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sa k reg iste r
till
Justitieombudsmännens ämbetsberättelser 1976n7 - l 988/89

Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1967- 1975n6 finns
fogat såsom bilaga 3 till ämbetsberättelsen 1975n6 och har även tryckts
separat. I ingressen till detta register har lämnats upplysningar om register till
tidigare ämbetsberättelser.
Ackord, se Kommunicering.
Advokat, upplysningsplikt enligt 4 kap. 15 § utsökningsbalken, 86/87:270.
Affischering, se Tryckfrihet.
Aktiebolag, betydelsen av att aktiebolag anmäler fullständig adress till

aktiebolagsregistret, 76n7:289.
Allemansrätt, se Strandskydd.
Allmän advokatbyrå, vägrad konsultation , 80/81 : 134.
Allmän försäkring, bristande samordning av förmåner vid sjukdom och

arbetslöshet, 79/80:304; - villkor för rätt till sjukpenning vid eventuellt
kommande sjukdomsfall, 81/82:261 ; fråga om tid för utbetalning av
sjukpenning, 81182:275 ; - tillämpningen av den s. k. officialprövningsprin
cipen vid handläggningen av ett arbetsskadeärende, 82/83:2 1 2 ; - kommu
nicering av förtroendeläkares yttrande och föredragandens förslag till
beslut, 83/84:209; - jäv för förtroendeläkare vid försäkringskassa, 83/
84: 2 1 3 ; - social distriktsnämnds framställning till allmän försäkringskassa
om utbetalning av enskilds pension till nämnden, 83/84: 162; - avdrag för
nedsatt skatteförmåga för folkpensionär när pensionsutbetalning sker
retroaktivt, 84/85:294; - fråga om förtroendeläkare bör kontakta intygs
skrivande eller behandlande läkare innan han yttrar sig i försäkringsären
de m. m . , 84/85:245; - dröjsmål med omprövning, 84/85:247; - bristfälliga
kommuniceringsrutiner i vissa sjukpenningärenden, 84/85:249; försäk
ringskassas kommuniceringsskyldighet vid omprövning, 84/85:250; - in
hibition av försäkringskassas beslut vid omprövning, 84/85:254; avvis
ning av besvär såsom för sent anförda, 84/85:258; - handläggning av
anonym anmälan i sjukpenningärende, 85/86:301; - underlåtenhet att
expediera beslut om att inte betala ut sjukpenning, 85/86:302; expe
diering av allmän försäkringskassas provisoriska beslut, 85/86:303; - fråga
om återbetalning från personkonto av pension som utbetalats efter det att
pensionstagaren avlidit, 85/86:304; - fråga om skyldighet att anmäla skada
enligt lagen om statligt personskadeskydd, 85/86:307; - motivering av
föredragandens förslag till beslut i förtidspensionsärende, 85/86:308; underlåtenhet av allmän försäkringskassa att fatta beslut i fråga om
sjuklön bör utgå till en vid kassan anställd person, 86/87 : 1 80 ; - fråga om
anonymitetsskydd och om dataintrång, 86/87: 182; - fråga om återbetal-

-

-

-
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ningsskyldighet för sjukvårdsavgift, 86/87: 184; - beslutsdokument hos
allmän försäkringskassa i ärende som avgörs av kassans förtroendemanna
organ, 87/88: 1 75; - utformning av beslut om livränta enligt lagen om
arbetsskadeförsäkring, 87/88: 175; - tillämpning av 7 kap. 7 § sekretessla
gen i samband med kommunicering av föredragningspromemoria, 87/
88: 177 ; - se även Allmänna handlingar, Kommunicering, Meddelarfri het,
Motivering av beslut, Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. Taxering.
Allmän ordningsstadga, Se Grustäkt.
Allmän plats, se Kommunal kompetens.
Allmän sammankomst, upplösning av allmän sammankomst, 83/84:85; -

fråga om tillstånd att anordna politiska möten, 86/87: 1 15 ; - handläggning
och sakprövning av vi sa frågor om tillstånd att anordna allmän samman
komst, 86/87: 1 16; - se även Demonstrationer.
Allmänna handlingar
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F r å g a o m h a n d l i n g ä r a I l m ä n e I l e r e j : fråga om planskiss i
stadsplaneärende hos byggnadsnämnd - upprättad av en utomstående
arkitekt - kunde anses utarbetad inom myndigheten och därmed t. v.
endast ha karaktär av arbetsmaterial; tillika fråga om tillämplighet av 8 §
sekretesslagen, 77/78:255; - förteckning över kommunala trafikvakter.
vilken av Stockholms gatukontor tillställts polisen, har ansetts vara allmän
handling. varur uppgift på begäran bort lämnas till allmänheten, 77/
78:259; - fråga om handling var att anse som upprättad, 77178:27 1 ,
81/82:284; - promemoria vid försvarsstaben har med hänsyn till omstän
digheterna ej ansetts som allmän handling, 78/79:224; - fråga om
memorialanteckningar och koncept till dom är allmänna handlingar,
77/78:272; - till myndighet ingivet utkast till avtal är att anse som
inkommen och därmed allmän handling, 79/80:366; - brev till kommunal
råd. 80/81 :36 1 ; - polisutredning ej allmän handling förrän förundersök
ningsprotokollet färdigställts, 80/8 1 : 122; - hälsovårdskontors tjänsteutlå
tanden till hälsovårdsnämnd . 81182:284; - handling hos socialstyrelsen,
82/83:232; - anteckningar om intagen vid rättspsykiatrisk klinik, 83/
84:23 1 ; - fråga om handlingars offentlighet och tillgänglighet hos reviso
rerna i en landstingskommun. 85/86:343; - fråga om fotografier . som i
undervisningssyfte tagits av hälso- och sjukvårdspersonal i en patients
hem, är att anse som allmänna handlingar, 86/87: 195; - fråga om när
tjänsteutlåtanden av förvaltningschef blev allmänna handlingar hos en
kommunal nämnd, 86/87:221 ; - frågor kring begreppet allmän handling i
landstingskommunal verksamhet, 88/89:233; - uttalanden angående frå
gan om vissa intagning listor avseende gymnasieskolan är allmänna
handlingar samt kritik mot en intagningsnämnd för handläggningen av ett
ärende om utlämnande av sådana listor, 86/87:225:- uttalanden angående
frågan om vissa anteckningar som gjorts vid arbetsplatsträff inom en
myndighet blivit allmän handling, 86/87:230; - fråga om verksamhetspla
ner som klinikchefer sänt till ett regionsjukhus var allmänna och offentliga
handlingar - tillika fråga om kliniker utgör självständiga enheter i
sekretesslagens mening och om besvärshänvisning, 87/88: 182; - förfaran
de i tjänstetillsättningsärende (ingivande av ansökningshandlingar till
konsultföretag), 87/88: 190; - fråga om handlingar som inkommit till en
kommun varit att anse som allmänna, 87/88: 198; - se även Överförmyn
dare.

F r å g a o m u t l ä m n a n d e a v a I l m ä n h a n d l i n g : förfarandet när någon
vill ta del av offentliga handlingar som förvaras i lokal dit allmänheten ej
har tillträde; besökande har fått ta del av handlingar ute på gatan och
fotograferats oaktat han önskat vara anonym. Framställning till regering
en om klargörande bestämmelser, vilka bl. a. inskärper att den 9om vill ta
del av offentliga handlingar inte behöver uppge sitt namn, 77178:250, 253;
- den som önskar ta del av offentlig handling får ej avkrävas sitt namn eller
tvingas underteckna en beställning, 78n9:2 1 2; - utlämnande av uppgifter
ur värdepostbok, när dessa delvis ansetts sekretesskyddade, 79/80:384; 
inkommen post bör diarieföras och vara åtkomlig även om adressaten ej
hinner ta befattning med posten, 77/78:270; - om diarieföring av en
rapport om luftförorening, 79/80:377; - hantering av allmänna handlingar
på rektorsexpedition, 83/84:335; - uttalanden angående en kommuns
skyldighet att sörja för registrering av en besvärshandling som ges in till
kommunen och därifrån vidarebefordras till vederbörande besvärsinstans,
85/86:407; - diarieföring av vissa handlingar hos statens arbetsgivarverk,
86/87:231 ; - diarieföring av talband, tillika fråga om utlämnande av uppgift
därur, 88/89:223; - bevakning av post, som rörde tjänsten och var ställd till
tjänsteman, som var på semester, 78/79:222; - när har en handling kommit
in till en myndighet?, 85/86:421 ; - öppnande av post ställd till namngiven
tjänsteman, 82183:248; - ordningen för prövning av framställning om att
utfå allmän handling, 77/78:273; - rutinerna vid utlämnande av allmänna
handlingar, 79/80:355, 364, 367; - till myndighet inkommen framställning,
som återkallas, får inte återsändas eller förstöras, inte heller strykas ur
diariet, 79/80:36 1 ; - myndighet ej skyldig bedriva arkivforskning för att
kunna utlämna allmän handling. 78/79: 2 1 4 ; - socialförvaltnings skyldighet
att lämna ut namn- och adressuppgifter ur daghemskö. 80/81 :357; handläggning av begäran att få del av författningstext, 80/81 :372;
begäran att få del av handlingar som sänts för mikrofilmning, 81/82:282; 
dröjsmål med utlämnande av allmän handling från sjukhus, 81/82:296; 
dröjsmål med att lämna ut kopia av allmän handling från social nämnd,
84/85 :273; - skyldighet för sjukhus att sända JO begärd journal, 83/84:208;
- vägran att lämna ut uppgift om anställds lön, 81/82:297; - fråga om
kopior av allmänna handlingar tillhandahållits med erforderlig skyndsam
het, 82183:32; - möjligheterna för en på kriminalvårdsanstalt intagen
person att få ta del av allmänna handlingar, 82/83: 135 ; - på kriminalvårds
anstalt intagen persons rätt att mot stadgad avgift få kopior av beslut,
83/84: 136; - överlämnande av journalhandlingar från sjukhus till företags
läkare, 82183:224; - utlämnande av sjukjournal från försäkringskassa till
läkare, 82183:247; - villkor vid utlämnande av allmän handling, 82183:247;
- uppställande av förbehåll vid utlämnande av handlingar, 84/85:274;
utlämnande av uppgifter angående patients hälsotillstånd från sjukhus till
massmedia, 82183:248; - uttalanden angående arbetsmarknadsverkets
anvisningar angående tillhandahållande av kopior av allmänna handlingar
samt kritik mot en arbetsförmedling och en länsarbetsnämnd för handlägg
ningen av en begäran om sådana kopior, 83/84:358; - utlämnande av
personuppgifter om nämndemän 83/84:38; - utlämnande från socialstyrel
sen av försäljnings- och förbrukningsstatistik över enskilda medicinska
preparat, 83/84:225; - utlämnande av uppgifter från sjukhus till rättspsyki
atrisk klinik, 83/84:235; - överlämnande av patientjournal mellan olika
kliniker vid ett sjukhus, 86/87: 198; - utlämnande av sjukjournaler för
forskning, 83/84:237; - angående krav på medgivande från patienter vid
utlämnande av deras sjukjournal, 83/84:238; - utlämnande av handlingar i
tjänstetillsättningsärende under lunchrast, 83/84:250; - utlämnande av
bl. a. sjukhusjournaler från försäkringskassa till företagshälsovården,
-

-
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84/85 :265; - utlämnande av blanketter rörande enskilda patienters förhål
landen från sjukvårdsinrättning till primärvårdschef, 84/85:263; - utläm
nande av sjukjournal, föräldrars rätt att ta del av minderårigs journal,
85/86:327; - utlämnande av sjukjournal, dröjsmål i handläggningen,
85/86:331 ; - utlämnande av sekretesskyddade uppgifter inom barnhälso
vården, 85/86:32 1 ; - läkare får inte kräva att patient skall läsa journal i
läkarens närvaro, 84/85 :264; - om avidentifiering av sekretesskyddade
uppgifter, 84/85 :269; - begäran om att få ta del av anonym skrivelse i ett
taxeringsärende skall prövas av den myndighet som förvarar handlingen,
85/86:363; - landstings handläggning av en begäran från hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om utfående av en sjukjournal,
86/87: 177; - om rätt till kopiering av en av myndighet utgiven referatsam
ling, 86/87:21 1 ; - fråga om utlämnande av uppgift om vårdnadshavarens
adress från allmän försäkringskassa till den underhållsskyldige, 86/87:216:
- offentlighetsprincipen och semesterstängning av kommunala myndighe
ter, 86/87:219; - offentlighetsprincipen och stängning av kommunala
myndigheter under klämdagar m. m . , 87/88:200; - frågor kring rätten att ta
del av upptagning för automatisk databehandling, 86/87:233; - befatt
ningshavare har ansetts skyldig upplysa sökanden om möjligheten hän
skjuta avslagsbeslut till myndigheten för prövning - tillika fråga om
tidsfristen för sådan prövning, 88/89:229; - frågor kring begreppet allmän
handling, 88/89:233; - skyldighet för sjukhuspersonal att lämna ut
uppgifter till polisen om patients hälsotillstånd, 88/89:234; - fråga om
skyldighet för blodcentral att lämna ut upplysningar om eventuell före
komst av sjukdom i lämnad blodplasma, 88/89:236; - fråga om rätt för
patient att på laboratorium ta del av analysresultat rörande honom själv,
88/89:237; partsoffentlighet i ärende rörande skolmognadstest, tillika
fråga rörande skolpsykologs och rektors handläggning av ärende angående
utlämnande av handlingar, 88/89:242: - fråga om en årsberättelse för ett
aktiebolag med en kommun som huvuddelägare vid ett visst tillfälle var
allmän handling hos kommunen; dessutom fråga om sättet att behandla en
begäran att få ta del av handlingar, 88/89:245 ; - två tjänsteskrivelser hos en
kommunal beredning (miljöprogramkommitte) var inte att anse som
allmänna handlingar innan ärendet, som de tillhörde, hade slutbehandlats,
88/89:247; - fråga bl. a. om vid vilken tidpunkt en inom en kommunal
myndighet utarbetad rapport, som lämnats för tryckning, blev att anse som
allmän handling och om egenskapen av allmän handling kan gå förlorad
under den tekniska bearbetningen; kritik mot handläggningen, 88/89:250;
- fråga om ansvar för underlåtenhet att fatta beslut i anledning av
framställning om utlämnande av allmänna handlingar. Å talsunderlåtelse
efter avslutad förundersökning, 88/89:254.
-

F r å g a o m s e k r e t e s s f ö r a l l m ä n h a n d l i n g : omfattning av socialre
gistersekretessen ; tillika fråga om dröjsmål med svar på framställning att
utfå handlingar, 78/79:216 ; - sekretess för handlingar i ärende om stöd för
lokal landsbygdstrafik, 78/79:330; - fråga om skyldighet för länsstyrelse att
för vederbörande uppge namnet på den som anmält honom för förment
underlåtenhet att erlägga mervärdeskatt. 77/78:265; - länsstyrelses skyl
dighet att lämna uppgift ur personaviregister, 78/79:220 ; - utlämnande av
adressuppgift ur länsstyrelses personregister, 79/80:370; felaktig sekre
tessbeläggning gentemot skattskyldig, 79/80:452; - fråga om rätt för god
man för alkoholmissbrukare att från socialförvaltning få del av uppgifter
om huvudmannen, 81182:239; - utlämnande av uppgifter från socialför
valtning till försäkringskassa i arbetsskadeärende, 81/82:271; - försäk
ringskassas möjlighet att hemlighålla läkarintyg för patient, 8 1/82:289; -
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utlämnande av adressuppgifter rörande klienter från socialförvaltning till
delgivningsman, 81/82:292; - myndighets skyldighet att lämna ut telefon
nummer till tjänstemans bostad, 81182:295; - taxeringsnämnds tillgång till
uppgifter om socialhjälpsbelopp m. m . , 81/82:309; - sekretess för spärrad
adress, 84/85 :282; - den nya sekretesslagens inverkan på sjukhusens
kontakter med polis och anhöriga, 82/83:227; - sekretesskyddet för
yttrande i ärende hos JO, 82/83:230; - sekretess inom kriminalvården,
82/83: 124; - registrering a v deklarationer hos privat dataföretag, 82/
83:238, 337; - om sekretessen vid insamling och publicering av informa
tionsmaterial i sjukvården m. m . , 83/84:242; - åsidosättande av sekretess
vid inventering av medicintester som upprättas vid en av socialnämnd
driven socialmedicinsk behandlingsenhet, 83/84:245; - fråga om anonymi
tetsskydd för anmälare inom socialtjänsten, 83/84:247; - vägran att lämna
ut uppgift om barns vistelseort till vårdnadshavare, 83/84:249; - fråga om
utlämnande av namn på en tjänsteman, som gjort en anmälan till
socialförvaltning, 84/85:272; - sekretess och parts rätt till insyn i sitt
ärende, 84/85:275; - förteckning som använts som beslutsunderlag vid
prövning av frågan om återbetalningsskyldighet enligt socialhjälpslagen,
84/85:280; - sekretess inom exekutionsväsendeL 84/85:325; - fråga om
skyldighet för allmän försäkringskassa att lämna ut uppgift om anställdas
hemadresser, 85/86:309; - rätt att få ta del av sjukjournal, 85/86:33 1 ; 
fråga om rätt att hemlighålla underårigs adress för vårdnadshavare,
85/86:342; - konfidentiell behandling av ansökningshandlingar i ett
anställningsärende, 85/86:347; - sekretess inom hälso- och sjukvården för
patienternas telefonnummer, 86/87:20 1 ; - fråga om sjukhus varit skyldigt
att lämna ut uppgifter om personal till massmedier, 86/87:204; - kommuni
cering av sekretesskyddade handlingar i ärende hos hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd, 86/87:208;
fråga om sekretesslagens bestämmelser
åsidosatts inom arbetet i lokala narkotikagrupper, 87/88: 148; - fråga om
länsstyrelse borde ha vidarebefordrat ett brev från ett inkassoföretag till en
person med "spärrad" adress, 87/88: 196; - innehållet i ett brev från läkare
till uppgiven gärningsman angående sexuellt övergrepp mot barn, 88/
89:226; - se även Allmän försäkring, Informationsutbyte, Meddelarfrihet,
Personregister, Skolan, Tystnadsplikt.
-

