspolismannen, medan det vid länsstyrelserna 6utöver ca
vilka de tvåanställda. har de000 Förvisso organisationer inom

uppgifter, skillnaden antaletarbetar olika igrupperna men
disciplinärenden löneavdrag hos polisenoch 815 varningar

och löneavdrag på länsstyrelserna och3 ivarningar ingamot
vidantalet avskedanden avskedanden och10 5 uppsägningar

jämfört avskedanden vidpolisen med och3 uppsägningar inga
generellt tillgriper dennalänsstyrelserna tyder på polisenatt

jämförelseoftarebeslut länsstyrelserna. Vidäntyp av en
anmärkasmellan dessa två skall emellertid ävenattgrupper

oftade anställda vid polismyndigheten polismäninte ärsom
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faktiskt handlandeåt myndighetsutövningsigägnar genom
exempelvis arrestvakter medan länsstyrelsernas

beslutsfattandemyndighetsutövning allt väsentligt beståri iav
olika ärenden.

jämförelsePå motsvarande kan mellan den delsätt görasen av
Statens personal någon särskildjärnvägars iinte ärsom
säkerhetstjänst och omedelbart beroende tidtabellinte är av en
å sidan och de beskrivna två inomena av nyss grupperna
polisen och länsstyrelserna å den andra. Slutsatsen skulle även

disciplinpåföljderdå bli länsstyrelserna tillgriper ochatt
avskedande dåsällan de myndigheterna ävenmest tre manav

förväntasbortser från sådan personal kunnatsom vara
överrepresenterad statistiken.i

jämförelse mellan Statens och PolisväsendetEn järnvägar i
kraftigadetta avseende sedan hänsyn till dentagitsger,

personalminskningen Statens under deninom järnvägar
aktuella perioden, vid handen de allttvå organisationerna iatt

förväsentligt likartade. Skälen tillgripa disciplinäraär att
åtgärder från anställningareller skilja arbetstagare sina
skiftar denaturligtvis, intrycket ändåär attsammantagetmen
fungerar på likartat sätt.

finnsSåväl Statens Poliseninom järnvägar inomsom
försärskilda, hela riket gemensamma,

finnspersonalansvarsnämnder. Vid länsstyrelse ocksåvarje en
sådan förklaringarna till denämnd. Möjligen dettaär en av

finnsolika hantera problem inomsätten attsom
Genom nämnderna polisväsendetorganisationerna. inomatt

och på Statens sammanträder regelbundet och harjärnvägar
särskilda knutna det lättare, ochkansliresurser till sig är
känns naturligt, för chefer på olika nivåer vända tillsigattmer

finnasdessa ansvarsnämnder med de problem kan blandsom
förklaringpersonalen. Till denna skall självklart också läggas

dels det lättarelänsstyrelserna små myndigheter därär äratt
social kontroll och andra metoder repressionänatt genom

frånavhålla medarbetare otillbörligheter, dels att
deorganisationskulturen sannolikt väldigt olikartad iär tre

myndigheterna. Statens vilar påDär järnvägars organisation
lydnadsförhållandenhierarkisk struktur med mycket tydligaen

vilket dess organisationsplanockså oerhört starkt avspeglas i-
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ämbetsmannatraditionpåvilar länsstyrelserna aven-
vid samtalockså detdenna riktning talarkollegialitet. l som

"informella påföljder" vilketmed länsstyrelserna sagts om
beträffande länsstyrelsenkommenterats ibland annat ovan

Kalmar län.

självklartbli det kanskeSlutsatsen detta måste inte ärattav
särprägladavseenden såden statliga allatjänsten i är attatt
finnsUppenbarligensärskilda regler.den vissamotiverar typer

särskiltmåste regleras påstatliga sätttjänster somav -
vadbruk medexempelvis polisens men somav vapen mera -

användningframkommit rörande länsstyrelsernas av
fallet generellt.fortalar sådisciplinansvarssystemet inte äratt

Ändå fall,förekomstenfinnas skäl, denkan det ringatrots av
for särskild regleringtalarövrigtiäven avsom en

förbunden verksamhet liksomoch därmedmyndighetsutövning
förtroendepå särskiltverksamhet bygger övrigt.iettsomav

dock ifrågasättasVid sidan detta kan inte rentettomav
förinförasskullearbetsrättsligt disciplinansvar kunna även

fallet beträffande denanställda, så redanstatligt storaärsom
Tilloffentliganställda kommuner och landsting.igruppen

frågor avslutandedessa återkommer avsnitt.vi i ett
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KAPITEL 6

SKADESTÅNDSANSVAR

års skadeståndslag6.1. 1972

6.1.1. Regleringen före 1972

skadeståndslagensFöre tillkomst fannsår 1972 allmännainga
regler och kommunernas skadeståndsansvarstatens iom
samband med myndighetsutövning, endast förregler vissautan

fall,speciella såsom till oskyldigt häktade ellerersättning
dömda. hävdvunnaDen uppfattningen det allmänna vidattvar
myndighetsutövning hade någoti princip inte
skadeståndsansvar. skadelidande fickDe försökastället fåi

från deersättning kunde felat,tjänstemän ha ochvisassom
grunden for skadeståndsyrkandet då det brott formivar av
tjänstefel den anställde begått. Efter hand luckrades isom

denna ordningrättspraxis och och kommunernastatenupp,
förpliktades betala skadestånd 10°fall.i vissaatt

Beträffande skador uppkommit offentligsådanisom
verksamhet kunde jämställas med verksamhetprivatsom
gällde däremot regler for den privatasamma som
verksamheten. Staten och kommunerna hade fråndär början

1900-talet principalansvar för de och sakskadorettav person-
de anställda oaktsamhet vållade foroch desom av rena

förmögenhetsskador uppkom vid brottsliga gärningarsom av
de anställda

1°°Prop 1989/90:42, sid 4
1°1sou 1993:55, sid 44 n
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lagstiftningårsmed 1972Avsikter6.1.2.

för detvägledandereformårsförarbetena till 1972 attI angavs
reparationsaspekten,delsbordereformarbetetfortsatta vara

delsfå ersättning,enskildesdenvill intresse attdet säga av
uppkommaskulleeffekten, att ettden preventiva genomsom

och bättrebidra tillskulle störrestörre omsorgansvar
skulle detSamtidigtsida.från allmännasdetförutseende

dittills åvilatskadeståndsansvaretpersonliga som
102lättas.tjänstemännen

underströksskadeståndslagförslag tillmedI propositionen
utvidgningforskälreparationssynpunktensärskilt avensom

myndighetsutövning.1°3vidskadeståndsansvarallmännasdet
särskiltansågs tungtvägaenskildes ersättningDen intresse av

beroendeställningellertvångssituationbefannhan isignär en
taladeLikasåtill det allmänna.förhållandei
jåmlikhetssynpunkterochsolidaritets-riskfördelningstanken,

förövervägandensamhällsekonomiska ettallmännasamt
k0mmuner.1°4för ochutvidgat statansvar

skadeståndsskyldighetallmännasSamtidigt detsom
enskildemån deninskränktesutvidgades, i samma

forskäl detta,fanns socialagrundenItjänstemannens ansvar.
blandårsockså 1972 propositionkonstaterades attdet imen

företagföransvarsförsäkringar iförekomstenannat av
blevsällantill arbetstagare privat tjänstpraktiken lett iatt

skadeståndsskyldiga1°5 Eftersom ärpersonligen staten
därmed aldrig kommeranställdasjälvförsäkrande och statligt-

dettaansvarsförsäkringarbetsgivaresskydd sini varav -
personligt inteskyddemellertid motett varsomansvar

problem,dettalösaanställda.effektivt för de statligt För att

°2sou 1993:55, sid 47
1°3Prop 1972:5
1°4sou 1993:55, 49sid
1°5Prop 1972:5, 406 fsid
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för omfattningen anställdasockså undvika deatt attmen av
försäkringsbolagenspersonliga blev helt beroendeansvar av

lämpligtansvarsförsäkring, ansågs detregressvillkor vid iatt
lag reglera arbetstagarnas skadeståndsskyldighet.

efterLäget6.1.3. 1972

lagstiftning där denGenom års skapades1972 ett system
generellt, mycketstatlige arbetstagaren, liksom arbetstagare
för handlingarsällan blir personligen skadeståndsansvarig sina

i tjänsten.

definieras utifrånSkadeståndsansvaret kan kriterier. Förtre
det första handlingen harkan den skadeståndsgrundande
foretagits vid myndighetsutövning ellerantingen i annan

för personskada,det andra kan den ha resulterattjänst, i
formögenhetsskada för tredje kansakskada eller och detren

den samband sådant samband.ha med brott eller sakna

Beträffande företagitshandlingar vid myndighetsutövningsom
innebär kap § skadeståndslagen eller kommunen23 statenatt

förden skadelidande alla skada det villersätter sägatyper av -
sakskada, personskada och förmögenhetsskada oberoenderen -

den skadevållande handlingen brottslig. Därmedvaritav om
sträcker kommunens vadoch längresig änstatens somansvar

for förmögenhetsskadagäller enligt regeln vid egetren
§vållande kap skadeståndslagen. Enligt denna2 4i

förmögenhetsskadahuvudregel vid brott.endastersätts ren

företagitsAvseende handlingar vid sådantjänst änsom annan
§har samband med myndighetsutövning, innebär kap3 1som

omfattningoch kommunen skada iatt ersätterstaten samma
gäller vid vållande enligt reglerna kap och2 4i 1egetsom

skadeståndslagen, vilket innebär och personskadasakskadaatt
då de vållats uppsåtligen eller oaktsamhet medanersätts av

formögenhetsskada endast vid brott.ersättsren
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direktblialdrigkommer däremotArbetstagaren att
orsakatför något han itredjeskadeståndsskyldig mot man

uppfyllda.§kapförsåvitt rekvisiten 4 1i ärintetjänsten,

arbetstagare§ skadeståndslagenkapEnligt är4 1 en
endastföljd handlingarskadeståndsskyldig till i tjänsten,av

handlingenshänsyn tillföreligger medskälsynnerligaom
skadelidandesdenställning,beskaffenhet, arbetstagarens

utvecklatsomständigheter. Den praxisoch övrigaintresse som
skålsynnerligasådanainnebärbeträffande regleringdenna att

dock hävdatharföreligger. Bengtsson attytterligt sällan
förtroendevaldaanställda ochfunktionärer-b ådeoffentliga

arbetstagare ilångtgåendeborde ha änett ansvarmerm.m.
medföraalltsåbordevållandeEtttjänst.privat regressansvar

det allmänna.för funktionären gentemot
Ämbetsansvarsreformen enligt Bengtssonpåkallade snarast en

grupperÃOGför dessaskadeståndsansvaretpåsträngare syn

års ochreform19896.2. senare

åtskilligalämnadesframåt,1980-talet ochFrån mitten av
allmännasdetutvidgningmed krav påriksdagenmotioner i av

skadeståndslagenÅmkapenligtskadeståndsansvar 3
åtgärder,tidunder långföranledde ingaMotionerna men

förslag påmed1989resulterade slutligen propositioni en
inneburitregler kap 3 5avskaffande de 3i somav -

Blanddet allmännas annatbegränsningar ansvar.av
innebarstandardregeln,upphävdes den k attsoms

" deförelåg endastför det allmännaersättningsskyldighet om
verksamhetenstillmed hänsynblivit åsidosattakrav har som

utövning.1°3på desskunde ställasskäligenoch ändamålart
allmännasoch detriksdagenPropositionen antogs av

utvidgas.alltsåskadeståndsansvar kom att

l°6Bengtsson, 1978, 267sid
1°7Bengtsson, 181996, sid
1°8Prop 1989/90:42, sid 1
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Vid tid tillsattes utredning med uppdrag attsamma en
eller andraytterligare några skärpningaröverväga om

förändringar det allmännas skadeståndsansvar varav
påkallade. Utredningen redovisade uppdrag 1993sitt i

109ochbetänkandet "Det allmännas skadeståndsansvar"
föreslog framföralltsåvitt intresseär attnu av- -

gälla felaktigskadeståndsansvaret skulle utvidgas till att
myndighetsinformation, oaktat denna lämnats vidinte

föreslogs utvidgningmyndighetsutövning. Vidare en av
frihetsberövandenvid och andraansvaret

m.m.11°frihetsinskränkningar, förslag tillhar lettDessa inte
förslag frånnågra regeringen.