Ö v r i g a f r å g o r : yttrande över justitiedepartementets PM med förslag till
ny sekretesslag m. m. Handlingssekretess och tystnadsplikt, 78n9:50 1 ; 
yttrande över justitiedepartementets PM sekretesskydd och informations
behov - Vissa frågor om sekretesslagens tillämpning inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten m. m . , 82/83:242; - sekretessen inom hälso
och sjukvården jämförd med domstolssekretessen , 85/86:318 ; - sekretes
sen inom en socialförvaltning, 85/86:320; - sjukhusläkares kontakter med
massmedierna, 85/86:340; - rapportering och registrering av läkemedels
missbrukare, 86/87: 1 59; - frågor om objektivitet och sekretess i förtroen
denämnds verksamhet, 86/87:206; - fråga om förtroendesekretess vid
allmän försäkringskassa, 86/87:215; - upptagen fråga om sekretessen
åsidosatts vid Roslagstulls sjukhus, 88/89:217; - se även Kriminalvård,
Meddelarfrihet, Videoteknik, Ö verförmyndare. Jfr Domstolshandlingar.
AJimänt häkte, se Anhållen, Häkte, Kriminalvård.
Almöbron, se Polismyndighet.
Amorteringsplan, i utsökningsmål, 82/83:343; - frångående av överenskom
melse om avbetalning av restförd skatt i utsökningsmål, 82/83:354.
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AnhåJlande, kritik mot anhållningsbeslut, 77/78:83; - skyndsamhetskravet i
24 kap. 8 § RB, 79/80: 1 1 1 ; - disciplinansvar för åklagare i anledning av

beslut om anhållande av två otillräckligt identifierade personer, 79/80:23;
- anhållande efter bristfällig identifiering, 79/80: 1 14; - åklagares prövning
av frågor om anhållande i den misstänktes utevaro och om åtgärder när
beslut därom har verkställts, 83/84:56, 85/86: 1 18 ; - se även Förundersök
ning, Tvångsmedel, Underrättelse, Å klagare.
Anhållen, anhållen har inte fått salva mot klåda, och ej heller filt och

toalettartiklar under vistelse i specialcell på allmänt häkte, 80/8 1 : 128; 
underlåtenhet att hämta anhållens medicin, 80/81 : 128; - restriktioner för
anhållen 85/86: 156; - fråga om ansvaret för frigivning av anhållna m . m . ;
framställning till regeringen o m föreskrifter angående underrättelse till
häkte (motsvarande} om frigivningsbeslut, 86/87:89; - förutsättningar för
besök hos anhållen i vissa situationer; analogisk tillämpning av häktesla
gen, 86/87:96; - se även Häktad.
Anhörig, se Underrättelse.
Anmaning, fråga om tillämpning av 14 kap. l § lagen om offentlig anställ

ning, 83/84:329; - se även Taxeringsnämnd (anmaning).
Anmälningsskyldighet, se Barnavård.
Annonsering i pressen, om näringsförbud, 84/85:327.
Anonym anmälan, se Allmän försäkring, Husrannsakan, Polismyndighet.
Anonymitetsskydd, se Allmän försäkring, Barnavård, Kriminalvård, Tryck

frihet.
Anstaltsplacering, se Kriminalvård.
Anstånd, se Indrivning, Konkurs, Taxeringsnämnd (Anstånd med att lämna

självdeklaration), Uppbörd (Anstånd med inbetalning av skatt}.
Anställningsskydd, se Arbetsmarknaden, Skolan.
Anställningstvist, se Rättegångsbalken.
Anvisningar, se Taxeringsnämnd ( Övrigt).
Arbetsgivaransvar, se Uppbörd (Arbetsgivaransvar m. m.).
Arbetsgivarintyg, försvarets civilförvaltning har uppställt villkor för att

utlämna arbetsgivarintyg till en tidigare anställd person. Kritik mot
förfarandet, 88/89: J 28.
Arbetskonflikt, fråga om ansvar för tjänsteman som deltar i vild strejk,

81182:206; - inlåsning av charterresenärer på flygplats på grund av
övertidsblockad inom polisen, 84/85: 133; - uttalande angående myndighe
ters neutralitet i arbetsmarknadskonflikter, 87/88: 264.
442

Arbetslöshetskassa, dröjsmål i ersättningsärende och fråga om skyldighet för

kassa att registrera inkomna handlingar, 81182:269.

Arbetsmarknaden, di ciplinära åtgärder mot en distrikt schef och en byrådi

rektör vid en yrkesinspektion för bl. a. dröjsmål med expediering av
yrkesinspektionsnämndens beslut om åtalsanmälningar m . m . , 82183:402;
- fråga om i vilken utsträckning en yrkesinspektion bör göra anmälan till
poli smyndighet när en arbetsgivare överträtt straff sanktionerade före
skriftersom meddelats av arbetarskyddsstyrelsen och om uppföljningen av
tillsynsärenden, 83/84:354; - uttalanden angående otydlighet i en författ
ning. instruktionen för arbetsmarknadsverket m. m . , 84/85:365; - uttalan
den angående handläggningen inom arbetsmarknadsverket av ett ärende
som rör upphörande av anställning som beredskapsarbetare hos verket,
84/85:367; - kritik mot arbetsmarknadsverket för att utbetalningar av
statsbidrag till beredskapsarbete inte handlagts på ett från förvaltnings
rättslig synpunkt godtagbart sätt, 84/85:372;- kritik mot ett arbetsförmed
lingskontor för underlåtenhet att anvisa arbete åt en sökande som inte ville
lämna vissa uppgifter om tidigare brottslighet, 85/86:398; - uttalanden
angående arbetsförmedlingens möjligheter att begränsa sin service åt vissa
sökande, 85/86:400; - kritik mot arbetsmarknadsverket angående tillämp
ningen av lagen om arbete i ungdomslag m. m . , 86/87:279; - kritik mot en
län sarbetsnämnd för dess praxis när det gäller beslutsunderrättelser till
ombud, 86/87:292; - se även Allmänna handlingar. Fullföljd av talan,
Förvaltningslagen, Upphandling.
Arbetsmarknadsstöd, bristande samordning av förmåner vid sjukdom och
arbetslöshet, 79/80: 304; - försäkringskassa har utbetalat kontant stöd till
socialförvaltning oaktat fullmakt därtill har återkallats. 81182:266.
Arbetstvist, se JO, Kommunalbesvär. Rättegångsbalken.
Arkiv, se Disciplinmål, Videoteknik.
Arkivexemplar, riksrevisionsverkets åtgärd att överlämna en utredning till
regeringen utan att behålla ett eget arkivexemplar, 88/89:330.
Arrest, förvaring i arrest av person som hämtats till förhör för att höras som
vittne i en förundersökning m. m . 83/84:60; - förvaring i arrest av
misstänkt som hämtats till förhör, 84/85: 135.
.

Arvsskatt, förslag till vissa lagändringar, 82183:337.
Auditör, framställning till regeringen om auditörer ansvarsförhållanden,
80/8 1 : 178.
Automatisk databehandling, se Allmänna handlingar.
Avbetalningsköp, framställning angående vissa kostnader i ärenden om
återtagande av avbetalningsgods, 76/77:216; - fråga om förutsättningar

förelegat för återtagande av avbetalningsgods; betydelsen av delbetalning
från köparens sida, 76n7:222. Jfr Konsumentkreditlagen.
Avgift, se Byggnadslov, Expeditionskungörelsen, Körkort, Poststadgan.
Avhysning, av tredje man, 82/83:355; - samarbetet mellan kronofogde och
sociala myndigheter vid avhysningar, 82183:364; - förfarandet med gods
som omhändertagits i samband med avhysning, 85/86:373; - från annat än
bostad ; tillämpning av den s. k. lås- och namnbytesmetoden, 88/89:320 ; 

s e även Delgivning, Vräkning.
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Avkunnande, se Dom.
Avskrivningsbeslut, avvisningsbeslut, länsbostadsnämnd har utan sakpröv
ning avskrivit besvärsärende vid utebliven komplettering, 78n9:492; -

fråga om myndighets rätt att utan sakprövning skilja sig från ärende
rörande ansökan om visst tillstånd, 79/80:33 1 ; - stadsarkitekt har utan
sakprövning avfört ärende om tillstånd till byggnadsföretag då sökanden
inte yttrat sig över kommunicerad skrivelse; inte heller har han underrättat
sökanden härom, 79/80:466; - tingsrätts avvisning av talan i ett hän skjutet
mål om betalningsföreläggande. 82/83:25; - se även Rättegångskostnad,
Utmätning.
Avstängning, från kommunal tjänst. 80/8 1 :45 J ; - från ett kommunalt
lånebibliotek, 87/88:260; - se även Skolan. Utbildning.
Avvisning, se Fullföljd av talan, Rättshjälp, Utlänning.
Bandspelare, vid förhör under förundersökning bör dold bandinspelning inte
få förekomma, 79/80:359; kontroll i samband med bandinspelning av
förhör vid domstol, 84/85: 8 1 ; - bandinspelning vid hyresnämnds samman
träde, 85/86:93; - förfarandet med bandupptagning av förhör under
förundersökning, 88/89:95.
-

Bankinspektionen, se Tillsyn.
Barnbidrag, under tjänstgöring utomlands som FN-observatör, 80/81 :344; 

se även Bidragsförskott.
Bebyggelse, se Strandskydd.
Behörighet, se Rättegångsbalken . Utsökningsmål.
Belöning, fråga om belöningar för upplysningar från allmänheten till
företrädare för polisväsendet, 83/84:76.
Berusad, tillämpning av lagen om omhändertagande av beru sade personer,
(LOB), 78n9:72, 82/83:90; - omhändertagande av berusad i annan
persons bostad, 79/80 : 1 32; - läkarundersökning och tillsyn av omhänder
tagen enligt LOB, 80/81 : 127; - insu lin åt diabetiker, 79/80: J34, 81/82:88;

registrering hos sociala myndigheter av omhändertaganden av betydelse
för körkortsprövning. 79/80:259; - för tidig frigivning av omhändertagen
82/83:74; - diabetiker som omhändertagits på grund av berusning avled
efter förvaring i polisarrest, 82/83 :82; - fråga om läkarundersökning av
person som omhändertagits med stöd av LOB. 83/84: 103: - ifråga satt
ansvar för polismän för bristande tillsyn av en omhändertagen berusad
person, 85/86:95 ; - frågor om tillsynen av omhändertagen berusad person
och bestämmande av omhändertagandets varaktighet. 85/86: J 26;- se även
Tillfälligt omhändertagande, Underrättelse.
Besiktning, se Bostadsbidrag, Kroppsvisitation, Kroppsbesiktning.
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Beslag, frågor om beslag eller kvarstad vid omhändertagande av pengar från
person som gripits för brott, 77n8:90; - utlämnande av beslagtagen
egendom 77n8: 128; - beslag vid frikännande dom, 78n9:28; - åtal mot
polisman för myndighetsmissbruk (beslag av filmrulle), 84/85:93; -

handläggning av fråga om beslag av cykel, 86/87:98; - fråga om åtal på
grund av underlåtenhet att återställa beslagtaget gods sedan beslaget
hävts, 87/88:50; - polismyndighets hantering av beslagtagen egendom
sedan beslaget hävts, 87/88:52. 88/89:43; - se även Husrannsakan,
Polismyndighet, Skyddslagen. Jfr Visitering.
Besvär, se Fullföljd av talan, Service.
Besök, se Kriminalvård.
Betalningar, se Kriminalvård.
Betalningsföreläggande, handläggning av bl. a. mål om betalningsföreläggan
de, 80/8 1 : 42, 80/8 1 : 1 1 5 , 81/82:50; - delgivning av betalningsföreläggande,
80/8 1 :53: - se även Expeditionskungörelsen, Inhibition, Utmätning.
Betalningssäkring, ifrågasatt tillämpning i utsökningsmål av lagen om
betalningssäkring för skatter. tullar och avgifter, 82/83:343: - fråga om

kronofogdemyndighet. som verkställt beslut om betalningssäkring, fick
vägra godta erbjuden säkerhet, som inte motsvarade hela skulden,
86/87:268: - tagande i förvar av egendom, som kan bli föremål för
betalningssäkring, 87/88:232; - betalningssäkringsbeslut och verkställig
het härav i det s. k. Lindholmärendet, 88/89:260: - länsrätt har låtit en
betalningssäkring bestå intill dess taxeringsmålet vunnit laga kraft: i
taxeringsmålet ogillades taxeringsintendentens talan till största delen.
Regeringsrätten fastställer senare betalningssäkringen under åberopande
bl. a. av risken för att skatten ej kommer att betalas; den var då till största
delen redan betald. Även andra frågor rörande betalningssäkring, 88/
89:297; - verkställighet av betalningssäkring beträffande djur och maski
ner m. m. på en lantgård, 88/89:324.
Betyg, tolkning av militära betygsbestämmelser, 77178: 1 63.
Betygsnämnd, se Handläggning.
Bevis, se Laga kraft.
Bevisning, tillåtande av åberopad bevisning, 80/81 :57: - bevisupptagningen
vid ny huvudförhandling i brottmål, 86/87:66.
Bevissäkring, se Taxeringskontroll.
Bibliotek, se Avstängning.
Bidragsförskott, tillvägagångssätt vid återkrav; betydelsen av att beslut om
bidragsförskott delges den underhållsskyldige, 77178:218;- motivering vid
avstyrkan av kraveftergift beträffande bidragsförskott, 76/77 : 1 46: - kvitt

ning av försäkringskassas fordran för utgivet bidragsförskott mot allmänt
barnbidrag, 79/80:308; - begynnelsetiden för bidragsförskott skall beräk
nas med utgångspunkt från den månad då rätt till bidragsförskott inträtt,
79/80:310; - försäkringskassas handläggning av ärende om indrivning av
obetalda underhållsbidrag för utgivna bidragsförskott, 8 1/82:263; - fråga
bl. a. om underrättelse till den underhållsskyldige och om beslutsmotive
ring, 82183:208;
verkan av ett mellan föräldrarna ingånget avtal,
82183:209: - verkan av domstols bedömningar i underhållsfrågan, 821
-

83:2 1 1 .
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Bilregister, se Fordon .
Bisyssla, fråga o m lämpligheten a v att militär chef innehar styrelseuppdrag i
enskilt företag, 79/80: 145; - bisyssla för domare. 84/85:82. Jfr Taxerings

nämnd ( Ö vrigt).

Blindskrift, se Rättegångsbalken.
Blankett, datering i blanketter, 81/82:325.

I
Bordläggning, se Handläggning.
Boskillnad, tingsrätts åtgärder när bodelningshandling har ingivits, 8 1/82:49.
Bostadsbidrag, uppskjuten prövning av åberopad inkomstminskning; kom

plettering begärd, trots att det av återförvisningsbeslut framgick hur den
bidragsgrundande inkomsten bestämts, 79/80:326; - myndighets befogen
het att låta besiktiga bostad för att utreda om man och kvinna sammanbor
under äktenskapsliknande förhållanden. 79/80:489; - besiktning av hus för
kontroll av bidragstagares bostadsförhållanden, 83/84:388; - skyldigheten
att ompröva beslut om återbetalningsskyldighet i fråga om bostadsbidrag,
84/85 :407.
Bostadslån, dröjsmål med förberedande åtgärd vid handläggning av bostads
låneärende, 77/78:414.
Bostadssaneringslagen, se Byggnadslov.

I

I

Boutredning, se Socialtjänstlagen ( Övrigt).
Brevgranskning, åklagare har obehörigen lämnat ut uppgifter från brev till
en häktad, 87/88:47; se även Kriminalvård.
Brottmål, redovisning av viss utredning i brottmål, 76/77:94; - dröjsmål med
handläggning av brottmål, 77/78:55; - formerna för hörande av rättsläkare
i brottmålsrättegång, 82183:20; - fråga om förutsättningarna att avgöra ett
brottmål i den tilltalades utevaro, 85/86:61 ; - se även Bevisning, Dom,

Rättegångsbalken, Ö versättning.

Byggnadsavgift, fråga om uttagande av byggnadsavgift enligt 5 § l . lagen om
påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m . , 79/80:470.
Byggnadsförbud, införande av nybyggnadsförbud för att motverka att

områden, avsedda för fritidsbebyggelse, tas i anspåk för icke planerat
permanentboende; riktlinjer för dispensgivning, 79/80:473; - som förut
sättning för dispens från bl. a. nybyggnadsförbud i avvaktan på stadsplan
har uppställts att byggnadslovssökande undertecknar avtal med villkor
angående marköverlåtelse och betalning av framtida gatukostnader.
Frågor om de olika villkorens förenlighet med byggnadslagstiftningen och
dess syften , 82/83:385; - se även Fullföljd av talan.
Byggnadslov, ofullständig ansökan om byggnadslov till byggnadsföretag,
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som omfattas av det allmänna tätbebyggelseförbudet, bör ej handläggas
som begäran om förhandsbesked utan som ansökan om dispens därest
företedda handlingar utgör tillräckligt underlag för dispensprövning,

I

I

I

77/78:325; - fråga om rättsenligheten av ett system, varigenom införts en
form av köpeskillingskontroll i samband med handläggning av ärenden om
byggnadstillstånd för icke statligt belånade bostadshus, 77/78:371 ; - kritik
mot byggnadsnämnd för att byggnadsföretag meddelats byggnadslov, som
stred mot byggnadsplan utan att dispensprövning dessförinnan ägt rum.
Kritik jämväl mot beslutets utformning, 80/81 :457; - byggnadsnämnds
handläggning av ärenden rörande tillstånd att anordna båtbryggor,
81182:376; - fråga om sökanden kan åläggas bestyret att sköta kommunice
ring med ägare till grannfastigheter, 83/84:337; fråga om uttagande av
avgift vid förhandsförfrågan, 83/84:339 ; - underlåtenhet att iaktta bestäm
melser i 56 § byggnadsstadgan i fråga om yttrande från yrkesinspektionen,
83/84:343 ; - fråga om litispenden s i byggnadslovsärende, när avstyckningsärende ej var slutligt avgjort, 83/84:345; - fråga om en byggnadsnämnd
haft rätt att bevilja byggnadslov trots att erforderligt tillstånd till företaget
enligt miljöskydd s lagen inte förelåg, när byggnadslovet beviljades. Dess
utom fråga om byggnadsnämnds befogenhet att delegera sin beslutande
rätt, 84/85:35 1 ; - vissa frågor om villkor för byggnadslov, 84/85:355; 
fråga om byggnadsnämnds handläggning av ärenden och byggnadslov till
sådana åtgärder i hyresfastighet som av es i 2 a § andra stycket bostad sa
neringslage n . 86/87:276; - frågor om handläggning (besvärshänvisning
m. m . ) som uppkommit sedan byggnadsnämnd gjort en delfraga i ett
byggnadslovsärende till föremål för särskilt beslut ("förhandsbesked").
88/89:384; - se även Avskrivningsbeslut, Avvisningsbeslut, Byggnadsav
gift, Olovligt byggande.
-

Byggnadsnämnd, byggnadsnämnd har gjort sig skyldig till befogenhetsöver

skridande genom att besluta i fråga. som skall prövas av allmän domstol på
talan av åklagare, 88/89:384.
Byggnadsplan, se Fullföljd av talan.
Camping, se Strandskydd.
Censur, se Filmcensur.
Daghem, se Barnavård, Socialtjänstlagen .
Data, se Allmän försäkring, Allmänna handlingar, Efterlysning, Införsel,

REX-systemet, Uppbörd ( I ndrivning av skatt).
Datalagen, se Allmän försäkring, Personregister.
Datering, se Blankett.
Delegation, iakttagandet av delegationsregler i bamavårdsärende, 78179: 1 30,

81/82: 167; - kritik mot kriminalvårdsnämnden för handläggningen av
ärende, vari beslutanderätten i fråga om frigivningspermission delegerats
till övervakningsnämnd. Fråga om innebörden av att delegation återkal
las, 82/83: 130; - brist i delegationshänseende vid handläggning av ett
disciplinärende, 84/85:239; - otillåten delegation av beslutanderätt hos
bankinspektionen i ärende om återkallelse av tillstånd att bedriva fond
kommissionsrörelse, 88/89:333. Se även Byggnadslov, Kommunal kompe
tens, Psykiatrisk vård, Taxeringsnämnd (Beslutsförfarandet).
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Delgivning, genom uniformerad polisman, 77178: 1 37 ; - av förundersöknings
material, 78179:63 ; - olämpligt bedriva delgivningsförsök i skatteärende.
Fråga om innebörden av surrogatdelgivning, 78179:31 2 ; - av nybyggnads
förbud, 78/79:386, 79/80:473; - beslut om körkortsåterkallelse skall delges
körkortshavaren personligen även om denne har ombud, 78179:449; -

underrättelse om beslut innefattande föreläggande enligt lagen om
påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. bör ske genom
delgivning, 80/81 :469; - partsdelgivning i avhysningsmål, 8 1 182:343; delgivning enligt 12 § delgivningslagen har skett med den söktes hustru,
meddelande om delgivnmg har också sänts till hustrun, 83/84:50; delgivning enligt 1 3 § delgivningslagen med ett aktiebolag i ett konkurs
mål, 84/85 :333; - delgivning av utmätningsbevis, 85/86:367; - se även
Betalningsföreläggande, Rättegångsbalken, Svarsfrist.
Demonstrationer, omhändertagande av demonstrationsplakat, 77178:93;
barnslugepersonals deltagande i demonstrationer på arbetstid, 81/82:207;
- fråga om tidpunkt för meddelande av tillstånd att anordna första
maj-demonstration, 85/86: 161 ; - se även Allmän sammankomst,

-

Å lidhem.

Deposition, se Polismyndighet.
Destination, gäldenärs rätt att destinera betalning, se Utmätning.
Diabetiker, se Berusad.
Diarieföring, se Allmänna handlingar.
Disciplinansvar, fråga om ärende angående disciplinansvar för en skötare har
bort handläggas i arbetsrättslig eller offentligrättslig ordning, 84/85:239; 

handläggningen hos kriminalvårdsstyrelsen av ärenden om ifrågasatt
disciplinansvar för kriminalvårdens befattningshavare, 85/86: 183; - fråga
om disciplinansvar vid felaktig tullkontroll, 87/88:242; - se Anhållande,
Dom, Domstolshandlingar, Husrannsakan, Läkare, Militär övning,
Tvångsmedel.
Disciplinbot, ändring av bestämmelse om disciplinbots storlek samt nedsätt
ning av disciplinbot som ålagts värnpliktig, 78179: 100.
Disciplinförseelser av krigsmän, tillämpning av den nya lagen om disciplin
förseelser av krigsmän m. m. , 88/89:129.
Disciplinmål, felaktigt åläggande av straff i disciplinmål, 77178: 1 5 1 ; -

myndighets sammansättning vid avgörande av disciplinärende, vari anma
ning enligt 14 kap. l § lagen om offentlig anställning utfärdats, 79/80:454;
- tillämpningen i disciplinmål av stadgandet om undanhållande, 80/81 : 178,
81/82: 149; - undanröjande av beslut i disciplinmål, 80/81 : 1 74; - handlägg
ning av mål rörande trafikskador, 81/82: 155; - arkivering av kontrollkort i
disciplinmål, 81182: 152; - utredning i disciplinmål av frågor om uppsåt vid
misstanke om undanhållande, 83/84: 137; - se även Ersättningsmål,
Kommunicering, Militärt straffregister, Värnpliktig. Jfr Avstängning, JO,
Kriminalvård, Tillrättavisning.
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Djur, avlivning av hund, 78179:6 1 ; - hälsovårdsnämnds tillvägagångssätt vid
avlivning av katter som vållar sanitära problem, 78179:458; - frågan om

lagligheten och lämpligheten av att juridisk person förordnas som
tillsynsman enligt djurskyddslagen , 80/81 : 487; - se även Betalningssäk
ring.
Dokumentation, se Barnavård, Tjänstetillsättning, Upphandling, Vårdnad

om barn.
Dom, frångående av beslut om dom och förordnande om fortsatt handlägg
ning, 77/78: 1 2 1 ; - avfattning av dom i förenklad form, 77/78: 122; - dom i
förenklad form när 33 kap. 2 § brottsbalken tillämpats beträffande
påföljden, 83/84:43; - dom har åsatts nytt datum för att fullföljdsinlaga
skulle kunna upptas som i rätt tid inkommen, 78/79:34;- tolkning av dom
rörande handikappersättning, 78/79:452 ; - disciplinansvar för domare som
underlåtit att meddela dom i vårdnadsmål, 80/81 : 1 7 ; - fråga om avkunnan
de av dom vid särskilt utsatt sammanträde, 82/83:27; - dröjsmål med
expediering av dom i tvistemål, 84/85:21 ; - fråga om domstols skyldighet
att underrätta part om dom i tvistemål, 84/85:76; - olämpligt skrivsätt i en
dom av en länsrätt, 84/85 :410; - utformningen av skiljaktig mening,
86/87:22; ifrågasatta felaktigheter i hovrättsdom om ansvar och skade
stånd för misshandel, 87/88: 19; - se även Beslag, Förvaltningsprocess,
-

Ränta, Rättegångsbalken, Rättelse, Vårdnad om barn, Översättning.

Domare, olämpligt uppträdande mot journalist; bristande information om
ordningsföreskrifter för besökande, 86/87: 19; - åtgärder mot en domare

och en åklagare som följd av händelser vid en huvudförhandling m. m . ,
88/89 : 1 9 ; - s e Bisyssla, Myndighetsmissbruk, Vårdslös myndighetsutöv
ning.
Domsbevis, bristande noggrannhet vid utfärdande av domsbevis, 79/80 : 1 04,
81182: 1 8 ;
felaktigt domsbevis, 80/81 : 1 12; - underlåtenhet att utfärda
domsbevis, 82/83:27.
-

Domstolsförhandlingar, felaktigt föreläggande för part att inkomma med
läkarintyg, 77/78: 120; - framställning angående skydd för allmän ordning
och säkerhet vid domstolsförhandlingar, 76/77:26; - legitimationskontroll
vid domstolsförhandling, 76177:28; - se även Bevisning, Dom, Förvalt

ningsprocess, Rättegångsbalken, Vittne, Vittnesförhör.
Domstolshand.lingar, disciplinansvar för domare som kastat bort vissa av part
ingivna handlingar i ett expropriationsmål, 79/80: 1 8 ; - se även Vårdslös

myndighetsutövning.
Domstolsverket, se Rättshjälp.
Domstolsärende, tingsrätts handläggning av vårdnadsärenden, 77/78: 124; 
bristande kontroll över handläggningen, 86/87:69 ; - se även Förmyndare,

Service, Socialtjänstlagen (SoL).
Dop, fråga om prästs skyldighet att på föräldrars begäran döpa barn,
79/80:482.
Dröjsmål, se Allmän försäkring, Allmänna handlingar, Bostadslån, Brott

mål, Dom, Handläggning, Införsel , Inskrivningsmyndighet, Laga kraft,
Omsorgsvård, Rättegångsbalken, Tjänstetillsättning, Valuta, Vårdnad
om barn, Å tal.
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Dödsbo, se Taxeringsprocess (besvärsrätt m. m . ), Skiftesman, Socialtjänst

lagen ( Övrigt) , Utmätning.

Dödsfall, se Kriminalvård, Polismyndighet.
Ed, se Konkurs, Vittne, Vittnesförhör.
Efterforskningsmetoder, se Taxeringskontroll.
Efterlysning, undersökning om en person är efterlyst, när polisens datatermi
nal är ur funktion, 79/80: 139.
Entledigande, i fall där anställd, som beskylls för brott mot tystnadsplikt,

själv sagt upp sig har JO rekommenderat att myndigheten låter den
anställde tänka över sin situation och tala med företrädare för facket innan
uppsägningen accepteras, 77178:313; - av biträde enligt rättshjälpslagen.
85/86: 19.
Ersättning, försvarets civilförvaltnings handläggning av ärenden om ersätt
ning till värnpliktiga som skadats under militärtjänstgöring, 78/79:93; handikappersättning till blind med ledarhund, 78179:452.
Ersättningsmål, motivering av beslut i ersättningsmål, 77/78: 158; - handlägg
ning av mål rörande trafikskador, 81/82: 155; - ansvar för förkommen
materiel, 83/84 : 1 43; - uttalanden i samband med inspektioner av militära
förband, 86/87: 135; - regementschef har fattat beslut om avskrivning av
ersättningsmål, där han själv var part, 87/88: 130; - fråga om synnerliga
skäl för skadeståndsskyldighet i ett militärt ersättningsmål, 87/88:1 3 1 .
Exekutiv auktion, vid exekutiv auktion å andel i kommanditbolag skall
iakttagas reglerna om försäljning av utmätt rättighet, 76/77:225; medtagande av nyttjanderätt (jakträtt) i sakägarförteckning, 81182:345; 

exekutiv auktion på fastighet, uttalande om lägsta godtagbara bud,
tillträdet, 85/86:369; - exekutiv försäljning av fastighet; uttalande om pris;
utredning av radonfråga; andra försäljningsformer, 86/87:255 ; - redovis
ning av försäljningsresultatet efter exekutiv försäljning av fastighet,
86/87:267; - se även Kungörelse, Utmätning, Utsökningsmål.
Exekutionstitel, rutiner i REX-systemet för granskning av exekutionstitel,
82/83:366; se även Handräckning.
-