årsVäl märka såväl års 19931989 propositionatt tar som
den enskildeutredning sikte på det allmännas gentemotansvar

förändrar förhållandet mellan detmedborgaren, och varken
offentligt förhållandet mellanallmänna och de anställda eller

offentligtde anställda och medborgarna.

Praxis6.3.

Allmänt ersättningsskyldighet enligt6.3.1. 1om
skadeståndslagen

Beträffande skadestånd redan konstaterats, tvåär, som
skadeståndsrättsliga regelverk aktuella, dels reglerna om

och kommunernas ersättningsskyldighet enskilda,statens mot
dels reglerna arbetstagares skyldighet skadaersättaattom

förstaåsamkats enskilda eller arbetsgivaren. Densom
kategorin syftetregler lämnas här åt sidan, då med rapporten

förbelysa de statligt anställda detär änatt ansvaretsnarare
1 1 1allmännas medborgarna. Tolkningenmotansvar av

1°9sou 1993:55
lloBengtsson, 1996, 20sid r
11 lFör praxisöversikt beträffande det allmännas moten ansvar

medborgarna hänvisas till 1996Bengtsson eller mer kortfattat
Hellner, 446-461sid
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tillanknytningmyndighetsutövningbegreppet i
under 4.3.behandlats avsnittharskadeståndsansvaret ovan.

vad gällertunnsåddmycketAllmänt kan praxis ärsägas att
§kapenligtersättningsskyldighet 4 1arbetstagares

Högstade mål iFlertalet citeratsskadeståndslagen. somav
domssamlingardomstolens och hovrätternas avser

försvaret och arbetstagarensförhållanden inom
årsRedan 1972arbetsgivaren. iskadeståndsansvar mot

kunde påkallaskäl attpreventivaproposition attangavs
fall, särskiltdessatillämpades iskadeståndsregeln strängare

medel eller vidanförtrodda grovtbristande redovisningvid av
ställts tillredskaphandhavandevårdslöst somav

förfogande.

återkomma nedan,skallvilkenFörsvarsmakten, tillUtanför vi
skadeståndsskyldighet vidpraktiken aldrigföreligger annati

falletbrott.3 RHexempel på dettauppsåtliga Ett utgörän
tillkommenderadtillfälligtpolisman ettEn1990:51: var

framdam komarbetade, dåvanligenområde där han inte en
närheten.hittathonmed plånbok itill honom somen

ochpolisstationtillplånbokenPolismannen närmastetog
påtillsynmed instruktionerna,stridlämnade den, i utan

lapp medmedtillsammansbefälets skrivbordvakthavande en
Dåfor upphittandet.och platsenupphittarens namn

for hämtapolisstationenkom tillplånbokens attägare senare
fanns kr.000plånboken 12försvunnen.denna lplånboken, var

vårdslösskyldig tillfann polismannen siggjortHovrätten att
följtdå hanoaktsamhetsbrott intemyndighetsutövning ett --

egendom. Staten,för omhändertageninstruktionerna som
förde samtidigtfor förlust,hansplånbokens ägareersatt

lämnadetalanpolismannen. Dennaskadeståndstalan mot
skäl polismannenanfördebifall, ochhovrätten attutan som

hanvärdefullt innehåll,haftplånboken såkänt till attinte att
handlandehansplats,for honom ovanligpåtjänstgjort atten

bristande hänsynobetänksamhethaft grund änisin snarare
underordnad ställningoch hantill allmänheten intagitatt en

112Prop 5601972:5, sid
3Förbundsjurist telefonintervjuLO Rättsskydd,Eriksson,Bo

996-07-051
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polis. Hänsyn till målsäganden hållitsäventogs attsom
skadeslös staten.av

Ett exempel på uppsåtligt föranlederbrottatt
skadeståndsansvar för arbetstagare domen från Hovrättenär
för Nedre Norrland vårdare1995-12-13, DB 184. En vid ett
hem för utvecklingsstörda fälldes domen till föri ansvar
misshandel förpliktadesoch skadestånd förpatient utgeav en
sveda och värk kränkning. ansåg "medHovrättensamt att
hänsyn frågatill det uppsåtlig föreliggerär gärningatt om en
sådana synnerliga skäl, §enligt kap skadeståndslagen4 1som
krävs för ålägga vårdaren skyldighetatt ersättningatt utge
...". harDomen överklagats och Högsta domstolen har ännu

ställning till fråganinte prövningstillstånd.tagit I sittom
överklagande anför vårdarens ombud bland annat att
hovrätten grundat skadeståndsskyldigheten enbart på detatt

uppsåtlig ochvarit domstolengärning, Högsta tagitatten
ställning till befrielse från skadeståndsskyldighet enligt det
aktuella lagrummet fall.endasti ett

Om uppsåt alltså kan förnödvändigt villkorsägas ettvara
skadeståndsansvar det nämligen därmed ocksåär inte sagt att
det tillräckligt villkor, vilket rättsfallet NJAär 1990ett visas i
sid falldet231, nämnda överklagande.i Ensom avses nyss
lagman befanns Högsta domstolen ha uppsåtligeni tjänstenav
förtalat rådman. Sedan lagmannen avlidit under måletsen
handläggning förde rådmannen skadeståndstalan mot
dödsboet. Högsta domstolen konstaterade att
skadeståndsskyldigheten skulle bedömas enligt kap §4 1
skadeståndslagen fannoch synnerliga skäl förelåginteatt att
ålägga skadeståndsansvar. Till förgrund denna slutsats lades
bland det ålegat lagmannen alltsåannat att menatt agera

sprida uppgifterde förtal,inte utgjordejustatt attsom
lagmannen med allmänhetens och bästa förtingsrättensagerat

och han uppgifternaspridning åt syfteögonen inte givitatt i
skada rådmannen eller få frånbort henne hennesatt tjänst.
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anförtrodd egendomSärskilt6.3.2. om

tillförutsågs års1972 propositionSom konstaterats iovan,
skulle behövahård bedömningskadeståndslag särskiltatt en

for sådanaersättningsskyldighetenbeträffandegöras
anfortrodd.fått egendomarbetsgivarensarbetstagare sigsom
värnpliktiga,personalen, inklusivepå dettaTydliga exempel är

farligsåvälmängdFörsvarsmakten disponerar storinom som
stöldbegärlig egendom.som

frågarättsfallen sid det302de två NJA 1981l i omvar
handlandeanställda vid Försvarsmakten sittsom genom

forsta fallet gälldeförsvunnit.föranlett materiel Detvissatt en
vaktchef bärbaroch hadefanjunkare ensom var

tillfälle lämnadehan vidkommunikationsradio bil. Närsini ett
fälldedomstolenradioapparaten stulen. Högstabilen olåst blev

särskildafor tjänstefel enligt defanjunkaren till ansvar -
återfannsmed 21för till och 1988 ireglerna krigsmän som

förpliktade honombrottsbalken ochkapitlet att utge-
för domenTill grundfor radioapparaten. iersättning

dyrbarfrämst radiondomstolenskadeståndsdelen lade att var
anmärkningsvärtfanjunkarenstöldbegärlig,och varitatt

uppgiftvaktchef tillhade avvärjaoch hanoaktsam, attatt som
fallet gälldeandrahändelser. Detdennajust typ enav

hanvindrock påfanjunkare lämnat tjänsterumsin ettsom
forvarefter lämnadehanmed två kollegordelade regementet

vindrocken borta.återkomDå hanveckas semester. varen
stredfann det visserligendomstolenHögsta motatt
fanjunkarenvindrocken gjortlämnainstruktionerna att som

synnerliga skälstöldbegärlig,vindrockenoch attatt menvar
ersättningsanspråk.for Försvarsmaktensförelåglikväl inte

ochvindrocken blötvikt vidDomstolen lagt attatt varsynes
fannstorkrumdetstöldrisken sannolikt iännu större somvar

tillgängligt på tjänsterummet.än

§kapgäller, hänvisning 6 4värnpliktiga iFör genom
förersättningsreglerskadeståndslagen, somsamma

bedömderättsfallen sidtvå NJA 1985 75arbetstagare. del i
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domstolenHögsta värnpliktigas ersättningsskyldighet. detI
första fallet det fråga värnpliktig laddatvar om en som en
automatkarbin med frånkrut flera fläktochpatroner upp

på dåpipan han avfyrat det. Hovrätten dömde denvapnet
förvärnpliktige tjänstefel, vilket överklagades.inte Högsta

domstolen, hade ersättningsanspråk,att pröva statenssom
förpliktade den värnpliktige dessutom erlägga skadestånd.att
Till förgrund domen lades förskäl talarpreventivaatt att man
ställer förhållandevis höga krav på aktsamhet från den
militära personalen vid vård och tillsyn ochav vapen annan
dyrbar materiel. Högsta domstolen hänvisade här också till
tidigare nämnda uttalanden dennai riktning.propositionen i

den bakgrundenMot och då den värnpliktige, slutetisom var
utbildning, förutsättassin måste ha känt tillav

säkerhetsföreskrifterna och använde order direktivapnet utan
föreskrifterna,strid ansågs synnerliga skäl föreligga förmot

skadeståndsskyldighet. det andra falletI det frågavar om en
Värnpliktig olovligen fordonoch brukattagit tillhörigtettsom
Försvarsmakten, och skadat fordonet under körning. Den
värnpliktige dömdes för tillgrepptingsrättenav av
fortskaffningsmedel och olovlig körning. domstolen fannHögsta

skadeståndsdelen deni värnpliktige saknade körkort,att att
han tillgripit bilen olovligen och kunde bortse fråninteatt man

förrisken olycka. olycka inträffadeDen beroddeen som
visserligen någon oaktsamhet,inte preventionshänsynav men

förtalade skadeståndsskyldighet och den värnpliktige dömdes
Försvarsmakten för denersätta skada åsamkats.att som