Existensminimum, JO om existensminimum vid skatteavdrag - en utvärde
ring av ett institut, 87/88:209.
Expeditionskungörelsen, återbetalning av del av avgift som erlagts vid
ansökan om betalningsföreläggande sedan ansökan avvisats, 80/8 1 : 1 14.
Faderskap, se Barnavård, Socialtjänstlagen.
Familjevårdsplacering, se Kriminalvård.
Fartyg, se Konkurs, Utmätning.
Fastighetstaxering, se Taxeringsnämnd (fastighetstaxering).
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Filmcensur, förutsättning för att förbjuda inslag om narkotika, 83/84:323.
Filmupptagning, vid offentligt sammanträde enligt miljöskydd slagen, 84/
85:413.
Firma, länsstyrelses granskningsskyldighet vid firmaregi strering, 78n9:468.
Flyttningsanmälan, handläggning av flyttningsanmälan från omyndigförkla
rad, 76177:296; - flyttningsanmälan såvitt gäller barn under frånskilda
föräldrars gemensamma vårdnad, 82/83:338.
Flyttningslagen, tillämpning av lagen ( 1967:420) om flyttning av fordon,
77178:276.
Folkbokföringen, omfattningen av folkbokföringsmyndighets prövning av
anmälan om utflyttning från riket, 77178:398 ; - felaktig mantalsskrivning;
- yttrande från den enskilde inhämtades inte, 81182:327;
felaktiga
grunder för att ifrågasätta beslut om ändrad kyrkobokföring, 8 1/82:333 : 
kommuniceringsrutiner i folkbokföringsmål, 82/83:338; - bristande kom
munikation i folkbokföringsärende, 85/86:422; - formulär för dödsfallsin
tyg och släktutredning, 84/85 : 2 1 5 ; - sekretess för spärrad adress, 84/
85:282 ; - folkbokföringskontroll - gifta kvinnor har tillfrågat s bl. a. varför
de inte varit bosatta på samma adress som deras män, 85/86 : 4 12 ; - JO om
-

folkbokföringen - synpunkter på prövning, kontroll och hanteringsruti
ner, 86/87:272; - fråga om länsstyrelse borde ha vidarebefordrat ett brev
från ett inkassoföretag till en person med ··spärrad" adress 87/88: 195; rättelse av beslut i namnärende, 87/88:253; - skyldighet att meddela beslut
i anhängiggjort ärende 87/88:254; - fråga om till vilken adress en skriftlig
begäran om upplysningar bör ställas, 87/88:254; - se även Flyttningsan
mälan.
Folk- och bostadsräkning, kritik av information beträffande äkta makars
uppgiftslämnande vid folk- och bostadsräkningen 1975, 77178:405.
Fondkommissionsrörelse, återkallelse av tillstånd att driva fondkommissionsrörelse, 88/89:333.
Fordon, kontroll av fordon, 78n9:60, 79/80: 127; - avställning av fordon,
83/84:370.
Fotograferingsförbud, se Skyddslagen.
Fotokonfrontation, genomförande och redovisning av, 76177: 1 14 ; - förfaran
det vid, 78179:61, 79/80 : 1 26, 83/84:67. 85/86: 1 18; - mer än en konfronta
tion mellan samma parter bör undvikas , 79/80: 124.
Fotokopiering, tillåtligheten i att fotokopiera privata handlingar som påträf
fats vid husrannsakan, 82/83:42.
Fribiljettsförmån, se Otillbörlig belöning.
Frigång, se Kriminalvård.
Frihetsberövad, Frihetsberövande, redovisning av frihets berövande, 78/
79:61, 8 1/82:48; -s e även Häktad, Kriminalvård. Vis itering.
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Fritid, sjukskriven värnpliktigs rätt till fritid. 77178: 153.
Fullföljd av talan, fråga om skyldighet för SJ att meddela besvärshänvisning i
vissa fall, 77178:4 10; - fullföljdshänvisning eller lagakraftbevis i ärenden

hos länsstyrelse om fastställelse av byggnadsplan och stadsplan och om
upphävande av strandskydd. Tolkning av fullföljdsförbudet i 150 §
byggnadslagen, 78179:383. 389 : - utgångspunkt för beräkning av besvärs
tid vid klagan över nybyggnadsförbud, 78/79:386; - fråga om hälsovårds
nämnd, som meddelat föreläggande rörande anskaffning av sopkärl. får
meddela förnyat föreläggande . denna gång vid vite. innan besvär över det
första prövats, 78179:495 ; - besvär över beslut att ej ge tillstånd till inköp
enligt lagen om försäljning av teknisk sprit m. m., 79/80:331 ; - information
om tid för fullföljd av talan mot dom 81/82:45; - socialförvaltnings åtgärder
med inkomna handlingar som har innefattat besvär. 81/82: 169 : - kritik mot
länsstyrelse för att den inte har berett klaganden tillfälle att utveckla
grunderna för sin talan i ett be�värsärende, 82/83:439 : - besvärshänvisning
ej lämnad när utskrivningsnämnd meddelat villkor, 83/84:207: - fullföljd
av talan mot beslut att avvisa vadeanmälan, 84/85:21 : - felaktig behandling
av fullföljdsfrågor vid tingsrätt. 86/87:64; - kritik mot en länsarbetsnämnd
för felaktig tillampning av arbetsmarknadskungörelsens besvärsbestäm
melser. 86/87:294; - förfarandet med besvärsinlaga avseende ett tingsrätts
beslut mot vilket särskild talan inte fick föras, som lämnats in direkt till
hovrätt, 88/89 : 3 1 : - se även Barnavård, Dom, Fordon. Handläggning.
Kommunalbesvär.
Fullmakt, se Arbetsmarknadsstöd, Redovisning, Socialtjänstlagen (SoL).
Fångförhör, se Militär övning.
Fängsel, användning av, 79/80:94. 129; - se även Häktad. Kriminalvård.
Förhandsgranskning, se Skyddslagen.
Förhör, politisk åskådning behöver ej uppges vid förhör, 79180:62; bristande hänsyn till minderårig, vars föräldrar tagits i förhör, 79/80:529 ; 

person, som införts för utredning o m rattonykterhetsbrott. ej samtidigt
hörd om andra brott, 80/81 : 124; - konceptanteckningar från förhör,
80/81 : 126; - genomförande av förhör med anledning av anmälan mot
polisman, 87/88:84; - se även Anhållande. Bandspelare. Kroppsvisitation,
Kroppsbesiktning, Polismyndighet. Jfr Vittne, Vittnesförhör.
Förlikning, se Protokoll .
Förläggning, beskaffenheten a v förläggningslokaler, 77178 : 1 62.
Förmyndare, legal förmyndares befattning upphör i och med att barnet blir
myndigt; särskilt beslut härom ej erforderligt, 79/80: l 05;- iakttagelser och
uttalanden med anknytning till förmynderskapslagstiftningen, 80/81 :20,
85/86:68, 86/87:38; - tingsrätt bör inte utan närmare prövning till

förmyndare eller god man förordna person som redan innehar ett större
antal sådan a uppdrag, 82/83:3 1 ; - se även Barnavård. Överförmyndare.
Förmån, se Polismyndighet (deposition av konst . rabatt i kiosk).
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Förpassning, se Polismyndighet.

Förseningsavgift, se Sanktionsavgifter.
Försäkring, av fartyg, se Utmätning.
Försäkringsrätt, e Förvaltningsprocess, Socialförsäkring.
Försäljning, försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier,
83/84:365.
Förtal, ansvar ifrågasatt mot lagman för förtal, 85/86:19; - utlämnande från
UD av material om journalist till dennes arbetsgivare, 87/88:272.
Förtroendcnämnd, överlämnande av klagomål till, 8 1/82:258; - handlägg
ning av ärende, 84/85:243; - se även Allmänna handlingar.
Förundersökning, i kopplerifall . 77n8:80; - skyldighet att inleda förunder
sökning, 79/80:58; - kritik av förundersökning mot vårdare på kriminal

vårdsanstalt vilken anhållit och häktats om misstänkt för att ha fört in
narkotika på anstalten, 80/81 :59; - omständigheter som talat till den
misstänktes förmån har ej tillräckligt beaktats, 80/81 :79;- nedläggning av
förundersökning mot utländsk medborgare som ej finns kvar i riket,
80/81 : l J 7; - handläggning av förundersökning angående brott av polis
man, 8 J /82:65; - tillvägagångssätt vid konfrontation, 82/83: 105, 86/87: lOJ ;
hämtning till förhör, underrättelse om anledningen därtill m. m . ,
82/83:54; - beslutande myndighet vid avbrytande a v förundersöknmg,
82/83: 104;
kälig misstanke om brott mot ledamot av bolagsstyrelse,
85/86: 154; - underlåtenhet att anordna vittneskonfrontation, 85/86: 155 ; 
utlämnande av chweizi kt förundersökningsmaterial till vensk skatte
myndighet m. m . , 87/88:80;
förfarandet med bandupptagningar av
förhör under förundersökning, 88/89:95; - e även Allmänna handlingar,
Anhållande, Arrest, Bandspelare, Beslag, Brottmål, Delgivning, Foto
konfrontation. Förhör, Gripande, Husrannsakan, Offentlig försvarare,
Personlig integritet, Polismyndighet, Socialtjänstlagen (SoL}, Taxerings
kontroll, Tryckfrihet, Tvångsmedel, Vårdslös myndighetsutövning.

'

-

-

'

'

-

Förvaltningslagen, fråga om ansökan till tjänst kommit in i tid som avse s i 7 § ,
80/8J : 446 ; - tillämpning av 7 § , 83/84:381 ; - vägledning plikt enligt 8 § i
ma säreoden hos intagningsnämnd. 78n9:397;
i besvärsärende hos
länsbostadsnämnd, 78n9:492; - i tillståndsärende hos riksskatteverkets
alkoholb:yrå, 79/80:331 ; - tillämpningen av 17 § i ärende om återanställ
ning ho!. hovrätt, 80/81 :455;
självrättelse enligt J 9 § av beslut i
tjänstetillsättningsärende. 80/8 1 : 440: - fråga om förvaltningslagen är
-

-

tillamplig i ärende om avstängning från tjänst, vilket kan överklagas
genom kommunalbesvär, 80/8 1 :45 1 : - underlåtenhet att tillämpa förvalt
ningslagens bestämmelser vid behandling av en an ökan om arbetsmark
nadsutbildning, 83/84:350; - uttalanden angående motivering i efterhand
av beslut rörande ansökningar om konstnärsbidrag. 85/86:405; - tillämp
ningen av förvaltningslagen i ärende hos kronofogdemyndighet i ärende
om statlig lönegaranti vid konkurs, 86/87:257; uttalanden angående
tillämpningen av förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering,
86/87: 3 1 7 ; - uttalanden angående tillämpningen av förvaltningslagens
jävsbestämmelser, 86/87:32 1 ; - fråga om tillämpligheten av förvaltningsla
gens kommunikationsregel i vissa ärenden hos statens arbetsmarknads
nämnd, 88189:392; - se även Allmän försäkring, Arbetsmarknaden,
Barnavård, Byggnadslov. Fordon, Fullföljd av talan, Jäv. Kriminalvård,

•

-
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Motivering av beslut. Myndighetsutövning mot en kild. Skolan, Svars
frist, Taxerings nämnd. Värnpliktig.
Förvallningsprocess, muntlig förhandling i förvaltningsdomstol, 81/82:298 : 

handläggning i länsrätt av mål o m verkställighet a v umgängesrätt,
81/82:241 : - kommunikation rutiner i kammarrätt, 81182:3 1 7 : - rättelse av
dom och redovisning av skiljaktig mening. 81/82:318: - dröjsmål hos
försäkringsrätt med handläggning av mål angående sjukpenning, 811
82:259; - dröjsmål i en länsrätt vid prövning av underställt beslut om
omedelbart omhändertagande enligt 8 § lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (L VM) samt andra frågor rörande handläggningen av mål enligt
den lagen, 83/84:407: muntlig förhandling i mål vid länsrätt om vård
enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 83/84:419; domares skyldighet att inställa ig på sin arbets plats under sessionsfri dag,
83/84:420; - handläggning i länsrätt av mål om beredande av vard enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU), 86/87:338; 
Kritik mot länsrätt för att den i ett mål om verkställighet av en
vårdnadsdom vägrat att ändra tidpunkt för muntlig förhandling med följd
att en av parterna inte kunde biträdas av det ombud han önskade.
88/89:345: - se även Kommunalbesvär . Myndighetsmissbruk. Taxerings
process.
-

Förvandlingsstraff, se St raffverkställighet.
Förvar, verkställighet av be lut om tagande i förvar, 79/80: 167; - offentligt

biträde åt två förvarstagna utlänningar som har vägrats använda telefon på
ett häkte, 82/83: 149; - fråga om tillräcklig grund förelegat för tagande i
förvar enligt 50 § utlänningslagen, 85/86: 142; - polismyndighets handlägg
ning av fråga om tagande i förvar i visst utlänningsärende, 87/88: 103: 
förvarstagande av en 1 6 månaders flicka i ett ärende angående verkställig
het av beslut om utvisning, 88/89:85; - se även Betalningssäkring.
Sjukvård, Utlänning.
Förvisning, bristfällig förberedelse vid försök att verkställa förvisningsdom,

77178 : 1 10.
Gatumusik, se Polismyndighet.
Gemensam vårdnad, se Flyttningsanmälan.
God man, avveckling av godmanskap, 79/80: 106; - interimistiskt förordnan

de av god man för en person utan att denne fått tillfälle att yttra sig,
82/83:29; - handläggning av ärenden om förordnande av god man enligt
18 kap. 3 § föräldrabalken, 82/83:30; - fråga om utredning i ärende
angående förordnande av god man enligt 18 kap. 3 § föräldrabalken,
84/85 :83 ; - fråga huruvida godmansförordnande enligt 18 kap. 3 § föräld
rabalken inverkar på huvudmannens rättsliga handlingsförmåga. Tillika
fråga om jäv för god man, 84/85:85; - se även Allmänna handlingar,
Förmyndare, Redovisning, Överförmyndare.
Gripande, på sjukhus av misstänkt, 78179:56; - av ungdomar och behandling

en av dem samt anmälan om gripande till åklagare nattetid, 85/86: 1 00 ;- se
även Anhållande.
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Grundlagarna, yttranden över 1973 års fri- och rättighetsutrednings betän
kande "Medborgerliga fri- och rättigheter; regeringsformen", 76/77:298.
Grustäkt, barnolycksfall i ett grustag har aktualiserat tillämpningen av vissa
föreskrifter i allmänna ordningsstadgan och av vissa anvisningar, 79/
80:507.
Gåva, se Kommunal kompetens.
Gåvoskatt, förslag till vissa lagändringar, 82/83:337.
Handelsbolag, se Handelsregistret, Indrivning, Uppbörd (Arbetsgivaransvar

m. m. ).
Handelsregistret, handläggning a v anmälan o m bl. a . bolagsmans utträde ur
handelsbolag, 86/87: 33 1 .
Handikappersättning, se Ersättning.
Handläggning, fråga om tjänsteman, som enligt ett statligt verks interna

föreskrifter skall "delta i beslutet'' i vi sst ärende, vilket avgörs av
verkschefen, är skyldig att närvara personligen vid föredragningen inför
verkschefen, 79/80:322; - felaktig handläggning i länsstyrelse av ärende
angående förordnande av revisor i ekonomisk förening, 77/78:389;
dröjsmål vid länsstyrelses handläggning av ärende om besvär över
tidsbegränsat byggnadslov, 78179:390; - i mål om omhändertagande för
utredning bör länsrättens sakprövning ske skyndsamt, 79/80:28 1 ; handläggning av ärende om körkortsåterkallelse, 78/79:469; - fråga om
länsstyrelse i ärende om anläggande av skjutbana borde ha hört angrän
sande kommun i annat län; tillika fråga om handläggningstid, 79/80:328; 
länsbostadsnämnds handläggning av besvärsärende rörande bostads
bidrag (dröjsmål, underlåten sakprövning, utebliven besvärshänvisning),
78/79:492; - felaktig handläggning i riksskatteverkets alkoholbyrå av visst
tillståndsärende (underlåten sakprövning, utebliven besvärshänvisning),
79/80:33 1 ; - statlig myndighet har remitterat utredningar till kommun för
yttrande. Remisserna har besvarats av kommunstyrelsen, ej kommunfull
mäktige. Fråga om riktigheten härav, 76/77:265; - fråga om tjänstemans
skyldighet att mottaga och utkvittera skrivelser ställda till honom under
myndighetens adress, 77/78:412; bevakning av bortavarande tjänste
mans post, 78179:222; - öppnande av post ställd till namngiven tjänsteman,
82/83:248; brister i skolstyrelses posthämtnings- och sorteringsrutiner,
80/81 :446; - myndighets skyldighet att besvara brev, 80/81 :455; - bygg
nadsnämnd är skyldig att behandla begäran från fastighetsägare om
ingripande mot byggnadsåtgärder på grannfastighet, 80/8 1 :468; - hand
läggning av ärende rörande tillämpningen av l agen om påföljder och
ingripanden vid olovligt byggande m . m . , 80/8 1 :469; - kommunal fritids
nämnd har anordnat filmförevisning för minderåriga i strid mot bestäm
melserna i "biografförordningen" ( 1959:348). Kritik häremot, 80/81 :496;
- social hjälpsärende har bordlagts utan att tid för slutlig prövning angetts,
vilket medfört att slutligt beslut i ärendet inte har meddelats, 81/82:23 1 ; 
skolkontors handläggning av begäran från försäkringskassa om s. k.
förstadagsintyg, 82/83:382; - handläggningsordning och nämnders sam
mansättning vid besvarandet av remisser från statliga tillsynsorgan,
83/84:404; - när har en handling kommit in till en myndighet?, 85/86:421 ; 
olika förfarandefrågor i samband med ett beslut att ändra sammansätt-

-

-
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ningen av en betyg snämnd för bedömning av en doktorsavhandling,
85/86:383; - underrättelse till sökande eller klagande om att framställning
kommit in till myndighet, 86/87:330; - frågor om handläggningen av ett
ärende angående anläggande av ett militärt förråd, 88/89: 1 1 7; - statens

vattenfallsverk har fattat beslut om utlokalisering av viss verksamhet.
Fråga bl. a. om beslutsordningen och förhållandet mellan de centrala
verken och regeringen resp. ministrarna/regeringskansliet, 88/89:337;
kommunstyrelse har överlämnat ärende till fullmäktige utan att själv
framlägga något förslag. Fråga om behov av att skärpa reglerna om
beredningstvång har diskuterats och underställts civildepartementet.
Tillika fråga om räckvidden av JO:s tillsynsgranskning i kompetensfrågor,
88/89:395; - se även Arbetsmarknaden, Avskrivningsbeslut, Avvisnings
beslut, Barnavård, Bidragsförskott, Bostadsbidrag, Byggnadslov, Discip
linansvar, Disciplinmål, Domstolsärende, Ersättning, Ersättningsmål,
Flyttningsanmälan, Fordon, Förtroendenämnd, Förvaltningsprocess,
God man, Häktningsförhandling, Inskrivningsmyndighet. JO, Körkort,
Offentligt biträde, Personalkontroll, Rättshjälp, Service, Socialtjänstla
gen, Svarsfrist. Taxeringsnämnd, Tjänstetill sättning, Tystnadsplikt, Upp
handling, Utlänning, Valuta, Vapenvägrare, Vårdslös myndighetsutöv
ning, Värnpliktig.