Från den arbetsmarknadenprivata kan rättsfallet ADnämnas
1977 där210, lastbilschaufför åladesnr en
skadeståndsskyldighet för han innehaft för sinpengar
arbetsgivares räkning med redovisningsansvar. strid medI
instruktioner arbetsgivaren chaufförengivna hade lämnatav

den lastbilen hanöver i använde ochnattenpengarna
har därefter återfunnits. polisutredninginte Denpengarna

gällande förskingring hade inletts ladessom ner av
åklagarmyndigheten, och arbetsgivaren gjorde gällandeinte att
chauffören förskingrat Grunden för arbetsgivarenspengarna.
talan chauffören handskats vårdslöst anförtroddamedattvar
medel och därigenom ådragit ersättningsskyldighet.sig
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Kommentar6.4.

första handskadeståndsreglernaSom konstaterats iär avovan
liditsyftar tilldereparativ ersättanatur; att personer som

följd underlåtenhet denskada till någon handling ellerav
förlust socialade åsamkats. Såtillvida och även ur-

årsvilket starkt markerades 1972utgångspunkter, i
kommunsgällande regel ochproposition är statsom-

för lämplig.principalansvar anställdas handlingarsina

den andra aspektenMed detta bör emellertid ävensagt av
vill denkommenteras, detskadeståndsreglerna något säga

frågeställningförkan ochDettapreventiva. i sig sägas vara en
gällerför något särskilthela arbetsmarknaden, och inte som

bör likväl beröras dettastatligt anställda, den imen
sammanhang.

uppehållerskadeståndsansvarbetänkandet allmännasI Det
skadeståndsansvarför det allmännaskommitténsig översyn av

straffrättsliga detförhållandet mellan det ochnågot vid
tjänsteansvaret.114 Blandskadeståndsrättsliga annat

forför enskilde blivitkonstateras det den utsattatt som
straff- skadeståndsansvaretfelaktig både ochbehandling är

bådabetydelsefulla. konstateras deVidare att
lagtekniskadelvisbygger påansvarssystemen samma

främstsyften.konstruktion och har delvis Det somsamma
straffansvaret enskildbelastarskiljer dem åt är att en person

undantag belastarskadeståndsansvaretmedan nästan utan
allmänna.5arbetsgivaren, det vill detsäga

falllämpligdenna lösningTeoretiskt kunde isäga att varman
detfelet systematiskdär drabbat den enskilde är natur,avsom

beslås med haden anställde kanvill där varitinte attsäga
förfel förutsättningarförsumlig, har på dedet varitutan

skulle exempelvisskapat.arbetsgivaren Dettjänsten som
haftfel arbetsgivarerollkunna i sin attstaten avvara som

tillför, anställdas utbildning lettsåsom brister deiattansvara
arbetsförhållandenalltförfelaktiga beslut eller pressandeatt

4s0u 1993:55
5sou 1993:55, 96sid
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omöjliggjort korrekt handläggning. skulleMöjligenen man
fallkunna annorlunda på de där den anställde varitse

försumlig och därmed ådragit skadeståndsskyldighet.staten
förMed något utvidgad ersättningsskyldighet anställda,en

straffrättsligavilken skulle komplettera det och deansvaret
fördisciplinära åtgärderna, skulle inskärpainstrumenten att

fler detnoggrannhet bli och därmed möjligheterna iatt
utformaenskilda fallet påföljdlämplig större.en

förtroendevaldasSlutligen skall här tilläggas något om
medskadeståndsansvar. Frågan gäller kommunalpolitiker

förnämnduppdrag och liknande och kan belysaäven ansvaret
lekmannaledamöter statliga myndighetsstyrelser.i

förarbetena framgårtill skadeståndslagen dessaAv 4:1 att
därmedanalogivis jämställs med arbetstagare ochgrupper

synnerligaskulle ådra skadeståndsskyldighet endast vidsig
skäl. innebär huvudmannen, kommunen ellerDetta staten,att
kan kräva dessa vid brott ellerersättning av grupper om
skadestånd felaktig myndighetsutövning, bådautgått ip.g.a.
fallen för förmögenhetsskada. kanDäremot ersättning interen

för förvaltning. äldre doktrinkrävas ekonomiskt loansvarig
gälla försysslomanna-ansvar skulle kunnahar hävdats att ett

dessa Riberdahl har konstaterat något sådantattgrupper..
tillämpas praktiken och sådan utvidgningiinte attansvar en

framgåmåste lagtext. Skadeståndsansvaretansvaretav av
utanför straffrättsliga grad oklart.det området alltså högiär
Riberdahl påpekar också längre gående juridisktatt ett ansvar

bolagsstyrelserJlögäller för den åtar uppdragsig isom

116 13219791, sid ffFör översikt diskussionen, Riberdahlen av se
140 1995, 168och sid sidsamt
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KAPITEL 7

STATLIGT ANSTÄLLDA LAGFÖRDA

FÖR FÖRSKINGRING M.M.

Antal lagförda7.1.

På uppdrag Förvaltningspolitiska kommissionen harav
Statistiska centralbyrån sammanställning antaletgjort en av

lagförts forstatligt anställda något brott enligt kapitlet10som
lagfordabrottsbalken under perioden Med1989-1994. avses

sålunda såväl dömda vilka godkäntsom personer
strafföreläggande. brottAndelen statligt anställda begåttsom

relaterasfår andelen statligt anställda den totalatill av
arbetskraften under perioden. andel har under slutetDenna av

fram1980-talet och till minskat till1995 5%.successivt cza

Tabell lagförda kapAntal för brott13. 10mot
brottsbalken

1989 1990 1991 1992 1993 1994 Sza
Förskingring 520 469 533 539 516 469 3046

28 192statligt anställda 31 27 30 36 40varav
6,0 5,8 5,6 6,7 7,8 6,0 6,3procent

48 49 42 41 262Undandräkt 39 43
statligt anställda 3 1 4 1 2 1 12varav

7,7 2,3 8,3 2,0 4,8 2,4 4,6procent

74 96 531Grovförskingring 76 89 103 93
statligt anställda 4 5 3 10 3 6 31varav

5,4 6,6 3,4 9,7 3,2 6,3 5,8procent

675 659 633 4046Olovligtförfogande 762 661 656
61statligt anställda 16 14 10 6 6 9varav

2,1 2,1 1,5 0,9 0,9 0,2 1,5procent

252Trolöshet huvudman 36 38 46 39 41 52mot
statligt anställda 3 4 0 2 0 2varav

8,3 11 0 5,1 0 3,8 4,4procent
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Tabell forts13

10433 12Behörighetsmisshruk 12 16 20
Z1 0 1 0statligtanställda U 0varav

8,3 0 1,9U 0 5 0procent

aktuella brottenDe7.2.

finns forskingringsbrotten.kapitelbrottsb alkens10:eI
§förskingring regleras och bestårHuvudbrottet ii 1 att--

ellerallmän eller enskildnågon, på grund avtal, tjänstsom av
for medfåttdylik ställning egendom besittningi annan

förredovisa den,skyldighet egendomen eller attatt utge genom
vad haneller annorledes åsidosättertillägna egendomensig

fullgöra skyldighet.för kunnahar iaktta sinatt att

§ med hänsyn§ brottetkapitlet i 1I 10 2 sägssägs att om som
vidförskingrades omständighetervärde ochtill det övriga

för §undandräkt. Iskall dömas 3brottet ringa,är att anse som
forskall dömasbrottet är grovtsägs attatt grovom anse som

skallförskingring. bedömande huruvida brottetVid är grovt
ansvarsfullmissbrukatbeaktas,särskilt gärningsmannenom

vilseledandefalsk handling ellerställning eller begagnat
farligsärskiltbokföring eller varitgärningen art,annars avom

synnerligen kännbbetydande värde eller inneburitavsett ar
skada.

förut medfall kapitlet§ den iI 4 i än sagts,sägs annatatt som,
ellervartill ägande-han har besittningegendom, i mensom

tillforsäkradförbehållen ellersäkerhetsrätt ellerär annars
egendomentillkommer vidtar åtgärd varigenomannan,

frånhåndes denne annorledes berövasden andre eller sin rätt,
förfogande.för olovligtskall dömas

fått uppgiftförtroendeställning tillgrundOm någon, på avsom
angelägenhet ellerför sköta ekonomisknågonatt annan

uppgiftkvalificerad ellerhandha teknisksjälvständigt
uppgift,sådan angelägenhet ellerövervaka skötseln av

skadarförtroendeställning och därigenommissbrukar sin
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§ förhuvudmannen, döms enligt trolöshethan 10 kap 5 mot
huvudman.

§ förutEnligt döms den fall kapitlet6 10:ei i äränannatsom,
företamissbruk behörighet ställeisagt, attgenom av annans

rättshandling skadar denne eller med missbruk behörighetav
handling kräver vadgällande skuldebrev eller dylikgöraatt

tillkommer, for behörighetsmissbruk.annan

till siffrornaKommentar7.3.

Inledningsvis kan det konstateras det totala antalet brottatt
tämligen konstant under den undersöktavarje ärtypav

perioden. enda undantaget brottet olovligtDet utgörs av
förfogande minskat så oavbrutet och medgottsom som

Övriga förändringarsammanlagt under perioden.17% är
fårså små absoluta tal de betraktasantingen i närmastatt

slumpmässiga eller så oregelbundna tidenvariationer översom
föreligga.någon tendens kaninteatt anses

Beträffande utvecklingen tiden de absoluta talenöver av
avseende statligt anställdas benägenhet begå brott 10att mot
kapitlet det svårt dra några entydiga slutsatser. kanDetär a.tt
konstateras den förändringendramatiska underatt mest

inträffadeperioden rörande brottet förskingring undergrov
lagförda förAntalet tredubblades det året året1992. än attmer

därefter falla tillbaka. Emellertid bör det beaktas talen äratt
så små mycket litet antal lagförda brott kanävenatt ett
förändra helhetsintrycket mycket påtagligt.

sifferserienDen naturligtvis andelen statligtintressanta är
anställda forsamtliga dömda brottstyp. Därvid kanvarjeav
först konstateras det endast år och beträffandeatt ett en
brottstyp högre värde sålunda10%. 1990uppmäts änett var

lagfördesde for11% trolöshet huvudman statligtmotav som
Återigenanställda. skall understrykas siffrornade absolutaatt

fyra lagförda brott begångna förhållandestatsanställda iav-
till brott38 totalt så små de medförmycket snabbtär att-

andelsförskjutningar.stora
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anställdastatligtandelenkonstateras ärkan vidareDet att
vanligastfråga de två brottstyperstabil ärimest somom

förfogande.olovligtförskingring ochnämligenförekommande,
tal minskareftersom absolutahögrehelt naturligtDetta är

tillfälligaeffekterna Intressant ärvariationer. att noteraav
påtagligtanställda skiljerstatligtandelen sigsamtidigt att
anställdastatligtandelenbrottstyperna. Närmellan de två

pendlarförskingring,vadochpendlar mellan 5,6 7,8% avser
förfogande.olovligtoch avseendeden mellan 2,1%0,2

avseendeBeträffande brottende variationerna störreövriga är
delagförts. allmänhetanställda Iandelen statligt ärsom

knappastnågra slutsatseremellertid så småabsoluta talen att
kan dras.

lagföringarallafokuserar påOm intresset summan avman
under perioden,förstället påunder perioden, variationernai
med detsäkerhet kanMedunderlagetblir större. stor

anställda lägrefast statligtgrund slås imaterialet attsom
förfogandeför olovligtlagförtsallmänhetgrad medborgare iän

rimlig gradmedbehörighetsmissbruk. Vidare kanoch aven
fördömsden mån destatligt anställdasäkerhet påstås -iatt

grad dömsbrottsbalken högrekapitletnågot brott enligt 10 -i
för detförskingringför det allvarligare brottet ängrov

konstaterakanundandräkt.lindrigare brottet Detta man
statligtför förskingringlagfördautifrån de5,8%att vargrovav

lagförda för undandräktde"endast"anställda 4,6%att avmen
anställda.statligtvar

Slutsatser7 .4.

för påståendetill grund någotStatistiken kan läggasinte om
lagförs förde statligt anställdaallt andelstörreatt en av

hellerkanförskingring eller därmed besläktade brott. Den inte
förtill grund något påståendeläggas motsatsen.om

det totala antaletGivet de statligt anställdas andel av
påståssäkerhetsysselsatta kan det heller med någoninte att

mindrepåtagligt eller påtagligtstatligt anställda är mer
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benägna förskingra vad människoratt än allmänheti är.
Däremot kan konstateras beträffande specifikavissaatt
brottstyper, olovligt förfogande och behörighetsmissbruk,som

statligt anställda klartär underrepresenterade.





125SOU 1996:173

KAPITEL 8

ANDRA ANSVARSSYSTEM

dehuvudsakligenharI intresse ägnats tre storarapporten
statligaträffar samtligaså gottansvarssystemen som som

straffrättsliga blanddet medtjänstemän; annat
dettjänstefelsreglerna, arbetsrättsliga inklusivedet
detoffentligrättsligt disciplinansvaret ochreglerade

skadeståndsrättsliga.

tjänstefelsregelnbeträffandebestårSom redan konstaterats
endastdenräckvidd huvudsakligenbegränsningen dess ii att

bör därvidomfattar vid myndighetsutövning. Detgärningar
straffbestämmelserna kap20vidare anmärkas iatt

begåttskan hasubsidiära till andra brottbrottsbalken iär som
trolöshetmed såsomsamband tjänsteutövningen, mot

förskingring, bedrägeri, stöldhuvudman, m.m.

Tidigare har också begränsningarna inoterats
Bland 21disciplinansvarets räckvidd enligt LOA. iannat anges

§ disciplinansvarsreglerna gällerLOA inteatt
disciplinpåföljd lagenmeddelas enligtden kansom

förtotalförsvaretdisciplinansvar1994:1811 inom mm,om
förseelser omfattas den lagen,som

ståryrkesutövninghälso- och sjukvårdspersonal, i sinsom
för förseelser dennatillsyn, sådanaunder Socialstyrelsens i

sjukvårdensskall Hälso- ochyrkesutövning prövassom av
ansvarsnämnd,

skallför förseelsersådana yrkesutövningenveterinärer i som
ansvarsnämnden.Veterinäraprövas av

ytterligaredessa och någraskall kort någotHär nämnas om -
alternativa ansvarssystem.-
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ansvarsnämndsjukvårdensochHälso-8.1.

sjukvårdspersonalfor hälso- ochsärskildaDet ansvaret
åligganden1994:953lagar: lagentvåregleras i omnumera

åliggandelagen,sjukvården,och samthälso-for personal inom
ochhälso-pådisciplinpåföljdlagen 1994:954 m.m.om

påfoljdslagen.område,sjukvårdens

vilkaparagrafförstaåliggandelagensl anges
särskildadetomfattaspersonalkategorier även avsom

blandomfattardisciplinpåfoljdssystemet. Detta annat
personal vidliksomområdetlegitimerade yrkesutövare inom

anställdaoch inomsjukhusallmänna vissa
läkemedelsdetaljhandeln.

olikaomfattassjukvårdspersonalenoch treHälso- av
inklusivereglerbrottsbalkensforstaDet äransvarssystem.

ochhälso-tillämpliga dåtjänstefel blirreglerna somom
Detmyndighetsutövning.åtsjukvårdspersonalen sigägnar

ochhälso-for deloch denpåfoljdslagen,reglernaandra iär av
LOA.anställd reglerna istatligtsjukvårdspersonalen ärsom

därvid sådantoch LOApåfoljdslagenmellan ärFörhållandet
ochhälso-aspekterpå detillämpasLOAatt av

enligtreglerasarbetesjukvårdspersonalens intesom
detredje ärpåföljdslagen. Det ansvarssystemet

Till dessadisciplinansvar.kollektivavtalsgrundade reglerna om
arbetstagareför andra-liksomkommeransvarssystem -

avskedande enligtochreglernanaturligtvis uppsägningom
LAS.

§enligt lagens 3gällerpäfoljdslagenenligtDisciplinansvar
undersökning,medsambandharendast yrkesutövning som
forskning påkliniskellerbehandlingochvård patienterav

felgällerdisciplinära prövningensärskildamänniskor. Den
medförbindelsedirektstårforsummelsereller isom

dennågonDisciplinpåfoljd får åläggas ipatientsäkerheten. om
oaktsamheteller inteuppsåtligenpersonalkretsenberörda av
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fullgör vad följer åliggandelagen, felet inte ringaärsom av om
framståreller ursäktligt Disciplinpåföljden4 kansom vara

ellererinran Förseelservarning. har direkt sambandintesom
med patientsäkerheten beivras alltså LOA:s regler ellergenom

kollektivavtal. får frågorT.ex. brister igenom numera om
omhändertagande avlidna enligt arbetsrättsligaprövasav

aktualiseraslregler, straffrättsligtinteom ansvar

Liksom vad gäller disciplinansvar enligt LOA, åtgärderutgör
syftande till åtal hinder inledamot att ettav en person
disciplinärt förfarande påfoljdslagenenligt honom. Liksommot
LOA innehåller påföljdslagen vidare regel obligatorisken om
åtalsanmälanm

Utöver möjligheterna utdela disciplinpåfoljder,att ger
påföljdslagen möjlighet återkalla legitimationen blandatt

från hälso- och sjukvårdspersonalannat varit grovtsom
oskicklig vid yrkesutövningsin eller på visat sigsättannat
uppenbart olämplig yrket. Avsikten regelnatt utöva är att
huvudsakligen skall ha skyddsuppgift, och deslegitimeringen

betrakta 119inte disciplinpåföljd.är att som en

Frågor disciplinansvar frågoroch bland annatom om
återkallelse legitimation Hälso- och sjukvårdensprövasav av
ansvarsnämnd, särskild myndighet. Nämnden,ärsom en som

består lagfaren ordförandeutses regeringen, medav av en
domarkompetens och åtta ledamöter.

Ärenden aktualiseras ansvarsnämndeni på anmälan av
Socialstyrelsen eller den saken gällerpatient eller näraav en
anhörig till denne kanpatienten anmälan.inte göraom
Nämndens beslut överklagas till kammarrätten och kan -

förvaltningsprocesslagenjämlikt därefter överklagas till-
Regeringsrätten.

7BiIIum/SahIin, 108sid
llsBillum/Sahlin, sid 121 f
llgBillum/Sahlin, sid 117



1996:173SOU128

inomdisciplinansvarLagen8.2. om

totalförsvaret m.m.

militärstraffrättsärskildfannstill 1986Fram som gaven
liknandebefogenhetervidsträcktamyndighetermilitära

militärinnebarochdomstolarnas attochåklagarnas som
följdtill gärningarför brottkunde dömaspersonal somav

bagatellförseelser. Inte minst motframstodallmänt sett som
för statligadenpå grundernadenbakgrund synennyaav

delartjänstefel andraireglerna"nya"deanställningen, avom
allmännaoch demilitäradenverksamhetenstatliga änden

militärstraffrättframstod dennasamhälletiströmningarna
otidsenlig.alltmersom

grunden.detta ireformeradeslagstiftning system1986Genom
ställetochavveckladesmilitärstraffrätten isärskildaDen

förseelservilket ienligtdisciplinansvarssysteminfördes ett
beivrasskulle ipersonalförsvarsmaktenstjänsten av

undvikafredstid störreFörordning. iadministrativ att
disciplinsystemetmilitäradetmellannödvändigtskillnader än

militärasärskilda systemetdetdessutomgjordesdet civilaoch
vid krigvärnpliktiga. Förstpåfredstid enbartundertillämpligt

gällatilltillämpningsområdet attkrigsfara vidgaseller
samtliga krigsmän.

personalenanställda inomdeninnebärDetta att
LOA:sunderlyderfredstid disciplinärtFörsvarsmakten i

regler.

värnpliktigabeträffande iför brukochkrigför brukdetAtt i
motiveradesdisciplinansvarssystem,särskiltkrävsfredstid ett

råderförhållandensärprägladeutomordentligtmed "de som
skälfolkrättsligtfannsverkar." Dessutomkrigsforb andendär -

för kombattantstatuspå rekvisitenmed bäring som-
system.12°särskiltmotiverade ett

12°Prop 49 r1985/86:9, sid
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Det militära disciplinansvarssystemet reglerades ursprungligen
LDK,121 återfinns LDTJZZreglernai dit deimen numera

överfördes samband totalförsvarsplikten1995 med helai att
reformerades. samband därmedI utsträcktes reglerna till att
gälla samtliga fullgör enligt med lagentjänst isom om
totalförsvarsplikt.

§I 8 LDT den uppsåtligen eller oaktsamhetattanges som av
bryter vad gäller enligt reglementen, instruktioner,mot som
förmäns order eller vad han skall iakttai övrigt i tjänsten,mot

skyldig disciplinförseelse,till feletsiggör inte ringa.ären om
sådan förseelseFör kan utdömas påföljdernaendera av

löneavdrag utegångsförbud.ellervarning, extratjänst,

jämförelseI med motsvarande reglering enligt LOA, kan alltså
här förräknas stället detnoteras iatt normtyperna upp, mer

formuleradegenerellt "vad åligger arbetstagaren isom
tjänsten". Av framgårtill vidareLDKpropositionen att
uttrycket "ringa" detta sammanhang har bäring på såväl deni
objektiva den subjektiva sidan och kangärningen, ävensom av

rättsvillfarelse.123faktiskmåttinrymma visstett av

Disciplinansvarsfrågor prövades enligt ursprungligenLDK av
myndigheten, sedan Försvarsmakten slagits1994men

till myndighet lades för disciplinsystemetansvaretsamman en
chefenpå vid förband. utsträckning fårvarje I viss

disciplinärenden kompanichefs,på så låg nivåprövas som
under förutsättning förseelsen erkänd, denatt är utgöratt
brott och påföljden vid ellervarning extratjänst.att stannar
Att märka frågasammanhanget deni inrättandeär om av en
särskild disciplinnämnd, Värnpliktsrådetssom genom
remissyttrande, väcktes samband med tillkomst.i LDT:ns
Värnpliktsrådet menade det rättssäkerhetssynpunkt inteatt ur

tillfredsställande "utredande,attvar samma person var
dömande och verkställande" beträffande disciplinförseelser.
Regeringen, ansåg möjligheten begära omprövningatt attsom

disciplinärende utgjorde tillräckligett garanti motav en
felaktiga beslut, lämnade förslagetemellertid utan