-

Handräckning, kritik mot länsstyrelse för handräckning enligt 191 § UL för
flyttad bils återställande till ägaren, 77n8:276; - förutsättningar för
handräckning enligt 1 9 1 § UL för återtagande av presenningar hos tredje

man; fråga bl. a. om ny exekutionstitel, riktad mot tredje man, erfordrats,
och om inte förrättningen i vart fall bort inställas och underrättelse
tillställas tredje man, 79/80:388; - handräckning utan täckning i exeku
tionsurkund, 82/83:377; - enligt 94 § B vL, 8 1/82: 172; - handräckning på
kriminalvårdsanstalt , 82/83:373; - se även Konsumentkreditlagen, Psyki
atrisk vård.
Hastighetskontroll, se Polismyndighet.
Helikopter, se Polismyndighet.
Hemförlovning, beslut om hemförlovning med retroaktiv verkan, 80/8 1 : 174.
Hemvärnet, utnyttjande av hemvärnspersonal för bevakning av militära
förråd m. m . , 81/82 : 1 25.
Hittegods, se Polismyndighet.
Hot mot krigsman, se Missfirmelse mot krigsman.
Hund, se Polismyndighet.
Hundskatt, hundskattekontroll, 82/83:339.
Husrannsakan, för eftersökande av efterlyst person, 76177: 1 1 2 ; - i personbils

motor- och bagageutrymmen efter anonym anmälan om förmodat stöld
gods i bilen; protokoll över åtgärden ej upprättat, 77178: 129; - felbedöm
ningar av åklagare vid bruk av tvångsmedel för beslagtagande av pass,
79/80:48; - polismans köp av föremål som påträffats under husrannsakan,
81/82:99;
hos konkursförvaltare, 82/83:39; - beslag eller "fortsatt
husrannsakan", 82/83:42; - i advokats bostad för eftersökande av efterlyst
-
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person grundad på anonymt tips, 85/86: 123; - tillräcklig grund för
husrannsakan enligt 20 § pol islagen?, 85/86: 149; - tolkningen av uttrycket
husrannsakan "hos den misstänkte", 85/86: 154;- fråga om disciplinan svar
för åklagare (husrannsakan och hämtning till förhör i kopplerimål},
86/87: 77; - disciplinansvar för polisman (husrannsakan i misshandelsmål},
86/87:85; - husrannsakan på grund av anonymt tips, 88/89:68; - se även
Personlig integritet. Provokation, Taxeringskontroll, Tvångsmedel , Ut
länning, Visitering, Vårdslö s myndighetsutövning.
Huvudförhandling, se

Bevisning, Domstolsförhandlingar, Rättegångs

balken.
Häktad, åklagares rätt att vägra häktad motta besök vid kollusionsfara,
78179:40; - tillhandahållande av skrivmaterial åt häktad, 78179:69; - stöd
och hjälp åt frihetsberövad, 79/80: 1 37 ; - förvaring av häktad som
undergått rättspsykiatrisk undersökning, 78179: l 1 7 ; - vägran att bistå
häktad med införskaffande av röstkort, 80/81 :26 1 ; - prövning om besök
ho s häktad skall vara bevakat, 81/82: 1 1 7; - häktad i ett mål har felaktigt
frigivits efter dom i annat mål, 81/82 : 1 8 ; - spännbältesläggning, behörighet
att fatta beslut om sådan åtgärd, 82183: 147; - häktads anonymitetsskydd,
83/84: 132; - offentlig försvarares tillträde till allmänt häkte på kvällstid,
83/84: 1 34 ; - framställning till regeringen angående underrättelse till häkte
(motsvarande) om frigivningsbeslut, 86/87:89; - för besök hos anhållen

eller häktad som inte föranleds av brottsutredningen fordras i allmänhet
samtycke på förhand av den intagne. Fråga om beslut sbefogenheterna,
86/87:96; - avlyssning av telefonsamtal med offentlig försvarare, 87/
88: 109 ; - tilltalad, som efter avslutad huvudförhandling var häktad med
flyktfara som enda häktningsgrund, har av åklagare felaktigt ålagts
restriktioner, 88/89:4 1 ; - se även Anhållen, Kriminalvård.
Häkte, förhållandena på allmänna häktet i Stockholm 79/80: 1 70; - osmidig

tillämpning av behandlingslagen i fråga om förvarstagen utlänning,
86/87: 122; - ordningen med tidsbeställning avseende besök hos och
telefonsamtal med intagna på allmänna häktet i Stockholm, 87/88: 1 1 1 ; - se

även Barnavård, Förvar, Häktad, Kriminalvård, Straffverkställighet.

Häktning, kollu sionsfara med avseende endast på annan s brottslighet,
förfarandet vid förlängning av åtalsfrist, 86/87:24;- se även Förundersök

ning, Tvångsmedel.
Häktningsförhandling, handläggningen vid häktningsförhandling i mål om
våldförande m . m . , 83/84 : 1 9 .
Häktningstid, avräkning av, 76177:40, 77178:60.
Hälsovård, förutsättningar för hälsovårdsnämnds ingripande mot slamavskil
jare avsedd för BOT-vatten, 78179:465; - hälsovårdsnämnds skyldighet att

i förväg underrätta fastighetsägare om inspektion av uthyrd lägenhet,
82/83:442 ; - se även Djur, Fullföljd av talan, Miljöskydd, Tystnadsplikt.
Hämtning, felbedömningar av åklagare vid bruk av tvångsmedel, 79/80:48; 

värnpliktig har efterspanats för hämtning till värnpliktstjänstgöring trots
anmält laga förfall, 80/8 1 : 168; - se även Arrest, Förundersökning,
Husrannsakan, Journal, Polismyndighet, Tvångsmedel, Vårdslös myndig
hetsutövning.
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ldentitetskontroll, se Pass, Polismyndighet.
Illojal maktanvändning, kommunal taxeringsrevisors åtgärder vid taxerings
kontroll, 82/83:250. Se även Arbetsgivarintyg. Byggnadsförbud. Tjänste

tillsättning.
Immunitet, se Riksåklagaren.
Import, livsmedelsverkets och tullverkets handläggning av ett ärende om
införsel av kött från Bra i lien, 87/88:265.
Indrivning, kronofogdemyndighet indrivning åtgärder beträffande skatt

skyldig som blivit dubbeltaxerad och besvärat sig häröver samt betalat den
skatt som debiterats med anledning av den ena taxeringen, 76/77:220; upprepade indrivningsåtgärder trots att anstånd med inbetalning av skatt
tidigare beviljats, 8 1 /82:348; - indrivning av skatter m. m. trots att uppskov
lämnats enligt amorteringsplan, 82/83:343; - indrivning av skatt hos
delägare i handelsbolag, 82/83:366; - oberättigade skattekrav och ADB
rutiner m. m . , 83/84:265; - indrivning i Sverige av underhållsbidrag, som
ådömts i Norge. Fråga om preskriptionsinvändning skall bedömas enligt
svensk eller norsk rätt och om rätt kraft i utsökningsmål. 85/86:372; anmaning att betala skatteskuld vid äventyr av konkurs i tället för
förrättning, 87/88:236 ; - se även Konkurs, Revision, Säkerhet för skatte·
fordringar. Uppbörd (Indrivning av katt).

s

Information, se Fullföljd av talan, Pension. ervice. Skolan, Tingsrättslag

man, Tryckfrihet. Tull.

Informationsutbyte, mellan myndigheter, 87/88:223.
lnformationsfrihet, se Kriminalvård.
Införsel, framställning angående ändring i 15 § andra stycket införsellagen,
76/77:2 1 1 ; - dröjsmål vid införsel (löneutbetalning via dator), 78/79:233,
82/83:375; - redovisning av underhållsbidrag som innehållits genom

införsel har fördröjts till följd av arbetsgivares datautbetalningsrutiner,
79/80:399: - fråga om förrättningsman i ett införselmål får fråga gäldenärs
grannar om dennes personliga förhållanden, 80/8 1 :381 .
Inhibition, förfarandet vid be lut om inhibition i bråd kande fall, 77/78:415; 

fråga om inhibition av slutbevis sedan dom meddelats efter s ökt återvin
ning, 84/85:78; - kommunal myndighet har inte åtlytt inhibitionsförord
nande i kommunalbesvärsmåL 86/87:297; se även Allmän försäkring,
Taxeringsprocess, Utmätning.
-

Inkomstbringande åtgärder, myndighets befogenhet att vidta inkomstbring
ande åtgärder (medverka vid medaljutgivning), 76/77:292.
Inskrivningsmyndighet, inskrivningsärende har formlöst återsänts till ingiva
ren. 8 1 /82:52; - anmälan till inskrivningsmyndighet enligt 19 kap. 20 §
jordabalken, 82/83 :29, 84/85 : 2 1 ; - vilandeförklaring av ansökan om
inteckning i avsaknad av samtycke av f. d. make, 83/84:32 : - dröjsmål med
rättelse av inskrivning. 86/87:65; - se även Tingsnotarie.
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Insulin, se Berusad.

Inteckning, se Ins krivningsmyndighet, Myndighetsmissbruk.
Integritet, se Personlig integritet.
Interimistiskt beslut, fråga om interimistiskt beslut kan meddelas i ärende
enligt 64 § lagen om handel med drycker, 83/84:375; - se även Allmän

försäkring, Vårdnad om barn.
Invandrare, se Val.
jakt, försöksverksamhet med samordnad älgjakt. Naturvårdsverkets till
lämpning av reglerna om registrering av älgjaktsområde, 78/79:497; - se

även Rättelse.
tillsynskompetens m. m. 76/77:205, 76/77:263 (taxering) , 77/78:242,
78/79: 193, 79/80 : 3 1 5 , 80/81 :353, 81/82:280, 82/83: 22 1 ' 83/84:220, 84/
85:259. 85/86:3 JO, 86/87: 188, 87/88: 180. 88/89:209: - omfattningen av JO:s
prövning av riktigheten i sak av beslut i disciplinärende. 78/79:370; -

JO,

utrymmet för JO:s ingripande i arbetstvist inom den offentliga sektorn,
78/79:377; - JO:s prövning av kommuns ansvar för tillämpningen av
vårdlagstiftningen, 79/80:268; - begäran om disciplinåtgärd mot kommu

nal befattningshavare när kommunen redan upptagit och sedermera
avgjort eget ärende om disciplinåtgärd, 79/80:456; - vissa klagomål har
överlämnats till förtroendenämnderna i landstingen, 81/82:258; - bygg
nadsnämnds handläggning av remiss från JO, 83/84:404; - uttalande om
begränsningar i JO:s tillsyn över domstolar 87/88 : 1 9; - om myndigheters
skyldighet att lämna uppgifter till J O , 87/88: I I I ; - kommunstyrelse har
överlämnat ärende till fullmäktige utan att själv framlägga något förslag.
Fråga om behov av att skärpa reglerna om beredningstvång har diskuterats
och underställts civildepartementet. Tillika fråga om räckvidden av JO:s
tillsynsgranskning i kompetensfrågor, 88/89:392; - fråga om kyrkokom
munalt styrelseorgan genom framställningar till statliga myndigheter
överskridit sin kompetens m . m . och om räckvidden av JO:s prövning,
88/89:403.
journal, skyldighet för läkare att i journal anteckna omständigheter som
ligger till grund för hämtningsbeslut, 84/85:226; - förvaring av journal på
sjukhus, 85/86:336; - förvaring av patientjournal på barnavårdscentral,
85/86:339; - tidsintervall beträffande journalanteckning, 87/88: 174; - se

även Läkare.
Journalist, se Tingsrättslagman.
jämkning, se Uppbörd (Jämkning, skatteavdrag m. m. ) .
Jäv, i tjänstetillsättningsärenden, 79/80:320, 83/84:326: - sakkunnig i ärende
hos medicinalväsendets ansvarsnämnd, 81/82:254; - jäv vid taxeringsrevi
sion, 82/83 :250, 85/86:365; - fråga om jäv enligt förvaltningslagen i
kriminalvårdsärende, 82/83: 1 19; - handläggning av jävsinvändning mot
taxeringsintendent, 83/84 : 3 1 7 ; - fråga om jäv för tjänsteman hos lant
bruksnämnd, 83/84:392; - fråga om jäv för ledamöter i styrelsen för en
länsstyrelse, 83/84:396; - jäv för ordförande i utskrivningsnämnd, 83/
84:203 ; - fråga om jäv för domare, 84/85 :21 ; - jäv för ledamot i skolstyrelse
vid avgivande av yttrande i kommunalbesvärsmål, 84/85:348 ; - fråga om

jäv för en universitetslektor som fungerat som tentator åt en studerande
efter det att lektorn meddelat studeranden privatundervisning, 85/86:397;
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- jäv för ledamot i rennaringsdelegationen vid en lantbruksnämnd,
85/86:420; - en ledamot av en statlig nämnd bör lämna sammanträdesloka
len vid behandling av ärenden där ledamoten anser sig själv jävig,
87/88:255; - fråga om jäv för stadsarkitekt, 87/88:256; - jävssituation har
inte beaktats i ett ärende hos flygflottilj, 88/89: 1 19; - fråga om jäv för
ledamöter av socialnämnd. 88/89: 184; jäv för kronofogde att handha
tillsynen i konkurs (20 § 1921 års konkurslag), 88/89:315, 318; - fråga om
jäv för ledamöter av styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond, 88/89:374; 
remissyttrande med förslag till ändring i förvaltningslagens jävsregler,
88/89:409; - se även Allmän försäkring, Barnavård, Ersättningsmål,
Förvaltningslage n , God man, Handläggning, Polismyndighet, Rätte
gångsbalken, Tjänstefel. Jfr Taxeringsnämnd ( Övrigt).
Kallelse, se Rättegångsbalken.
Kamratförtryck, ifrågasatt kamratförtryck m. m. inom sjövärnskåren, 80/

8 1 :205.
Kassettbandspelare, se Kriminalvård.
Kollekt, åtal mot kyrkoherde för underlåtenhet att pålysa och upptaga

föreskrivna kollekter, 77n8:347.
Kollektiv utskrivning, se Psykiatrisk vård.
Kollusionsfara, se Häktad, Häktning.
Kommunalbesvär, lagen om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig

arbetsgivares beslut är tillämplig också när talan skulle ha förts genom
kommunalbesvär, 79/80:458; - anmodan att ange de omständigheter på
vilka kommunalbesvär grundas; åtgärdens förenlighet med kommunalbe
svärsprocessens särdrag betr. principerna för processledning, 81/82:393 ; 
kommunal myndighet har inte åtlytt inhibitionsförordnande i kommunal
besvärsmål, 86/87:297: - kommunala bidrag till bildningsorganisationer.
Frågor om efterlevnad av förvaltningsdomstols avgöranden och om ansvar
för myndighetsutövning, 88/89:400; - se även Förvaltningslagen.
Kommunal kompetens, fråga om befogenhet för kommunen att i ärende om

statsbidrag till lokal landsbygdstrafik låta kommunalt bussbolag från
konkurrerande enskilda trafikföretag ta emot sådana uppgifter om deras
affärsförhållanden som skulle ha varit hemliga om handlingarna förvarats
hos en myndighet, 78/79:330; - skolstyrelses befogenhet att till avgående
studierektor såsom minnesgåva överlåta vissa tavlor utgörande inventarier
i skolbyggnader, 78179:336 ; - uttalanden angående kommuners möjlighe
ter att civilrättsligt disponera över mark som utgör allmän plats och
angående förutsättningarna för att i visst fall avvisa försäljare från en
tilldelad plats på ett salutorg, 85/86:402; - fråga om kyrkokommunalt
organ genom framställningar till statliga myndigheter överskridit sin
kompetens m. m. och om räckvidden av JO:s prövning. Tillika fråga om
lämpligheten av begagnade benämningar för kommunbildningen och dess
organ (sam fällighet/församli ngsdelegerade/samfällighetsråd), 88/89:403.
Kommunal självstyrelse, se Handläggning, Inhibition.
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Kommunal taxeringsrevisor, se Taxeringskontroll.
Kommunicering, underlåten kommunicering i disciplinärende, 78n9:370; - i
ärende om avstängning från kommunal tjänst, 80/81 :45 1 ; - i arbetsska
deärende, 81/82:271 ; - i ackordsärende hos länsstyrelse, 8 1/82:323; - med
tredje man i avhysningsärende, 82/83 :355; - i ärenden angående persons
lämplighet som biträde enligt rättshjälpslagen, 85/86: 19;
i mål om
-

beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (L VU), 86/87:338;
frågor om handläggningen av ett ärende
angående anläggande av ett militärt förråd, 88/89: 1 17; - se även Allmän
försäkring, Arbetsmarknaden, Barnavård, Byggnadslov, Folkbokföring,
•
Förvaltningslagen, Interimistiskt beslut, Kriminalvård,
Pensionsgrundan
de inkomst, Renskötsel, Svarsfrist, Taxeringsnämnd (utredningsförfaran
det), Taxeringsprocess, Uppbörd (jämkning, skatteavdrag m. m .) , Upp
handling, Utsökningsmål.
-