121 Lag 1986:644 disciplinförseelser krigsmänom av mm
122Lag 1994:1811 disciplinansvar inom totalförsvaretom mm
123Prop 1985/86:9, sid 102
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förefalla bestickandebifall.Värnpliktsrådets måargument
eftersom det ligger denskjuter bredvid målet imen

de uppräknadesamtligaadministrativa natur attprocessens
arbetsgivaren/motsvarande. Vadfunktionerna ligger hos som

sammanhanget dendäremot kunnat i årargumentettvara
nivå själva kanchefer tämligen lågomständighet påatt

förseelserfall. vid allvarligarebesluta antal Försti ett stort
motsvarighet till dechefer kopplas Någonmåste högre in.

på många andradisciplinnämnderansvarsnämnder eller som
frånansvarsfrågornafor bortahåll hållainrättats att

finns enligt LDT.linjeorganisationen inte

Även finns reglerdessförinnanoch LDK,LDT,i om
anmälas till åtal,brott skallåtalsanmälan. Huvudregeln är att

fallbagatellartade vilkaför heltundantag kan igörasmen
Även undantagdettadjsciplinpåföljd kan åläggas.stället äri

bland dåbehäftat med undantagemellertid i sin annattur, en
åtal.anslutning tillvill föra talanmålsägande i ett

tvångsmedelbeträffandeSlutligen skall, LDT, vissaattnoteras
omfattasdemförfogande förhållande tillstår till i avsom

totalförsvarspliktigafredstid sådanadet villlagen, isäga som
totalförsvarspliktiga. Delssamtligaanställda och krigiinte är

soldater såledesför värnpliktigamyndighethar respektive -
polisens enligtbefogenheter motsvarandeFörsvarsmakten

myndigheternaLOB, dels har visitera vissviss rätt att
egendom.

ytterligare tvåsammanhangbör dettaUtöver LDT, nämnasi
enligt lagenförsta straffbestämmelsernadetregelverk. För om

brottsbalken.for andra kap Itotalförsvarsplikt och det 21
utsträckningmilitärstraffrättensamband med i storatt

överfördes bestämmelserna brottavkriminaliserades 1986, om
värnpliktstjänstgöringenreglerde grundläggandemot ommer

till värnpliktslagen.tjänstgöringsskyldighetensåsom i sig --
forfortfarande åläggasStraffrättsligt kunde sålundaansvar

samband med årsliknande. 1995värnpliktsbrott och I
överfördestotalforsvarspliktenreformering av
totalförsvarsplikt ochstraffbestämmelserna till lagen om

totalförsvarsplikt.brotthuvudbrottet benämns motnumera

1249:0.: 1561994/95:6, sid
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reform överfördes också till kapSamtidigt med års 211986
kan begås endast krigsmänbrottsbalken alla de brott som av
§ framgår sålundakap brottsbalkendå riket krig. Av 21i 1är

träder kraft först riket krig,kapitlet helhet ii sin i när äratt
krigsfara föreligger.dåeller enligt bestämmanderegeringens

brottsbalken blandenligt kapBrotten 21 är annat
fiende,lydnadsbrott, med undergrävandesamröre av

stridsforsumlighet ochstridsvilja, obehörig kapitulation,
fängelse år eller påbrotten har endasttjänstebrott. Flera tioav

straffskalan.livstid i

gångsbalkenRätte8.3.

§till enligt kapåklagare gällde 1990 31 4För
forskadeståndsansvarrättegångsbalken personligtvisstett

pågrundades historiskträttegångskostnader. Detta att
anställda ochutsträckning kommunaltåklagarna variti stor

haft utdömts sportler. Ide andel de böterpå ivissatt som
rättegångsbalkensamband med allmän översyn aven

foravskaffades detta skadeståndsansvar och1990 ansvaret
åklagarna kom därmed regleras på övrigsättatt samma som

Stateninnefattande myndighetsutövning:statlig verksamhet
åklagarenden enskilde och arbetstagarengentemotansvarar

skadeståndslagen.ersättningsskyldig enligt kapblir 4 1

Advokatsamfundets ändringsförslaget hadepåI remissvar
offentligaeftersomändringen avstyrks, den innebär att

för rättegångskostnaderförsvarare får änsträngareett ansvar
anförde frågan skillnadendennaåklagaren. iRegeringen i att

enligtskadeståndshänseende uppvägdes åklagarnas ansvarav
för§ brottsbalken åtgärder vid myndighetsutövning,kap20 1

pr0blem.125skillnaden därmed utgjorde någotoch inteatt

l25Prop 1989/9071, 68sid f
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Politiskt8.4. ansvar m.m.

straffrättsliga disciplinrättsligasåväl det detI som
förhar undantagberörts gjortsiansvarssystem rapporten,som

beslutande kommunalabland ledamöterannat av
fullständighetens skull skall här baraförsamlingar. För

förtroendevaldaför dessaanmärkas utgörsatt
beträffande ämbetsutövningkontrollfunktionen deras

förhållande tillhuvudsakligen det politiska iansvaretav
valkorporationÅzö kommunalaförtroendevaldarespektive För i

myndighetsstyrelserför ledamöter statliganämnder liksom i
för felstraffrättsliga vidgäller däremot det ansvaret

har detVad gäller skadeståndsansvaretmyndighetsutövning.
förtroendevalda nämnduppdrag ochkommunalahävdats iatt

Frågorna kringlikställas med arbetstagare.liknande skall
rättsliga harkommunpolitikerskommuns respektive ansvar

år ochflertal betänkanden pådiskuterats ii senastett senare
ochomfattande kommunalt lagtrotsarbeteett om

127domstolstrots.

126Se 1975:78, sid 155 fbland annat prop
127Se WarnIing-Nerep



SOU 1996:173 133

KAPITEL 9

NÅGRAÄMFÖRELSEJ MED

UTLÄNDSKA SYSTEM

Norge9.1.

Även finns straffregler förNorge särskilda förseelseri brott och
tjänstÅzsbegångna offentlig Liksom Sverige beivrasi i -

naturligtvis mutbrott och brott tystnadsplikten.mot-
finns straffreglerDessutom dels gällande bland annat

överträdelse alla slags tjänsteplikter delssamt motav grov
oaktsamhet och otillbörligt uppträdandei tjänsten mot mot

eller underordnade och allmänheten.över- Demot som
omfattas "offentliganämnda regler vilkettjänstemän",ärav

förarbetenaenligt inkludera såväl ämbetsmänavses som
och uppdragstagare.övriga tjänstemän

dessa straffrättsligaUtöver finnssanktioner även ett
disciplinärt enligt vilket sådana arbetstagareansvarssystem,

omfattas ordensstrafftjänstemannalagen kan åläggassom av
ordningsstraff ordningspåföljd.eller påföljd åläggs,Denna
liksom det svenska disciplinsystemet,i av
anställningsmyndigheten överklagas imen
förvaltningsprocessuell Påföljdernaordning. dettai ärsystem
skriftlig förlust från tillmånad tvåvarning, anciennitetav en
år medflyttningeller till lägre änsteställning.

Rekvisiten för åläggande straffrättslig påföljd, disciplinärav
påföljd föroch avsked desamma.är

formella påföljderna förDe oskicklighet kommeri tjänsten
sällan straffrättsligatill bruk. reglerna tjänstefelDe harom

aldrig och påföljdernade disciplinäranästan använts nära nog

128536 detta avsnitt, 369Eckhoff, sid fse
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offentligaförekommer självfallet åtallika sällan. Däremot mot
förskingring och bedrägeri.funktionärer för andra brott, såsom

skadeståndsansvarBeträffande offentligade tjänstemännens
konstruktionen tämligen lik den svenska vissaär men

finns. ersättningsskyldig,skillnader kan bliEn tjänsteman
tredje hansåväl arbetsgivaremot mot man, omsom

fel förorsakaroaktsamhet begåruppsåtligen eller ett somav
förlust. Eftersom arbetsgivaren harekonomisk ett

därmed blirför ochprincipalansvar arbetstagarna Norgeiäven
vändersolidariskt skadeståndsskyldig, sig i praxis

föreller kommunentredjemannen så alltidgott mot statensom
då regressanspråkbetalning. arbetstagaren återstårFör ett

ofta gällande,från arbetsgivaren särskilt iinte görssom
arbetsgivarenssynnerhet då arbetstagaren iinte agerat

intresse.

Danmark9.2.

kategorier,förekommer statligt anställda tvåDanmarkI i
särskildaavtalsanställda. Någratjänstemannaanställda och

skallfinns för form olika personalkategorierregler vilkeninte i
cheferna,huvuddelen bland de högreanställas, annatavmen

tjänstemannaanställning.försvarsanställda harpoliserna och
änsteförseelserfinns änstemannalagen reglerdessaFör i om

129disciplinstraff. Vad gäller dekan föranledasom
finns disciplinansvar och detavtalsanställda lagregleringa om

omfattas sådanthellervanligt de påinteär sättatt annat
ansvar.13°

för ellerDisciplinpåfölj derna tjänstemän varningär
månadslön, omplacering,tillråttavisning, böter till halvupp en

änsteförseelse påfördegradering och avsked. Rekvisiten ären
oaktsamhet på den objektivaden subjektiva sidan uppsåt eller

följder de reglersidan tjänsteman inte samvetsgrantatt somen
utanförför och såvälgäller hans ställning tjänsteniinte som-

129sou 1992:60, 94sid
13°Mathiassen, 142sid
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ställningvärdig den aktning och tillit hansvisar sig som-
kräver. avsked skall utdömas krävsFör tjänstemannenattatt

följd tjänsteförseelsen "oskickad"till den aktuella är attav
kvarbli ställning.i sin

disciplinpåföljder fattas denneBeslut eller,ministern omom av
delegerat beslutanderätten, någonav
departementstjänsteman. bakgrund denMot av
förvaltningsorganisation finns innebär dettaDanmark,isom

beslutas påde disciplinära åtgärderna praktikeniatt samma
Sverige.sätt isom

Beträffande möjlighetde avtalsanställda har arbetsgivaren att,
avskeda de anställdadisciplinär åtgärd, omplacera och isom

följer civilrättsligaenlighet med de regler detsom av
anställningsavtaletml

finns Danmarkdisciplinansvarssystemet,Utöver iäven ett
självfalletstraffrättsligt för anställda, delsde statligtansvar

beträffandeenligt Strafflagens allmänna del brott som
förskingring Strafflagendels enligt kapoch bedrägeri, 16

§beträffande tystnadspliktenbland brott 152annat mot
sistnämnda brottetoch brott lydnadsplikten 156 Det ärmot

tjänstefelför gälldelikna vid det inärmast att somansvar
före reform, denSverige års det vill det på1975 säga att

träffar från vadobjektiva sidan i princip varje avsteg som
förgäller tjänsten.

sammanhanget ocksåAv intresse i är attatt notera
straff varandra ochdisciplinansvar och helt oavhängiga iär

föranlett straffkan utdömas parallellt. Attprincip gärningen
emellertid förmildrande omständighet vid bedömningenär en

föranleda disciplinansvaretdisciplinärende och kan attav
bortfaller. gäller straffen kan också denVad noteras att

brottmäl.132anställde kan avskedas dominte igenom en

straffrättsliga kandisciplinansvaret och detUtöver ansvaret
skadeståndsansvar.danska statsanställda drabbasäven av