I

l
I

Konceptanteckningar, se Förhör.
Konfrontation, se Fotokonfrontation, Förundersökning, Polismyndighet.
Konkurrensbegränsning, se Yttrandefrihet.
Konkurs, anteckningar om tillägg och ändringar vid genomgång av konkurs

bouppteckning, anteckningarna bör läsas upp för gäldenären före edsav
läggelsen, 79/80: 107; - utdelning i konkurs för skatter, när lokal skatte
myndighet meddelat anstånd med betalning av dem. 83/84:32 1 ; - krono
fogdemyndighets handläggning av ärende om statlig lönegaranti vid
konkurs 86/87:258; - fortlöpande betalningsanmaningar enligt 4 § kon
kurslagen vid indrivning av skatter, 86/87:268; - kronofogdemyndighets
konkursansökan i det s. k . Lindholmärendet på grundval av mager
utredningsrapport, m . m . , 88/89:260; - statens regressfordran enligt
lönegarantilagen för löneutbetalningar till ombordanställda på fartyg.
Ö vertagande av sjöpanträtt, 88/89:3 1 1 ; - se även Delgivning, Rättegångs
balken, Tillsynsmyndighet i konkurs.
Konst, se Polismyndighet.
Konsultation, se Allmän advotkatbyrå.
Konsumentkreditlagen, återtagande av gods som påstås ha sålts till oskäligt
högt pris, 8 1/82:359; - materiella invändningar mot handräckning, 82/
83:375.
Koppleri, se Förundersökning.
Kreditköp, se Konsumentkreditlagen.
Kreditupplysning, rättelserutiner beträffande oberättigade skattekrav, 83/
84:265; - försäljning av uppgifter ur kronofogdemyndigheternas register
till kreditupplysningsföretag, 87/88:239.
Krigsmateriel, se Å klagare.
Kriminalvård, våldsanvändning på kriminalvårdsanstalt, 76/77 : 1 25, 82/
83: 143; - dödsfall på kriminalvårdsanstalt, 82/83: 122;
klagomål från
-
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fackligt håll angående uteblivna åtgärder inför befarat rymningsförsök,
77/78: 165; - beviljande av särskild korttidspermission för intagen, 77/
78: 172; - förutsättningar för beviljande av korttidspermission, 82/83:1 10,
83/84: 108 ; - avvikande under bevakad permission från anstalt, 77178:182;
- brister vid planering av beledsagad permission, 83/84 : 1 08 ; - permission i
samband med strejk bland intagna på kriminalvårdsanstalter, 78179: 108; 
förutsättningar för permission, 78179: 1 1 1 , 80/81 :233; - uttalande om viss
kvalifikationstid för permission, 78179: 122; - t ransportpermission, 79/
80:209; - permission och anstaltsplacering, 80/81 :225; - kritik mot
beviljande av frigång, 79/80: 198; - förutsättningar för beviljande av
frigång. Ä ven fråga om en intagen kan tillåtas att under en permission bege
sig till ett annat land, 85/86: 163; - förutsättningar för beviljande av särskild
permission, 85/86:168; - en intagen har avvikit under en bevakad
permission. Fråga bl. a. om handläggningen av permissionsärendet varit
tillräckligt omsorgsful l , 85/86: 170; - formerna för bevakning när intagen
besöker advokat, 83/84: 133; - bevakning vid besök hos intagen i häkte,
84/85: 147; - intagens rätt till telefonsamtal med advokat, 76177: 129,
77/78: 194; - en intagen som begär telefonsamtal med advokat är inte
skyldig att upplysa om anledningen härtill, 85/86: 186; - intagens telefon
samtal med kriminalvårdsstyrelsen m. fl . , 8 1/82: t 1 2 ; - kostnad för telefon
samtal till JO, 78179: 126; - intagens rätt att mot stadgad avgift få kopior av
beslut, 83/84: 136; - intagens rätt till samtal med styresman eller annan
tjänsteman , 77178: 192; - anonymitetsskydd för intagen, 77/78: 1 94, 79/
80:2 1 1 ; - intagens anonymitetsskydd. Även fråga om användning av s. k.
sekretessbevis, 85/86: 177;- avbrytande av besök hos intagen. 78/79: 125; 
avvisande av besökande, 77/78: 193, 82/83: 1 4 1 ; - brevgranskning vid
kriminalvårdsanstalt, 76/77 : 1 3 1 , 77/78:191, 78/79 : 1 20, 80/81 :255, 81/
82: 1 1 1 , 82/83 : 1 40; - brevgranskning på allmänt häkte, 84/85 : 137; tillämpningen av bestämmelserna om disciplinärbestraffning av intagen,
76/77: 134; - fråga om disciplinär bestraffning av intagen för försenad
återkomst efter permission, 78179: 1 2 1 ; - fråga om polisanmälan från
kriminalvårdsanstalt rörande där förövat brott, 77/78: 195; - intagna har
disciplinärt bestraffats för gärning som polisanmälts, 81182:105; - i beslut
om disciplinär bestraffning har tagits in även beslut om att den intagne inte
skulle få delta i fritidsverksamhet utom anstalten, 82/83: 142 ; - kollektivbe
straffning. 81/82: 109; - bristfällig utredning i disciplinärende, 81/82 : 1 1 5 ; 
handläggning a v disciplinärenden vid kriminalvårdsanstalt, 83/84 : 1 3 1 ; kritik mot handläggningen av ett disciplinärende. Den intagne har ej fått
veta namnen på dem som rapporterat honom för misskötsamhet, 85/
86:187; - motivering av beslut, 84/85 : 145; - intagens rätt att få del av
analysresultat vid urinprovskontroll, 84/85: 1 46; - utformningen av beslut
om disciplinär bestraffning, 83/84: 1 3 1 ; - besvärshänvisning i disciplinären
de på kriminalvårdsanstalt, 76/77: 138; - "missnöjesförklaring'', 77/78: 1 9 1 ;
- behandlingen a v intagen i anledning a v dennes klädsel, 78/79: 1 15; enrumsplacering enligt 20 § kriminalvårdslagen, 79/80:200; - utredning i
ärende om enrumsplacering, 81182: 1 10; - placering av intagen i avskildhet
(23 § kriminalvårdslagen), 80/8 1 :25 1 ; - spännbältesläggning, 79/80:205; 
enrumsplacering enligt 50 § kriminalvårdslagen, 78/79:124, 79/80:205,
80/81 :253; - placering i s. k. hårdisoleringscell utan normalutrustning,
80/81 : 255; - åtgärder för att förhindra våldshandlingar mellan intagna,
82/83: 145; - en intagen har under promenad på anstaltens rastgård varit
belagd med handfängsel, 85/86: 1 88 ; - användning av fängsel vid transport
till sjukhus, 85/86: 189; - klädsel under transport, 81182: 1 14; - intagens
klädsel vid transport till sjukhus, 85/86: 190; - placering av intagen på häkte
i avvaktan på beslut om ny anstaltsplacering, 81182: 1 15 ; - fråga om intagen

som överförts till sjukhus får vistas i hemmet nattetid, 78179: 122; kriminalvårdstjänstemans skyldighet att uppge sitt namn, 79/80:2 1 1 ; kränkande yttrande om intagen, 82/83: 146; - läkare ej tillfrågad om
antialkoholbehandling av intagen före permission, 80/81 :257; - sjukvårda
re har ordinerat penicillin åt intagen, 80/81 :257;
dröjsmål med att
besvara framställningar från intagen, 80/81 :258; - dröjsmål med att
vidarebefordra intagens passansökan, 80/8 1 :260 ; - otillräckligt ingripande
mot villkorligt frigiven . Kritik mot skyddskonsulent och övervakning nämnd. 80/8 1 :242; - deltagande i fritidsverksamhet utom anstalt vid
sjukskrivning, 80/8 1 :250; - otillräckliga åtgärder med anledning av
anmälan om tillgreppsbrott i tjänsten, 83/84: 1 18; - placering av personer
med narkotikaproblem för vård i enskilt hem, 84/85 : 1 39 ; - transport för
inställelse vid domstol av intagen som kallats till förhandling i dispositivt
tvistemål, 84/85 : 148 ; - fråga om tillvägagångssättet vid utredning rörande
narkotika som påträffats inom kriminalvårdsanstalt, 85/86: 180; - hand
läggningen hos kriminalvårdsstyrelsen av ärenden om ifrågasatt disciplin
ansvar för kriminalvårdens befattningshavare. 85/86: 183; - informations
frihet för intagna (innehav av vissa tidskrifter respektive kas ett bandspela
re), 86/87: 1 24 ; - fråga om rätt för intagen i kriminalvårdsanstalt att inneha
domar och förundersökningsprotokoll m. m . , 87/88: l 1 4 ;
tyresmans
förbud för intagna att sig emellan göra betalningar med posten ej
rättsenligt, 86/87: 128; - alltför långvarig förvaring i häkte av omplacerad
intagen, 86/87 : 1 3 1 ; omhändertagande och förtecknande av egendom
om skall förvaras av anstalt för intagen, 86/87: 1 3 3 ; - fråga om det riktiga i
att personal vid kriminalvårdsanstalt underrättar kronofogdemyndighet
om intagens tillgångar, 87/88: 1 17 ; - skyddskonsulents kontroll av klients
lägenhet, 87/88: 122; - placering i häkte av intagen som för ökt rymma från
kriminalvårdsanstalt, 88/89:99; - bristande tillsyn över intagna i samband
med teaterverksamhet utanför anstalten. 88/89: 102; - bristande tillsyn
över intagen i samband med transport, 88/89: 108; - se även Allmänna
handlingar, Anhållen, Delegation, Förundersökning, Handräckning,
Häktad, Jäv, Kroppsvisitation, Kroppsbesiktning, Straffverkställighet,
Studiemedel, Utmätning, Visitering, Översättning.
-

'

-

-

'

•

Kroppsvisitation, kroppsbesiktning, gränsdragningen, mellan kropp visita
tion och kroppsbesiktning, 79/80: l 94; - kroppsvisitation i samband med
polismäns kontroll av bilförare, 82/83:57; - kroppsbesiktning av patienter

'

vid narkomanvårdsenheter och av intagna vid frivårdens behandling cen
tral, 84/85:227; - fråga om officers rätt att ta fingeravtryck av värnpliktiga.
Ä ven fråga om felaktig förhörsmetod, 87/88: 1 34 ; - fråga om disciplin
ansvar vid felaktig tullkontroll, 87/88:243; - se även Psykiatrisk vård,
Varusmugglingslagen, Visitering.
Kränkande eller eljest olämpligt yttrande, åtal mot kyrkoherde för kränkan
de uttalande under högmässopredikan, 77178:347; - se även Förtal,

Kriminalvård, Läkare.
Kungörelse, kostnad för kungörelse å bortavarande eller okänd arvinge,
78179:54;
omfattningen av annonsering enligt kungörandelagen vid
exekutiv försäljning av fast egendom, 82/83:375; - tid för kungörelse om
exekutiv auktion på lös egendom, 85/86:367.
-

Kvarstad, se Beslag, Utmätning, Verkställighet.
Kvittning, se Allmän försäkring, Bidragsförskott.
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Kyrka, möjlighet att få disponera kyrka för förrättning i svenska kyrkans

ordning får inte göras beroende av om den kallade prästen är man eller
kvinna, 78/79:462.
Kyrkobokföring, se Folkbokföring.
Kärnkraft, fråga om svenska myndigheters agerande i samband med
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, Sovjetunionen, 88/89:335; - fråga om

skyldighet för talens kärnkraftinspektion att göra åtalsanmälan enligt
lagen om kärnteknisk verksamhet, 88/89:34 1 .

•

Körkort, föreläggande enligt 48 § körkortskungörelsen i ärende rörande s . k.
villkorat körkort, 77178:392 ; - trafiksäkerhetsverkets krav att förrättnings

avgift för förnyat körkortsprov skall vara inbetald senast en vecka före
omprövningen, 76177:286; - omfattningen av social centralnämnds upp
giftsskyldighet i samband med personutredning i körkortsärenden, 79/
80:259; - socialnämnds skyldighet att avge yttrande i körkortsärende,
82/83: 193; - avgift vid förnyelse av körkort, 83/84:362; - handläggningen
av ansökningar om körkortstillstånd som inkommer före utgången av
löpande spärrtid och innan de enligt vissa bestämmelser tidigast får prövas,
84/85:400; - se även Delgivning, Handläggning, Polismyndighet.
Laga förfall, se Hämtning, Taxeringsnämnd ( Anstånd med att lämna

självdeklaration).
Laga kraft, dröjsmål med utfärdande av lagakraftbevis. 84/85:76; - fråga

angående behov av bevis om att ett beslut av kommunfullmäktige vunnit
laga kraft, 85/86:65 ; - se även Fullföljd av talan.
Lagfart, kontroll av lagfartsförhållanden inför utmätning av fastighet,
82/83:377.
Lagsökning, handläggning av lagsökningsmål, 76177: 108. 78179:38, 80/8 1 :42,
80/8 1 : 1 15 , 81182 :5 1 , 86/87:72; - överlämnande av ansökan om lagsökning
från en tingsrätt till en annan, 87/88:32.
Legitimation, se Polismyndighet, Trafikvakt.
Litispendens, se Byggnadslov, Fullföljd av talan.
Livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskyddsnämnd har vid upprepade tillfäl

len i strid med gällande lag och förordning beslutat att inte bedriva någon
fortlöpande livsmedelskontroll. Framställning till regeringen om skapan
de av effektiva korrektionsmedel mot sådant lagtrots, 88/89:378.
Lås- och namnbytesmetoden, se Avhysning.
Läkare, disciplinär åtgärd mot läkare för olämpligt skrivsätt i remiss,
78179: 180; - för åsidosättande av föreskrifter för klinisk prövning av
oregistrerade läkemedel, 78179: 1 82 ; - förtroendeläkare vid försäkrings

kassa har utformat begäran till andra läkare om upplysningar om en
försäkrad på olämpligt sätt, 81/82:271 ; - disciplinär åtgärd mot läkare som
brustit i sin skyldighet att visa patient omsorg och respekt, 83/84: 198; 
åtgärder mot läkare som missbrukar sin förskrivningsrätt. 86/87: 159; 464

disciplinär åtgärd mot underläkare och bitr. överläkare för underlåtenhet
att föra resp. tillse att journal fördes, 86/87: 1 72.
Läkarintyg, j fr Domstolsförhandlingar.
Läkarundersökning, offentlig arbetsgivares möjlighet att beordra anställd att
genomgå läkarundersökning, 85/86:289 ; - se även Berusad.
Läkarvård, fråga om värnpliktig vägrats läkarvård, 79/80 : 1 58.
Läkemedel, se Läkare.
Läkemedelsmissbruk, se Allmänna handlingar ( Övriga frågor), Läkare.
Lönegaranti, se Konkurs.
Maktmissbruk, se Illojal maktanvändning.
Mantalsskrivning, se Folkbokföring.
Medbestämmandelagen, redogörelse för JO:s iakttagelser från lagens första
giltighetstid, 78179:377; - se även Upphandling.
Meddelarrrihet, beslut från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 82/
83:237; - meddelarskydd och pressmeddelande, 83/84:25 1 ; - sjukvårds
personals rätt att meddela sig med massmedierna, 83/84:239; - tjänste

mans rätt att lämna ut kommunal nämnds protokoll och uppgifter ur
protokollen innan protokollen expedierats, 85/86:348 ; - meddelarfriheten
i de allmänna försäkringskassornas verksamhet, 86/87 : 2 1 8 ; - fråga om
efterforskning hos ett kommunalt miljö- och hälsoskyddskontor av vem
som lämnat meddelande till en tidning, m. m . , 88/89:238.
Medicin, se Anhållen, Kriminalvård.
Mervärdeskatt, kompensation har felaktigt utbetalats för mervärdeskatt på

bostadsbyggande. Fråga om återbetalningsskyldighet för mottagaren,
76/77:280; - underlåtenhet att granska televerkets redovisning a v mervär
deskatt, 85/86:36 1 ; - se även Taxeringskontroll, Uppbörd (Anstånd med

inbetalning av skatt).
Militära rättsvårdskungörelsen, förteckning enligt 55 §, 79/80: 169; - se även

Disciplinmål.
Militär övning, disciplinär åtgärd mot major och fänrik för tjänstefel vid

anordnande av orienteringslöpning inom område där skarpskjutning
pågick, 79/80: 143; - militär medverkan i civil verksamhet, 82/83: 156; - åtal
mot major för tjänstefel för åsidosättande av säkerhetsföreskrifter vid
skjutövning, 85/86: 192; - uttalanden angående vissa övningar i fångför
hörstjänst som hållits inom försvaret m . m . , 85/86: 197; - uttalanden i
samband med inspektioner av militära förband, 86/87 : 1 3 5 ; - kritik
angående övning i "fria kriget" med bl. a. fångförhör, 88/89: 1 1 1 ; - se även
säkerhetsföreskrifter och säkerhetsåtgärder, Värnpliktig.
Militärt straffregister, anteckningar i militärt straffregister, 83/84:144.
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Miljöskydd, länsstyrelses skyldighet att samråda med kommun enligt 26 §

miljöskyddslagen rörande anläggande av skjutbana, 79/80:328; - länssty
relses tillämpning av villkor uppställt i beslut av koncessionsnämnden för
miljöskydd, 79/80:497; - fråga om tillsynsmyndighets skyldighet att göra
åtalsanmälan vid misstanke om brott mot lagen om hälso- och miljöfarliga
varor, 85/86:410; - uttalanden angående tillsynsmyndighets skyldigheter
enligt olika lagar på miljöskyddets och naturvårdens m. n. områden.
88189:382; - se även Filmupptagning, Livsmedelskontroll.
Missbruk av förmanskap, åtal mot löjtnant, 76/77: 1 1 7, och mot fänrik,

82/83 : 1 5 1 , för missbruk av förmanskap.
Missfirmelse, mot underordnad krigsman, 77/78: 138; - åtal mot kapten för
hot mot krigsman och missfirmelse mot krigsman, 81/82: J 18.
Misshandel, se Polismyndighet.
Morjärvsfallet, 77/78:62.
Motivering a\' beslut, motivering vid avstyrkan av kraveftergift beträffande

bidragsförskott, 76/77:146: - underlåten i dispensärende. 77/78:409:
bristfällig lut motivering av beslut i arbetsskadeärende, 81182:276; britsfällig motivering av beslut i rättshjälpsärende, 85/86: 1 9; - beslut om
avslag på ansökan om statligt utgivningsstöd, 82/83:378; - underlåten
motivering i avslagsbeslut angående befrielse från skolgång, 82/83:379; 
beslutsmotivering i arbetsskadeärende, dels i det ursprungliga beslutet,
del i beslut efter omprövning, 84/85:253; - uttalanden angående motive
ring i efterhand av beslut rörande ansökningar om konstnärsbidrag,
85/86:405; - se även Allmän försäkring, Ersättningsmål, Kriminalvård,
Taxeringsnämnd (Beslutsförfarandet), Uppbörd (jämkning, skatteavdrag
m. m .) , Vapenfri tjänst, Värnpliktig.

-

Mullvaden, se Polismyndighet.
Muntlig förhandling, se Förvaltningsprocess.
Mutbrott, åtal mot hemsamariter. 82/83: 162, 83/84: 146; - åtal mot förestån

dare vid servicehus, 84/85: J 72, 85/86:247; - åtal mot vårdbiträde,
89: 133.

88/

Myndighetsmissbruk, åtal mot lagman för myndighetsmissbruk och vårdslös
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myndighetsutövning i samband med handläggning av dispositivt tvistemål.
Därjämte allvarlig kritik mot handläggningen i ytterligare avseenden,
84/85: 2 1 ; - åtal mot polisman för myndighetsmissbruk (beslag av filmrul
le), 84/85:93; - ansvar ifrågasatt mot lagman för förtal och myndighets
missbruk samt mot rättshjälpsnämnds ledamöter för vårdslös myndighets
utövning i samband med handläggning av frågor om viss persons lämplig
het som biträde enligt rättshjälpslagen. Därjämte kritik mot handlägg
ningen i ytterligare avseenden, 85/86: 19; - uttalanden om möjligheterna
att väcka åtal för myndighetsmissbruk i taxeringsärende, 86/87:242; - fråga
om ansvar för ordförande i länsrätt som efter återförvisning avvisar besvär
som för sent inkomna. när kammarrätten i lagakraftvunnet beslut bestämt
att extraordinär besvärsrätt föreligger enligt JOO § taxeringslagen , 881
89:306; - se Vårdslös myndighetsutövning.

Myndighetsutövning mot enskild, fråga om upphandling innefattar myndig
hetsutövning mot enskild i förvaltningslagens mening, 79/80:334; -

upplåtelser och dispositioner inom statens egendomsförvaltande verksam
het, 79/80 : 5 1 4 ; - avgränsningen av begreppet, se Åtal mot kommunal
taxeringsrevisor, 82/83:250 ; - kommunala bidrag till bildningsorganisatio
ner. Frågor om efterlevnad av förvaltningsdomstols avgöranden och om
ansvar för myndighetsutövning, 88/89:400.
Målsägande, hörande av målsägande i mål angående rån, 77178: 123; underrättelse till målsägande om enskilt anspråk, 79/80: 108; - se även

Ränta.
Namn, handläggning av ärende om barns namnbyte, 80/81 : 1 16 ; - rättelse av
beslut i namnärende, 87/88:253.
Naturvårdslagen, se Strandskydd.
Nordisk vittnesplikt, tillämpning av lagen om nordisk vittnesplikt, 88/89:40.
Nullitet, beträffande tjänstetillsättningsbeslut, 80/81 :433;
beträffande
beslut om disciplinpåföljd, 84/85:239; - beträffande betygsnämnds bedöm
ning av en doktorsavhandling, 85/86:383; - beträffande lokal skattemyn
dighets jämkningsbeslut i det s. k. Lindholmärendet, 88/89:260.
-

Nyttjanderätt, se Exekutiv auktion.
Nåd, betydelse av nådeansökan vid avsedd förpassning för straffverkställig
het, 77178: 106.
Nämndeman, se Dom.
Näringsförbud, se Annonsering i pressen.
Nöjdförklaring, framställning angående nöjdförklaring vid ovillkorlig dom
och skyddstillsyn, 76n7: 1 9 ; - se även Dom, Kriminalvård.
Obduktion, förutsättningarna att obducera mot anhörigs vilja, 83/84:202.
Objektivitet, konsumentverkets genomförande av en stickprovsundersök

ning av bilreparationer och service hos märkesverkstäder tillsammans med
en , med dessa verkstäder konkurrerande kommersiell organisation,
88/89:332.
Offentlig försvarare, entledigande av, 80/81 :57; - handläggningen av en

begäran om offentlig försvarare vid kommande huvudförhandling som den
tilltalade framställt under förundersökningen, 88/89:29.
Offentlighet, se Rättegångsbalken.
Offentligt biträde, för barn i mål om samhällsvård, 78179: 1 7 5 ; - handläggning
av ansökan hos socialförvaltning och länsrätt, 82/83: 188.
Offentligt sammanträde, se Filmupptagning.
Ofredande, ansvar ifrågasatt mot lagman, 86/87: 19.
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Olovligt byggande, fråga om en byggnadsnämnd i ett visst fall har anledning

att avvakta andra myndigheters beslut innan nämnden vidtar åtgärd enligt
lagen om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m . , 83/
84:336; - frågor om tillämpning av lagen om påföljder och ingripanden vid
olovligt byggande m. m . , 84/85 :358.
Olämpligt skrivsätt, se Dom, Poststadgan.
Olämpligt uppträdande, av socialsekreterare vid handläggning av social
hjälpsärende, 81182:234; - se även tingsrättslagman.
Ombud, rätt för sjukhus att avvisa patientombud, 83/84: 194; - se även

Arbetsmarknaden, Delgivning.
Omplacering, av mentalskötare som riktar klagomål mot förhållanden vid
sjukhuset m. m 85/86:293.
. .

Omprövning, se Allmän försäkring. Bostadsbidrag, Taxeringsnämnd (Be

slutsförfarandet).
Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, dröjsmål med utskrivning av elev
från särskola, 79/80:302; - kravet på samtycke vid inskrivning enligt 34 §
omsorgslagen, 80/8 1 : 3 1 9; - användningen av tvångsmedel inom omsorger
na, 80/8 1:323; - försöksinskrivning i särskola, 80/8 1 :329 ; - behörighet för
vårdchef att besluta om inskrivning i vårdhem, 83/84: 193; - fråga om rätt
för omsorgsstyrelse att uppbära patients pension, 84/85:237.
Omyndig, Omyndighetsförklaring, se Flyttningsanmälan, Förmyndare, Ut

mätning, Överförmyndare.

Opartiskhet, vikten av att befattningshavare i allmän tjänst förhåller sig så att

anledning till misstro inte uppkommer om hans integritet och opartiskhet,
78179:472.
Ordningsbot, se Polismyndighet.
Ordningsföreskrifter, se Tingsrättslagman.
Oskickligt beteende, mot underlydande krigsman, 77178: 138; - disciplinär
åtgärd mot kapten för oskickligt beteende, 80/8 1 : 136; - disciplinär åtgärd
mot kompanichef för oskickligt beteende och tjänstefel, 80/8 1 : 138.
Otillbörlig belöning, systemet med fria eller rabatterade biljetter för resor
med bl. a. SAS, 78/79:344, 79/80:57;
fråga om lämpligheten av att
-

tjänsteman i statligt verk låtit bjuda sig på förtäring av företag som verket
anlitat, 78/79:353.
Parkering, se Flyttningslagen, Handräckning.
Partsdelgivning, se Delgivning, Rättegångsbalken.
Partsinsyn, se Kommunicering, Taxeringsnämnd (utredningsförfarandet)
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Pass, länsstyrelse har vid utfärdande av pass ej ägt att, utöver expeditionsav
gift, uttaga särskild ersättning för visst översättningsarbete, 77178:396; -

fråga om identitetskontroll vid utfärdande av pass, 85/86: 161 ; - se även
Husrannsakan.
Pennalism, se Kamratförtryck .
Pension, information om h u r statlig pension beräknats, 79/80:464; - se även

Allmän försäkring.
Pensionsgrundande inkomst, fullgörande av kommunicerings skyldighet,
79/80:435.
Permission, se Barnavård, Kriminalvård, Ungdomsvårdsskola.
Personalkontroll, kritik mot rikspolisstyrelsen och överbefälhavaren för
handläggningen av ett ärende om personalkontroll, 84/85 : 150.
Personalärenden, se Skadestånd.
Personförväxling, se Utmätning, Utsökningsmål.
Personlig integritet, yttrande över utredningens om telefonavlyssning betän
kande "Telefonavlyssning'', 76177:321; - integritetskränkande undervi sningsformer i p ykologiundervisningen vid socialhögskola, 78179:474;

-

besiktning i bo radsbidragsärenden för kontroll av enskildas sammanle
vandeförhållanden, 79/80:489: - kritik mot kommunala organ för att en
urinprovstagning på skolelever i syfte att klarlägga förekomsten av
cannabismissbruk genomförts utan att eleverna upplysts om förutsättning
arna för undersökningen, 84/85:343; - uttalanden angående förutsättning
arna för att skolmyndigheter skall kunna genomföra alkoholtest på
skolelever, 87/88:263 ; - får urinprov tas på elever i gymnasieskolan i syfte
att klargöra den eventuella förekomsten av narkotikamissbruk? Fråga
bl. a. om tillämpning av stadgandet i 2 kap. 6 § RF om skydd mot
kroppsligt ingrepp, 88/89:350;- får skolledning låta visitera låsta elevskåp i
syfte att utröna om alkoholhaltiga drycker förvaras i skåpen? Fråga bl. a.
om tillämpning av stadgandet i 2 kap. 6 § RF om skydd mot husrannsakan
och annat liknande intrång, 88/89:352; - se även Annonsering i pressen ,
Införsel , Nykterhetsvård, Opartiskhet, Skolan, Videoteknik, Åsikts
frihet.
Personnummer, se Taxeringsnämnd ( Övrigt), Utsökningsmål.
Personregister, frågor om förutsättningarna för att en myndighet skall få föra

ett personregister som inte kräver tillstånd enligt datalagen samt för att
sekretess skall gälla för ett sådant register, 84/85:402;
innehållet i
personregister hos socialnämnd, 84/85:276; - se även Allmän försäkring.
-

Polisanmälan, se Arbetsmarknaden, Barnavård. Kriminalvård, Polismyn

dighet.
Polisinstruktionen, se Berusad.
Polismyndighet, transport av skadad person med polishelikopter, 76177: 104;

frihetsberövad har under busstransport till polisstation fått sitta på
golvet, 76177: 1 1 6, 79/80: 98 ; - klagomål mot polis angående förfarande vid
dödsfall, 76177 : 1 10; - dödsfall i polisarrest, 77/78: 1 34, 85/86: 126; -

-
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utredning om skador som omhändertagen åsamkats i polisarrest, 81/82: 77;
- hastighetskontroller med radar, 77178:97; - förfarandet vid hastighets
kontroll, 80/81 : 130; - polismäns agerande vid föreläggande av ordningsbot
och rapportering angående hastighetsöverträdelse, 86/87: 1 09; - landning
med polishelikopter på parkeringsplats i bebyggt område, 77178 : 1 06; 
handhavande av ärende angående förpassning för verkställighet av
fängelsestaff, 77178: 106; - handläggning av hittegodsärenden, 77178: 1 1 5 ,
1 3 2 , 83/84:83; - ingripande mot bussförare efter anonym anmälan om
misstänkt onykterhet, 77178 : 1 3 1 ; - polisrazzia har företagits i fel lokal,
77178: 1 3 1 ; - utlåning av s. k. spaningsfoto på misstänkt, 77178: 1 27; 
utredning i anledning av ansökan om anställning som vaktman, 77178: 137;
- anteckningar om medicin till den som är omhändertagen av polisen,
77178: 137; - mindre tillfredsställande identitetskontroll hos polismyndig
het, 76177: 1 1 3 ; - medtagande av person till polisstation för identitetskont
roll, 80/8 1 : 1 2 1 ; - anhållande efter bristfällig identifiering, 79/80: 1 14; polismans skyldighet att uppge sitt namn. 78179:69; - kritik mot att
polisman inte legitimerat s ig, 79/80:98; - jourhavande befäl skyldig att
uppge namn på polismän som vidtagit ingripande. 77178: 135: - polismän i
tjänst skall kunna styrka sin identitet, 77178: 136; - utredning av polisanmä
lan från omhändertagen om att polisen bestulit honom på pengar,
78179:66; - försäljning av förverkade vapen till polisman, 78179:74: efterlysning av mentalsjukhuspatient, 78179:76; - obehörig inblandning i
ärende som handläggs av annan polisman. 78/79:77; - åtgärder för
fastställande av underårigs ålder, 79/80:94; - förhör med polismän och
anordnande av konfrontation efter anmälan om övergrepp mot enskild,
79/80: 1 2 1 ; - kontroll av körkort och fordon, 79/80: 127; - tjänstefri
polismans möjlighet att frivilligt ingripa utanför det egna distriktet .
79/80: 1 31 ; - bristfällig bevakning av utredning som remitterats till annan
polismyndighet, 79/80: 1 1 8; - fallet Mullvaden (insättande av polisrytteri,
biträde med vräkning m. m . ) , 80/81 :68; - felaktig hämtning av yngling till
förhör. Ynglingen borde ha erbjudits skjuts hem, 80/8 1 :88: - privat
deposition av konst i polishus, 80/81 :97: - uppstallning av löslöpande
hund, 80/8 1 : 1 04; - jäv för polisman. 80/81 : 1 18, 84/85 : 1 1 6 ; - onödiga
motsättningar mellan förälder, som förlorat en dotter i en trafikolycka.
och polisen som utrett olyckan, 80/81 : 122; - synpunkter på polisingripande
mot två minderåriga flickor, 80/8 1 : 1 3 1 ; - polisman har erhållit rabatt i
kiosk, 80/81 : 1 33; - åtal mot polisman för misshandel, 81/82:53. 55; 
ifrågasatt dröjsmål med avspärrningar i samband med att Almöbron
raserades, 81/82:68; - underlåtenhet att ingripa mot störande gatumusik,
81182 : 9 1 ; - polisens biträde med transport, 81/82:95 ; - polisens åtgärder
vid handräckning enligt BvL, 81/82: 172; - vakthavande befäl har lämnat
polisstationen under tid då han varit i tjänst, 82/83:79; - kroppsvisitation
m. m. i samband med kontroll av bilförare 82/83: 5 7 ; - polismans åtgärd för
att stoppa motorcyklist och vakthavande befäls ansvar för ledningen av
förföljande och efterföljande, 82/83:64; oriktigt omhändertagande av
bil, 82/83: 7 1 ; - utfärdande av riktlinjer för beviljande av tillstånd till
torgmöten, 82/83:95; - förflyttning av polismän till annan tjänstgöringsort
av disciplinära skäl, 82/83: JOO; - rättelse av felaktiga parkeringsanmärk
ningar, 82/83: l 07; - polismäns användande av skjutvapen vid gripande,
82/83: 107 ; - polismän har tagit fram sina tjänstevapen dels i samband med
personell husrannsakan, dels vid ingripande mot en för olovlig körning och
rattfylleri misstänkt person, 83/84:97; - bristande organisation vid efter
spaning av försvunnet barn, 83/84:79; - handläggning hos polisen av
ärende rörande försvunnen person, 84/85: 132; - fråga i ärende angående
påstådd misshandel från polismans sida om vakthavande befäls ansvar för
-