131Mathiassen, 158sid
132Mathiassen, sid 141 ff.
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detta mycketArbetstagaren kan, äräven om ansvar
skadeståndsskyldigvanliga regler bliOmdiskuterat, enligt mot

Ävenför denne.arbetsgivaren skada han vållat en
föra enderavälja talanskadelidande tredjeman kan motatt av

for skadaeller både arbetsgivare och arbetstagare som
arbetstagare vållat Arbetsgivarensi tjänsten.
regressmöjligheter arbetstagaren den situationeni ärmot

med hänsyn tillbegränsad till vad rimligtemellertid ärsom
omständigheternaskydd och ställning ocharbetstagarens i

övrigt.133

FrankrikeTyskland och9.3.

denstatsförvaltningen förekommer, liksomfranskaden iI
vaddanska, två Dentjänstemän. ärtyper somena gruppenav

därjämföras gamla svenskamed detkan systemetnärmast
förhållandet och arbetstagarenmellan ärstaten

avtalsanställda.offentligrättsligt. andraDen ärgruppen
ochpå bådatillämpligtDisciplinansvarssystemet är grupperna

innebärstraffrättsliga vilketoberoende dethelt ansvaret,är av
straff disciplinpåfoljd kan drabbasåväl tjänstemanatt ensom

förseelse. Disciplinpåföljdernaför varning,ärsamma
former, omplaceringnågra olikareprimand, degradering ii

Beslutsrättenformer eller avsked.olika och iuppsägning
chef,överordnaddisciplinansvarssystemet ligger hos närmast

finns kan konsulterasdet också kommissioner isommen
gäller högrefall, det exempelvisdisciplinärenden. I vissa när

konsultera kommissionen.det obligatoriskttjänstemän, är att
franska134 drabbaskadeståndsansvar kanAven

statsanställda.135

franskasåväl denstraffrättsligt innehållerVad gäller ansvar
straffbestämmelserstrafflagen lång radden tyska omensom

Blandmissbrukar ämbete.för statligt anställda sitt annatsom

133Carlsen, 363sid ff
134Laubadere, sid 272 ff
135Laubadére, 123sid f
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föreskrivs Frankrike straff för ämbetsmäni i tjänstensom
enskilds medborgerliga rättigheter ochangriper Tysklandi

straff för fel.136domare uppsåtligen tillämpar lagen Någonsom
motsvarighet till den svenska, generellt formulerade, regeln om

for tjänstefel finnsvid myndighetsutövning emellertidansvar
inte.

Särskilt domare9.4. om

förInom års domarutredning1993 gjordesramen en
omfattning sammanställning domares rättsliga ställning iav

länder.137olika speciellaDomares ställning bland de
statsanställda markeras samtliga de studerade länderna,i
liksom Sverige, särskilda regler.i genom

I Danmark kan domare endast dom, kanavsättas genom men
avskedas efter års ålder. Om de65 avskedas behåller de ändå

lön till dess fyllerde vilketsin 70, den obligatoriskaär
pensionsåldern. kan utdelas för försumligheterVarning och
vårdslöshet och utdelas respektivei änsteutövning av

ordförandedomstols eller respektive hovrättspresident. någraI
Ävenfall beslutar domstolensHögsta president varning.om en

särskild domstol den särskilda klagorätten kan utdela- -
kritik domare och döma avsättningdem till böter ellermot
Även Finland kan domare skiljas fråni endast hantjänsten om
eller hon domarförrättning skyldigi till lagstridigtgjort sig ett
förfarande och domstol dömts förlora tjänst.139till sinattav

Liksom Danmark och Finland, kan domarei avskedasNorgei
endast dom. förGrunden avsked kan brottslighetgenom vara

insolvens. Disciplinansvaret för domareäven inskränktärmen
till gälla vilket avsked.14°rekvisit förvarning,att är ett

136Goyet, sid 61 ff och Dreher/Tröndle, 1625sid
137sou 1994:99, del B
138sou 1994:99, del sid 23
139sou 1994:99, 29del sid
14°sou 1994:99, 34del sid
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tillförflyttas endastfåroavsättliga ochdomarnaFrankrikeI är
åtnjuterEftersom domaredisciplinförfarande.följd ettav

drabbasdekanämbetsutövning intesinimmunitet i av
ställningmissbrukat sinförsåvitt deskadestånd, inte

avskedaskanlivstid ochpådomareanställsNederländernal
"genomellerkonkursförsättsomyndigförklarade, iblirdeom

hindrarallvarligthandlandepåbristhandlande ellersitt
anseende".dåligtdomarkårengång ellerrättvisans ger
ordförandedomstols interespektiveutdelaskanVarning omav

ställs på"uppfyller de krav utövaredomaren avsom
bisyssla.142otillåteneller domarendomaryrket" utövar enom

Cheferna fördomareordinarie inte avsättas.Tyskland kanI
pådomarnakritikrätthardomstolarna gentemotvissen

särskildtillöverklagaskritik kandennadomstolen, enmen
fördömtsdrabba domarekanAvskedtjänstedomstol. som

fängelsestraffet 1överstigerblanduppsåtligt brott annat om
"missköterdomarenellerlagtillämpningrättsstridigVidår. om

föreller honkan hantjänsteåligganden" utsättassina
förflyttning, böter,beståendeåtgärderdisciplinära av

tjänstenfrånandeskiljlöneavdrag eller

Österrike elleruppsåtligendomarekanI avsomen
blirtjänsteplikterochyrkes-bryteroaktsamhet sinamot

och ådömasingripande antingenför disciplinärtföremål
Ordningsstraffendisciplinstraff. ärordningsstraff eller
disciplinstraffen relegering,ochförmaning respektive varning

befordran.från Enuteslutanderespektivelöneminskning
enskildfrågacivilrättsligkan utandomare iinte stämmas en

följd domaresförlust tillrättsstridigdrabbats enavavsom
vidkanStatenvändamåsteagerande sig mot staten.

förasidafrån domarensfeloaktsammaelleruppsätliga grovt
denne.144regresstalan mot

Wsou 401994:99, del sid
Zsou 461994:99, del sid
143sou 501994:99, sid fdel B,
144sou 601994:99, sid fdel B,
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KAPITEL 10

ALLMÄNNA KOMMENTARER

Den offentliga10.1. tjänstens särart

första fråganDen här skall diskuteras det dagär isom om
finns några skäl hålla fast vid särskilt disciplinansvaratt ett
för statsanställda.

Skälet för huvud haöver särskildatt reglering detaget en av
statligt anställdas har den statliga tjänstenssagtsansvar vara

På grund dennasärart. har detsärart ansetts att ansvaretav
för statligt anställda kan reglerasinte huvudsakligen genom
avtal fallet kommunerna förär i och privatanställda. Ensom
första fråga kan ställas dettaär särartsargumentsom om
håller.

Inledningsvis kan konstateras olikasärartenatt är av
beskaffenhet olika statligai verksamheter. Inom polisen består

främstsärarten polisväsendets legalai våldsmonopol och den
Ävenomfattande förekomsten myndighetsutövning. inomav

länsstyrelserna består förekomstensärarten i av
myndighetsutövning verksamhetäven övrigmen av av

samhälleligt såsomintresse regionalgemensamt planering och
utveckling. Ett speciellt kännetecken utmärker de tvåsom
förstnämnda verksamheterna naturligtvis de heltär att
finansieras med skattemedel. StatensFör del bestårjärnvägars

däremotsärarten myndighetsutövninginte i förekommeratt
särskilt ofta. Däremot kan de speciella säkerhetsaspekterna i
verksamheten skilja den från affärsverksamhet.sägas annan

Av de särdrag det heltnämnts självklartär inte vilkasom nu
oundgängligen särreglering.motiverar Skattebetalarnasom en

har legitimt anspråk på deett avlönas medatt som
skattemedel skall oklanderligt och effektivtgöra arbete.ett
Likaså bör mycket höga krav ställas på de utövarsom
myndighet med stöd tvingande lagstiftning. Vidare måsteav
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regler.tydligamedomgärdassjälvklartverksamhetfarlig
verksamhetensstatligadenbetonasmåsteSlutligen att

därmedochdet allmännasuppdragkaraktär iav
lagenlighetstarktmedför intressemedborgarnas intresse ett av

demokratiskamedenlighetkorrekt hantering ioch övrigti
demhuvuddelenkonstaterakanSamtidigt attbeslut. avman

kommuneranställdaskattemedelmedavlönade ärär avsom
träffas intearbetstagare intedessaochoch landsting att av

anställda.statligtdelagreglerade ansvar somsamma
myndighet ärför de arbetstagare utövarRegleringen som

vadochanställningenfrån statligafrikopplad denidagredan
högtpåmed kravverksamhetgällerslutligen

statligskillnad pånaturligtvissäkerhetstänkande det ingenår
respektive tjänst.privat

verketsjälvadet iskulle kunnaså långt attSlutsatsen vara
aspektersärskildavissaden statliga i sig,tjänsten utaninte är
medbehäftadkanstatliga sägasden tjänsten, varasomav

skulle kunnalagfäst statligtförsärdrag. Argument ett ansvar
statligadenisärskilda aspekter, ändessasökas i snarare

myndighetsutövning,Sålunda hargenerellt.anställningen
Påreglering.enhetligfåttförekommerdenoavsett envar

ochhälso-enligtmeddetförhåller sig ansvaretsättsamma
påhandstillskulle ligga attsjukvårdslagen. Det nära samma

exempelvis Statens järnvägarverksamhet hoslåta densätt
underkastadföretags särdrag,dettautgör ansvarvarasom

lagstiftning övrigtden ijärnvägstrañklagen ellerenligt som
särskildapolisenslåtaverksamheten ochreglerar att ansvar

för hälso-skermotsvarandesärskilt på sättregleras som nu
mellanrelationenproblempersonal. Andra isjukvårdensoch

hängersådanaarbetstagareocharbetsgivare än sammansom
regleraskunnaskulle dåverksamhetensmed särart genom

kollektivavtal.liknandeellerdisciplinansvar i

återstå,skulle övervägaVad då att omvoresom
verksamheten motiverar ansvaretskatteñnansieringen attav

särskiltfinns någotdet därutöversärskilt ellerregleras om
medbehäftadgenerelltden statligaskäl tjänstenatt varaanse

skulle kunnasådant skäl attsärdrag. Ettvissa vara
denpåkravställa högregenerellt bör kunnamedborgarna

avseendeföretagpåverksamhetenoffentliga privataän
uppgifter, korrektheten ilämnadetillförlitlighetenexempelvis i
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handläggning och andra egenskaper på grundsom av
förvaltningslagenexempelvis förutsätts finnas offentligi

verksamhet. dettaMot kan invändas förstatvå saker. detFör
omfattas dag endast statligt, och kommunalt,i anställdainte

det särskilda lagreglerade disciplinansvaret detrots attav
kommunalt anställda fler.väsentligt För det andra detär är i
samhälle det offentligsvenska, med sektor medstorsom en
starka korporativistiska inslag, ibland svårt entydigt draatt

mellan vad finansieras medgränsen "privata" medelsom
respektive skattemedel.

Vi återkommer frågortill dessa det avslutandei avsnittet av
detta kapitel och skall först diskutera några problem som
belysts den tidigare genomgången.i

Gränsdragningen10.2. mellan disciplinrätt
och Straffrätt

Som konstaterats har någoni 3.1. systematiskavsnittet
genomgång mellan disciplinrätten straffrättenochgränsenav
aldrig Allmänt har fleragjorts. gånger konstaterats syftetatt
med båda regleringarna detsamma, nämligen säkerställaär att
god kvalité förvaltningen, straffrättsligaochi sanktioneratt
skall tillgripas för allvarligare brister medanstävjaatt
disciplinätgärder skall tillgripas mindre allvarliga brister.mot

I praktiken kan konstateras disciplinansvarssystemetatt inte
fungerar likadant alla delar deni statliga verksamheten.av

felDen förekommer också mellantyp olikavarierarav som
verksamheter. Inom polisen och Statens utdömsjärnvägar
disciplinpåföljder betydligt oftare länsstyrelserna.inomän
Dessa iakttagelser väl med frånresultatetstämmer överens
den motsvarande undersökning tjänsteansvarskommitténsom
gjorde hälften1979. Mer de myndigheter dåän av som
studerades redovisade eller mycket litet fallinga antal därett
disciplinansvar aktualiserats. Flera förklaringar till detta har
redan diskuterats och möjligen skall endast ytterligareett
påpekande fleraVid länsstyrelsernagöras. och Statensinomav

har kunnatjärnvägar konstateras många ärendenatt om
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därför arbetstagarenifrågasatt disciplinansvar avskrivits att
disciplinpåföljd fattas dåbeslutsjälv. Någotsigsagt omupp

felandemed den"problemet" löst ochaldrig, iär attmen
fel.fortsättaförsatts ståndarbetstagaren göraattur

tjänstefelsreglerna konstaterasBeträffande kan att trots
poliser ochdet alltjämtutvidgningen 1989 äransvaretav

naturligträttsfallen. Möjligen dettadomare dominerar ärsom
grad åtså högeftersom personalkategorier sigdessa ägnari

förvånandedet någotSamtidigtmyndighetsutövning. är att
bland arbetstagaretjänstefel upptäckasfler fall kunnatinte av

för enskildabeslutuppgift ingripandehar till avgöraattsom
dockår har detförmåner Påsociala senarem.m.om

tjänstefelförkommunalpolitiker dömtsförekommit att p.g.a.
socialadetefter domstolsutslagovilja inomsigrättaatt

för denskall och reservationenområdet. Här göras atti sig
domstolen ochfrånrefererade tjänstefelsdomar Högstaendast

har samtligaandra sidanstuderats, åhovrätterna men
studerats.från domstolar sedan 1989domar dessaciterade

tillförlitligt.tämligenbegränsatMaterialet alltsåår men

fatta föruppgiftmedfler arbetstagareAtt inte att
studeradeförekommer degynnande beslutmedborgarna i

förstadetflera förklaringar.tjänstefelsdomarna ha Förkan
fel.sällan Dettadessa arbetstagarekan det så göratt mervara

eftersom detsjälvfallet tillfredsställandedet svaretmestvore
ska.fungerar denförvaltningsapparatenskulle bevisa att som

förhålla såemellertid ocksådet andra kan det sigFör att
sällanpersonalkategoriertjänstefelsdomar bland dessa mer

upptäcktsdärmedfrån första och iöverklagas inteinstans
varför skulle såförklaring till detNågon rimligstudien. årvara

finna.emellertid svår att

sannolikförklaring kansketredje och denEn är mestsom --
förpolisanmälssällandessa personalkategorierär att mer

frågadet kantjänstefel. arbetstagarkategorierDe vara omsom
möjligen kan densocialsekreterare ochexempelvisär

påkränkt ellersocialbidrag känner sig annatmottagare somav
forsocialsekreterare, drafelaktigt behandlad sig attsätt av en

flera,kanfråga till polisen. Skälenanmäla tjänstemannen i var
formalltifrån för repressalierrädsla njuggi merav en

okunskapbehandling, till helt enkelt tjänstemannensom
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och skyldigheter. Till detta kan komma dessaansvar att
personalkategorier verkar i där kulturenorganisationer är
sådan arbetskamrater och arbetsgivareatt kanske inte gärna

rättssak förhållandengör på arbetsplatsen.av

Arbetsbelastningens10.3. betydelse

Alla syftar förebyggatillansvarssystem fel ochytterst att
medverka till korrekta beslut fattas.skallatt Andra system

förvaltningen,inom budgeten, arbetsordningen ochsom
internutbildningen har också detta, band andra, mål.ytterst
Om emellertid de krav ställs de olikai blirsystemensom
motsägande uppstår problem. Sådana problem kan spåras i
dagens svenska statsforvaltning. Arbetsordningen och andra
överordnade instrument kombinationi med de yttre
omständigheterna mängden arbete skall utföras,anger som
budgeten de står till förfogande för lösaattanger resurser som
uppgiften och minimikvaliténansvarssystemen ytterstanger
på det arbete skall presteras.som

Justitieombudsmannen omtalade vid medseminariumett
Förvaltningspolitiska kommissionen slarvfelen iatt
domstolarna, enligt hans bedömning, ökade antal ochi att
detta berodde på tidspressen. Vad JO avsåg med tidspressen
kan möjligen diskuteras, tidspress kan delasi principmen upp

delkomponenternai mycket arbete och knappa resurser.
Emellertid kan också mängdviss effektivtutnyttjasen resurser
och därmed räcka till lösa uppgift, eller ineffektivtatt storen
och därmed räckainte lika långt. Justitieombudsmannens
påpekande kan grundas endera på domstolarna har for liteatt

eller på domstolarna ineffektivtatt är organiserade.resurser

Oavsett vad skälet till tidspressen kan diskuteraär vilkaman
konsekvenser den får. frånBortsett möjligheterna ökaatt

eller minska mängden arbete, kan tidspressen iresurserna
hanterasprincip på två Antingen fokuserarsätt.

organisationen kvantitativt eller så låter kvalitén styra.man
Om och arbetsmängden tillåts undviksstyra attresurserna
balanser skapas och dröjsmålinga förvaltningen.uppstår i Om
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tilldelademedtillsammansbeslutenkvalitén påstället styri
ochbalanserskapasrisk det attfinns det attstorresurser

antaletocksåfallet kommerförradetuppstår. Ifordröjningar
dekommeroch detökafelaktiga beslut iatt senare

används inomutvärderingsparametrarkvantitativa som
effektiv.inte ärorganisationenutvisaorganisationen attatt

ovanpunkten 4.2.3.sid 216,1993sammanhang NJAI ett se
kommenteratuttryckligendomstolenhar Högsta

inverkadennaoch låtitarbetsbördakonsekvenserna storav en
sådantEttförvaltningen.fel begåtts iformildrande på ett som

uppnås medskalleftersom detdiskuteras,kansynsätt som
medarbetarenenskildehos denäransvarssystemet att

viktigtEmellertid det attmed ärnoggrannhetinskärpa mera.
Denbegrepp.relativtnoggrannhet är ettminnas att

iaktta,hararbetstagarenenskildeden attnoggrannhet som
avhängigtursäktligt,kan ärdet slarveller omvänt ansessom

arbetar. Omeller honvilka hanunderomständigheterde
tilldeladeochtilldelademellanförhållandet resurser

ochminskandeförändrasständigtarbetsuppgifter mot resurser
klandervärtarbetsuppgifter det knappastkanökande avanses

därmedocharbetstempotökaarbetstagarenenskildeden att
slarvfel.forrisken

sammanhangetirelationenden enda intresseOm varav
anställdedenocharbetsgivaren,mellanrelationen staten,

detta.finnasdärmed sägadetskulle inte att ommer
eftersom detkomplicerad, iemellertidSanningen är mer

mycketiblandinblandad,tredjefinnsallmänhet parten
målImedborgaren.nämligen ettsammanhanget,påtagligt, i

punkten48,1978åklagare ADavskedande senrav enom
tanke,uttryckt dennaocksåArbetsdomstolenhar5.2.1. ovan

åtagitåklagare tjänsti sinkonstateradedomstolendå att en
iarbetsgivarens intressenenbarttillvarata intesig att
krav påallmänhetensbeaktainskränkt mening även attutan

Närriktigtfungerar på ävensätt.åklagarvåsendet ettatt
blirbeaktasoffentligapå den tjänstenaspektdenna

noggrannhetocharbetsmängder,kringproblematiken resurser
konfliktenlösateoretisktkankomplicerad. Mannågot mer

allmänhetens intressenkonstaterande attettgenom
detoch inomdemokratiskadet attsystemetkanaliseras genom

uppgifter,sammanvägningdetta görssystem resurseraven
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och krav på noggrannhet. För den enskilde medborgaren som
drabbas felaktigt myndighetsbeslut detta ändåett ärav en
klen och risken klyftatröst, skapasär mellanstor att en
medborgarnas krav på korrekta myndighetsbeslut å sidanena
och offentligade funktionärernas krav fåpå eventuellasittatt
slarv bedömt ljuset tilldeladei å den andra.av resurser
Ytterligare aspekt medborgarnasgivetvis tilltro till denären
offentliga förvaltningen generellt.

Polisbilsbaksätet10.4. i Göteborg"

Det uppmärksammade fallet med polismannen Göteborgi som
hade sexuellt med kvinna polisbilen,umgänge belyseri etten

frågetecken kan väckasannat anslutning tillisom
diskussionen förhållandet statsanställd medborgareom -
jämfört med förhållandet statsanställd arbetsgivare.-

Polismännen åtalades för tjänstefel frikändesmen av
hovrätten, eftersom de ansågs ha handlatinte vid
myndighetsutövning. finns förDet ochi invändasig inget att

själva lagtolkningen målet. Emellertidmot i gäller beträffande
denna saksituation vad anförts beträffandesamma som som
Sjöfartsverkets produktion kartor och Konsumentverketsav
pressmeddelanden under punkten 4.3. gällde detovan, som
allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning.

Även polisen, Sjöfartsverketinte eller Konsumentverketom
handlat vid myndighetsutövning de aktuella fallen, finnsi
starka skäl talar för inblandade skallatt tjänstemänsom vara
underkastade starkare det disciplinära,ett änansvar som
främst sikte på relationen mellan arbetsgivaretar och
arbetstagare. enlighetI med vad densagtssom ovan om
offentliga kantjänstens samtliga dessa fallsärart, i speciella
omständigheter föreligga motiverar ettanses som
straffrättsligt ansvar.
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Åtalsanmälningar "ringabeträffande10.5.

tjänstefel"

tjänstefelför lämnasåtalförekommer utanRelativt sällan att
fallldärför ringa.bifall vartgärningen är attatt somanse

haft anledningsällansådantförekommer attän manmer
förvänta sig.

hands liggertillmånga,till kanSkälen detta näramenvara
fördrararbetsgivare sig göranaturligtvis attgissningen att

bedömningenåtalsanmälan. Genomellerpolisanmälan att
iansvarsnämnden gärning,den görsredan atti somenegna

bortfallertjänstefel,betecknas ringa,kunnat ärövrigt som
åtalsanmälan. Förför arbetsgivaren attskyldigheten göraatt

få flerdärmedochdomstolarnafler målfå sådana i -
forgränsen"den "nedreuttalandenauktoritativa om var

förändringenden ikunnatjänstefel skullegår göraman-
åtalsanmälan, såfor arbetsgivaren attskyldigheten göraatt

grundenpå denunderlåtas enbartfår attsådan anmälan inte
tjänstefelifrågasatt ringa.ärett

formnackdelar med ikan ha sigsådan förändringEn av en
skulledomstolar. Möjligenochbelastning på åklagareökad

undvikafinna andra göraarbetsgivare attockså vägar att
kunderegelsådantid haunderAttåtalsanmälan. enen

rättstillämpningenhetligförtillemellertid nytta envara
tillaktuellt slagmålskulledet tvingaatt avuppgenom

effektiviseraprejudikatdomstolarna. En väg attannan
förvaltningenkontrollen överattöver sevore

tillämpning.konstruktion ochformelladisciplinansvarets

reflexionerAvslutande10.6.

verksammaeller inomanställda i övrigtFör ärsompersoner
följandeförvaltning finns dagoffentlig ansvarssystem:i
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Det straffrättsliga för allmänna brott och föransvaret
tjänstefel vid myndighetsutövning

Ett mycket begränsat skadeståndsansvar
Ett disciplinärt olika former föri statligt anställdaansvar

och kollektivavtalsreglerat för kommunalt anställda.

Frågan dessaär behöveransvarssystem ochövernu om ses
ändras eller modifieras någoti avseende.

förstaEn reflexion kan kring begreppetgöras "tjänst". lagenI
offentlig anställning och anknytande författningar harom man

begreppetövergivit och talar statlig anställning stället.inu om
Begreppet "den statliga tjänsten" har gått i graven.

Men kap20 BrB har fortfarande rubriken Om tjänstefel m.m.
och de centrala brottsrubriceringarna tjänstefel ochär grovt
tjänstefel. Själva brotten förutsätter dock inte att
gärningsmannen har statlig anställning. Eftersomen
tjänsteansvaret enligt BrB omfattar vidare personkretsen
skulle det kunna möjligt dagi begreppetatt utnyttjavara
tjänst i tidigaremening och låtaän det omfatta justen annan
alla för det allmänna utför uppgifter givetvis medsom
undantag civilrättsliga uppdrag,rent utförsav som av

företag,privaträttsliga leverantört.ex. kontorsmöblersom av
till statlig myndighet.en

straffrättsligaDet har åtskilligaansvaret gångerutretts sedan
ämbetsansvarsreformen. Det kan finnas skäl avvaktaatt en
Stabilisering sedanpraxis 1989, då det straffbara områdetav
utvidgades, innan någon förändring,överväger ävenman om
anknytningen till begreppet myndighetsutövning haft delen
tveksamma konsekvenser.

Disciplinansvaret för statsanställda borde kunna renodlas.
Rent frågorinterna begränsatär till det arbetsrättsligasom
förhållandet mellan den anställde och arbetsgivaren skulle med
fördel kunna regleras kollektivavtalsbestämtettgenom ansvar,
medan på särskilda områden, inomt.ex.man
polisverksamheten skulle kunna överväga särskiltett
offentligrättsligt disciplinpåföljdssystem efter modell hälso-av
och sjukvårdens ansvarsregler.
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ioffentliga tjänstenför denalternativ är ovanattEtt annat
utomstraffrättsligtbygga nyttbemärkelse ettangiven upp

offentligtharallaomfatta ettskulleansvarssystem, somsom
gällaskulleAnsvaretanställning.offentligelleruppdrag en

ochutanför 20:1BrBfallermyndighetsutövningbåde den som
detverksamhetunderlåtenhet ielleråtgärderandra som

sammanhangsådantskulle iför. ettManallmänna svarar
dagfel inte ärisärskiltkunna attockså överväga somgrova

skadeståndsansvar.tillledakundefall ettstraffbara vissai

försärskilda ansvaretdetskullesådantGenom systemett
restlagförställetIbetonas.tjänstallmännasuppgifter deti en

särskilddiskuteraförlängningenkan iLOA enmansom
där"tjänsten",offentligaför denlagstiftning just

förvaltningens utövareoffentligadenpåkravgrundläggande
deocksåskullePå detfast.slås sättetkunnaskulle

lekmannaledamöter iochkommunernaförtroendevalda i
medlikställasansvarshänseendemyndigheter istatliga

ställetförsöken ifruktlösa atthittillsdeochtjänstemännen,
kunnasysslomanna-ansvarhämtatcivilrättenfrånlansera ett

skulleviktsärskildauppdragetsoffentligaDetöverges.
utgångspunkt isinskulle kunna taLagenbetonas.

legalitetobjektivitet,ochsaklighetpåkravregeringsformens
grundläggandeunderstryka deochlikabehandling ävenoch

förvaltningslagenförvaltningenoffentligapå denkrav som
från.utgår
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KÄLLFÖRTECKNING

OFFENTLIGT TRYCK MERAMED

Propositioner1.1.

Prop Om skadeståndslag1972:5. ny
Prop Om lagstiftning1975:78. angående foransvar

funktionärer offentlig verksamheti m.m.
Prop Förslag1975/76:105. till lag medbestämmande iom

arbetslivet och lag offentlig anställningom
Prop Om frågor1984/85:117. rörandevissa tjänsteansvaret i

offentlig verksamhet m.m.
Prop 1985/86:9. Om lag disciplinforseelser krigsmänom av
Prop Om1988/89113. ändring brottsbalken tjänstefeli
Prop 1989/90:42. Om det allmännas enligtansvar

skadeståndslagen
Prop Några frågor1989/90:71. processrättsliga
Prop 1993/94:65. ändrad lagstiftning forEn mil.statsanställda
Prop Totalforsvarsplikt1994/95:6.

Övrigt riksdagstryck1.2.

JuU 1985/86:34. Om tjänsteansvaret m.m.

Statens1.3. offentliga utredningar

ÄmbetsansvaretSOU 1969:20..
AmbetsansvaretSOU 1972:1.

SOU 1975:1. Demokrati på arbetsplatsen
SOU Handläggningen1979:71. anmälningar motav

polispersonal
SOU Enklare for1992:60. regler statsanställda
SOU 1993:55. allmännas skadeståndsansvarDet
SOU 1994:99. infor framtiden,Domaren Sverige deli B

Departementsserien1.4.

DsJu 1983:7. offentligTjänsteansvar verksamheti
DsJu Myndighetsmissbruk1988:32.
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tryckoffentligtAnnat1.5.

1985-1995JK-beslut
1985/86-1995/96ämbetsberättelserJustitieombudsmannens

1994Statskalendern

Övrigt material1.6.

fastställdarbetsordninglän,KopparbergsLänsstyrelsen i
och1985arbetsordningbenämnd1985-05-10

arbetsordningbenämnd1996-03-18fastställdarbetsordning
1996

foranslagsframställningfördjupadRikspolisstyrelsen,
1994/951992/93polisväsendet -

1984-rikspolisstyrelsenforarbetsordningRikspolisstyrelsen,
1990-arbetsordning1984,arbetsordningbenämnd10-01

arbetsordningoch1990arbetsordningbenämnd01-01
1996arbetsordningbenämnd1996-02-01

personalansvarsnämnd,polisväsendetsRikspolisstyrelsen,
juli 1987-ärenden,referatmedVerksamhetsrapport av
1989-1995.årenochfor ett1988december vartsamt av

1992/93årsredovisningarpolisväsendetsRikspolisstyrelsen,
och1993/94verksamhetsstatistik,rörandeappendixmed

1994/95
1985-1995årsredovisningar-koncernensSJStatens Järnvägar,

Litteratur2.

1994GöteborgII,Brottsbalkenfl.,Beckman, m.
II,myndighetsutövningSkadestånd vidBengtsson,

1978BengtssonStockholm 1978 cit.Juridik,Norstedts
skadeståndslagen,enligtallmännasDetBengtsson, ansvar

1996 cit.StockholmJuridik;Norstedtsupplagan,andra
1996Bengtsson

sjukvårdspersonalensochHälso-och Sahlin,Billum,
Stockholm 1995Publica,ochåligganden ansvar,

KöpenhamnGad,GECfunktionaerret,DanskHG,Carlsen,
1994
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Christensen, Forvaltningsret hjemmel,opgaver,-
forstaorganisation, utgåvan andra upplagan, Jurist- og

økonomforbundets forlag, Gylling1991
Dreher och Tröndle, Strafgesetzbuch under Nebengesetze, 47:e

uppl, Beck, 1995
Eckhoff, Forvaltningsrett, femte upplagan, Tano, Oslo 1994
Goyet, al, Droit pénal spécial, Sirey,et Paris 1972
Hellner, Skadeståndsrätt, 5:e uppl, Juristforlaget, Stockholm

1995
J ägerskiöld, Svensk tjänstemannarätt, del Almquist

Wiksell, Uppsala 1956
Laubadêre, A de, Manuel de droit administratif, LGDJ, Paris

1978
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roll demokratin,i Norstedts Juridik, Falköping 1993
Marcusson, Offentlig förvaltning utanför

myndighetsområdet, forlag,Iustus Uppsala 1989
Mathiassen, Forvaltningspersonellet, Jurist- og

økonomforbundets forlag, Gylling 1990
Riberdahl, förtroendevaldasDe politiska och juridiska

Förvaltningsrättslig Tidskrift 1979, 119-142 cit.ansvar, s
Riberdahl 1979

Riberdahl, Förtroendevalda och anställda kommuneri och
landsting, Förvaltningsrättslig Tidskrift 1995, 155-174 cit.s
Riberdahl 1995

Söderlind, D, och Petersson, O, Förvaltningspolitik, andra
upplagan, Publica, Helsingborg 1993

Warnling-Nerep, W, Kommuners lag- och domstolstrots,
Stockholm 1995

Wennergren, I Publica,statens tjänst, Stockholm 1980

Rättsfall

NJA 1981 sid 302 ochI
NJA 1983 sid 3
NJA 1984 sid 80
NJA 1985 sid 75 ochI
NJA 1987 sid 535
NJA 1990 sid 231
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sid 5421990NJA
sid 310NJA 1992
sid 5551992NJA
sid 8121992NJA
sid 8381992NJA

1992 B 2NJA
sid 2161993NJA

och IIIsid 3601993NJA
sid 108NJA 1994
sid 304NJA 1994
sid 325NJA 1994
sid 237NJA 1996

901996-05-09, DBdomdomstolensHögsta

RH 1990:51
1991:110RH
1994:70RH
1994:86RH
1995:144RH

1841995-12-13, DBdomNorrlandNedreförHovrättens

1191977AD nr
170AD 1977 nr
210AD 1977 nr
181978AD nr
181982AD nr
80AD 1982 nr
1161984AD nr
98AD 1985 nr
26AD 1986 nr
26AD 1988 nr

1989 17AD nr
1989 70AD nr

991991AD nr
381992AD nr

1992 74AD nr
46AD 1994 nr
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Övrigt4.

Telefonintervju förbundsjuristenmed Bo Eriksson, LO
Rättsskydd, 1996-07-05

Telefonintervju med byrådirektören vid justitiekanslerns kansli
Margit Kallner 1996-07-30

Lantmäteriverkets historik på verkets hemsida på World Wide
Web http://www.lm.se/hist0rik.html 1996-08-20
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