470

övervakning i samband med avv1S1tering och insättande i arrest av
omhändertagen person, 83/84:95 ; - polismäns åtgärder till förhindrande
av fort satt olovlig körning, 83/84:99: - polisens biträde åt enskild vid
avhämtande av tillhörigheter i föräldrahemmet, 83/84 : 1 0 1 ; - sjukhu sper
sonal biträdd av polis vid tvångsmedicinering i bostad, 83/84: 190; utländsk polismans deltagande i polisutredning här i landet, 84/85 : 1 3 1 ; 
vis sa händelser 1983 inom Kalix polisdistrikt ( handläggning av förunder
sökningar om vapen- och jaktbrott, övergrepp i rätt ssak och falsk
tillvitelse. omhändertagande av polismans tjänstevapen m. m.), 84/85:98;
sedan rymning skett från kriminalvårdsanstalt har polisen spärrat ett
fordon som hade viss anknytning till rymlingen men som inte tillhörde
denne, 85/86: 1 57 ; - polisens handläggning av en anmälan om sexualbrott
m. m. som begåtts utomlands, 86/87 : 1 06; - genomförande av förhör med
anledning av anmälan mot polisman och om skyldighet att uppta en sådan
anmälan, 87/88:84; - polisens utlämnande av uppgifter till kronofogde
myndighet i vis st fall { kontroll enligt lagen om pantlånerörelse), 87/88:93;
- underrättelse till kronofogdemyndighet om egendom som tagits i beslag
under förundersökning. 88/89:45; - förföljande med icke polismålad
polisbil, 87/88: 1 0 1 ; - polisens skyldighet att ta upp anmälan om brott.
88/89:73; - se även Allmän sammankomst, Anhållen, Arbetskonflikt.
Arrest, Barnavård. Belöning. Berusad, Beslag, Delgivning, Demonstra
tioner. Djur, Efterlysning, Fordon. Fotokonfrontation, Fotokopiering,
Frihet berövad, Frihetsberövande. Förhör. Förundersökning. Förvar,
Förvisning. Gripande. Husrannsakan. Häktad, Pass. Provokation, Rätts
medicinsk undersökning, Skyddslagen. Socialtjänstlagen (SoL). Social
tjän t (LVM). Tillfälligt omhändertagande. Underrättel se , Utlänning.
Valuta, Vapentillstånd, Visitering. Översättning.
-

Polisregister, se Tillfälligt omhändertagande.
Politisk information, se Skolan.
Politisk åskådning, se Förhör, Tjänstetillsättning, Åsiktsfrihet.

•

Poststadgan, kritik mot tjänsteman i postverket för avfattningen av en

skrivetse till en av verkets kunder med anledning av dennes klagomål till
JO angående tillämpningen av poststadgan i visst fall. 84/85:396; - fråga
om de vid förfarandet vid öppning av obeställbart brev tillämpade reglerna
är förenliga med regeringsformens föreskrifter om skydd mot undersök
ning av förtroliga försändelser. Framställning till regeringen om eventuella
normgivningsåtgärder, 88/89:387.
Postöppning, se allmänna handlingar {fråga om utlämnande av allmän

handling).
Prejudikat, 80/8 1 : 496.
Preskription, se Indrivning.

..

Prioritering, se Utsökningsmål.
Processledning, se Kommunalbesvär.
Protokoll, protokollföring m. m. när rätten stadfäster förlikning, 83/84:39 ; 

bristfällig protokollföring i tvistemål . 84/85:21 ; - förfarandet med minnes-
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anteckningar, 85/86:87; - anteckning av skiljaktig mening i protokoll hos
högskolestyrelse. 84/85:346; - kritik mot generaldirektör angående proto
koll m. m . , 88/89:327; - se även Bandspelare.
Provokation, polisman har under husrannsakan företagit åtgärd som ansetts
böra bedömas på ungefär samma sätt som provokation, 77/78: 1 0 1 : - fråga
om provokation till brott, 77/78: 1 26.
Prästämbete, se Dop, Kyrka.
Prövningsram, beträffande hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 84/
85:233.
Psykiatrisk vård, åtal mot överläkare för beviljande av frigång för person.
som varit att bedöma som farlig för annans personliga säkerhet. 76/77: 1 56;
- kollektiv utskrivning av patienter . 79/80:298; - försöksutskrivning av
avviken patient 82/83: 198; - rätt för läkare att översända fotokopia av
patients brev till polismyndighet, 80/8 1 :337; - granskning av brev till
patient på sjukhus för psykiatrisk vård, 80/81 :332; - intagning på sjukhus
med stöd av LSPV. Principen för journalföring, 80/81 :334 : - intagning på
sjukhus trots att vårdintyg var ogiltigt, 82/83: 196; - fråga om försöksut

skrivning består när LSPV-patient frivilligt återvänder till sjukhus,
83/84:200; - skyldighet anteckna intagningsbeslut i journal, 83/84: 197; -

sjukhuspersonal har med biträde av polis medicinerat patient i dennes
bostad oaktat patienten motsatt sig detta, 83/84: 190; - kroppsvisitering av
kvinnlig patient på sjukhus för psykiatrisk vård, 80/81 :343; - dokumenta
tion av beslut och ansvar för beslut enligt LSPV, 84/85:222; - delegation av
överläkares beslutanderätt enligt 20 § LSPV. 84/85:224; - utskrivnings
nämndernas verksamhet, 80/81 : 340, 81/82:256; - påföljdssystemet för
personlighetsstörda lagöverträdare, 84/85:218; - bevakning av tid för
försöksutskrivning , 84/85:223; - skyldighet för sjukhus att pröva ett dit
ingivet vårdintyg, 85/86:300 ; - väntetider vid de rättspsykiatriska kliniker
na m. m . , 85/86:280, 86/87: 1 5 1 ; - utskrivningsnämnd har beslutat om
utskrivning tre dagar efter beslutsdagen, 86/87 : 1 76 : - dokumentation och
prövning av vissa intagningsbeslut enligt LSPV, 86/87: 178; - anmälnings
skyldigheten enligt 20 a § LSPV, 85/86:299; - LSPV-patient har under
handräckning efter ett återintagningsbeslut placerats på häkte under två
nätter varvid hon undergått kroppsbesiktning. 88/89: 194; - se även
Journal, Ombud, Sjukvård. Tystnadsplikt, Utskrivningsnämnd, Video
teknik.
Rabatt, se Polismyndighet.
Rabatterad biljett, se Otillbörlig belöning.
Radionämnden, dess arbetsformer, 77/78:413.
Redovisning, fråga om kommun som haft fullmakt att sköta en alkoholmiss

brukares ekonomi haft att lämna redovisning till en god man även för tiden
före dennes förordnande, 8 1/82:239; - redovisning av försäljningsresulta
tet efter exekutiv försäljning av fastighet, 86/87:267; - se även Exekutiv
auktion.
Registrering av handling, se Arbetslöshetskassa.
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Remiss, se Utsökningsmål.
Renskötsel, lantbruksnämnds åtgärder vid bristfällig renskötsel i konces
sionssameby, 78179:483; - omfattningen av myndighets skyldighet att höra

samerna vid nyttjanderättsupplåtelser m. m. inom renskötselns åretrunt
marker, 79/80: 5 1 4.
Reseförbud, 76177: 1 08.
Rese- och traktamentsersättning, behandling hos statens vattenfallsverk av
reseräkningar, 76n7:277.
Reservationsbesvär, kritik mot länsstyrelse för att den inte har berett

klaganden tillfälle att utveckla grunderna för sin talan i ett besvärsärende,
82/83:439.
Reservationsrätt, fråga om personlig närvaro vid beslutstillfället är en

förutsättning för utövande av statstjänstemans rätt att reservera sig mot
verkslednings beslut, 79/80:322.
Respitränta, JO om respiträntan - en i alla lägen rättfärdig kreditavgift?,
87/88:207.
Revision, kronofogdes närvaro vid revision, 87/88:226.
REX-systemet, ett fel vid inregistrering i REX har inte rättats trots flera
påpekanden från gäldenären, 8 1 /82:348; - oberättigade skattekrav och
ADB-rutiner för rättelse m. m . , 83/84:265; - se även Exekutionstitel,

Indrivning, Uppbörd.
Riksåklagaren, fråga om immunitet för främmande ubåt, som trängt in på
svenskt territorium, och för dess besättning. 82/83:34.
Rymning, se Kriminalvård.
Ränta, angivande av ränta i brottmålsdom, 79/80: 104; - ränteyrkande när
åklagare framställer enskilt anspråk för målsägande, 79/80: 1 10.
Rättegångsbalken, fråga om jäv och handläggning av sådan fråga, 80/81 : 108;
- prövning av domstolsbehörighet, 85/86:84; - part har på posten löst ut

kallelse till förhandling. Mottagningsbeviset kom dock i retur till rätten
utan att vara underskrivet. Förhandlingen inställdes, 80/81 : 109 ; - tilltalad
för sent delgiven tilläggsstämning, 80/81 : 1 1 1 ; - förfarandet vid partsdelgiv
ning, 81/82 :5 1 ;
kontroll av ställföreträdares behörighet, 8 1/82:50; dröjsmål med utfärdande av stämning 82/83:24; - tingsrätt har meddelat
dom utan att ha utfärdat stämning, 82/83:25; - fråga om förutsättningar för
omedelbar huvudförhandling i förenklad form, 84/85 : 2 1 ; - domstols
behandling av inlaga som var avfattad med blindskrift (punktskrift),
84/85:79;
fråga om ett bolag fått skäligt rådrum för inställelse vid
förhandling i konkursmål, 84/85:333 ; - förhandlingssekretess, 85/86:90; 
utredning i frågan om rättspsykiatrisk undersökning skall föredras inför
stängda dörrar, 86/87:28; - handläggning av mål om uppsägning från
anställning, dröjsmål med stämning, 86/87: 3 1 ; - se även Anhållande,
Bandspelare, Beslag, Bevisning, Brottmål, Delgivning, Dom, Domsbevis,
Fullföljd av talan, Förundersökning, Husrannsakan, Häktning, Häkt-

-
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ningsförhandling, Jäv, Laga kraft, Myndighetsmissbruk, Målsägande,
Nordisk vittnesplikt, Offentlig försvarare, Protokoll, Rättelse, Service,
strafföreläggande, Tvistemål, Vittne.
Rättegångskostnad, mål har avskrivits utan att biträde enligt rättshjälpslagen

tillfrågats angående kostnadsyrkande, 76177: 105.
Rättelse, av beslut i tjänstetillsättningsärende, 80/81 :440; - av dom i

tvistemål, 8 1182:46, 82/83:26 ; - av dom i brottmål, 8 1/82:46. 83/84:44; - av
beslut i namnärende, 87/88:253; - en länsstyrelse har av misstag tillställt
jägare beslut med längre jakttid än vad som avsetts. Länsstyrelsen har
rättat felen med hänvisning till säkerhetsskäL Fråga om tillåtligheten av
detta, 87/88:258; - se även REX-systemet. Jfr Inskrivningsmyndighet,
Service, Självrättelse, Uppbörd ( Indrivning av skatt); - se även Vårdslös
myndighetsutövning.
Rättshjälp, underlaget för bedömning av ansökan om rättshjälp. 77178: 126; 

anmälan om behov av rättshjälp i ärende om avvisning, 81 /82: 103; handläggningen av frågor om viss persons lämplighet som biträde enligt
rättshjälpslagen. Ä ven fråga vilken inverkan en överträdelse av 23 §
rättshjälpslagen bör ha på bedömningen av en persons lämplighet som
rättshjälpsbiträde, 85/86: 19.
Rättshjälpsnämnd, beslutsunderlag för jämkning av rättshjälpsavgift, 83/

84:35; - rättshjälpssökandes närvaro vid rättshjälpsnämnds sammanträde,
83/84:5 1 ; - se även Kommunicering, Myndighetsmissbruk, Rättshjälp.
Rättskraft, i ärende hos kronofogdemyndighet om statlig lönegaranti vid

konkurs, 86/87:258; - se även Indrivning, Utsökningsmål.
Rättslig handlingsförmåga, se God man.

Rättsläkare, se Brottmål.
Rättsmedicinsk undersökning, underrättelse till anhöriga, 79/80: 1 40.
Rättspsykiatrisk undersökning, se Psykiatrisk vård, Rättegångsbalken.
Rörelsefrihet, kontraktsanställdas hos SIDA rätt att resa till Sydafrika på sin

fritid, 87/88:27 1 .
Röstkort, se Kriminalvård.
Sakkunniga, se Brottmål, Socialtjänstlagen (SoL), Tjänstetillsättning.
Sakägarförteckning, se Exekutiv auktion.
Samverkansgrupper, se Utsökningsmål.
Samäganderättslagen, se Utsökningsmål.
Sanktionsavgifter, yttrande över skattetilläggsutredningens betänkande
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(SOU 1977:6), 77178:436; - delgivning av anmaning såsom förutsättning
för påförande av dubbel förseningsavgift vid underlåtenhet att avlämna
arbetsgivaruppgift, 76177:249; - tillämpningen av reglerna beträffande

sanktionsavgifter. Oriktiga skattetillägg i ett flertal fall, 79/80:436; utredning sansvaret i ärende om skattetillägg, 81/82:31 5 ; - kryssmarkering
av rutan för skattetillägg/förseningsavgift. 82/83:298.
Sekretess, se Allmän försäkring, Allmänna handlingar, Brevgranskning,

Förunder sökning, Journal. Kriminalvård. Polismyndighet, Rättegångs
balken, Tystnadsplikt, Vårdslös myndighetsutövning.

Service, myndigheternas upplysningsservice; får mottagning stiden in skrän
kas?. 8 1/82:396; - fråga om skyldighet att lämna part upplysning om skälen

i ett av ting srätt tidigare avkunnat men ännu inte utskrivet och underteck
nat beslut. 82/83:28;
myndigheterna och deras information s- och
serviceverksamhet, 82/83 : 2 1 7 ; - beriktigande av felaktig information om
besvärstid, 82/83:338; - allmänna verkstadgans krav på öppethållande vid
statliga myndigheter, 82/83:434; - telefonservice hos myndighet, 83/
84:4 17 ; - vikten av att myndigheterna lämnar tydliga besked på förfråg
ningar från allmänheten, 83/84:49; - uttalanden angående arbetsförmed
lingens möjligheter att begränsa sin service åt vis a sökande, 85/86:400; 
offentlighet sprincipen och semesterstängning av kommunala myndighe
ter, 86/87:219;
offentlighetsprincipen och stängning av kommunala
myndigheter under klämdagar m. m . . 87/88:201; - underrättelse till
sökande eller klagande om att framställning kommit in till myndighet,
86/87:330; - har en persons boendetid här i riket grundat sig på felaktiga
upplysningar?, 88/89:288: - jfr Studiemedel, Taxeringsnämnd ( Fastighets
taxering).
-

-

Sjukhusomräde, rätt för sjukhusledning att avvisa journalister från sjukhus
område, 82/83:203.
Sjukpenning, se Allmän försäkring.
Sjukredovisning, innebörden av värnpliktigs jukredovisning i viss grupp,
80/81 : 138.
Sjukvård, sjukvårdspersonals skyldighet att medverka vid abort, 76177: 165;

utlämnande av förvarstagen patient från sjukhus för verkställighet av
utvisning, 76177: 1 83 ; - socialstyrelsens befogenhet att ingripa mot läkares
användning av akupunktur, 76177: 1 93; - nedlagt åtal mot läkare för
vållande till annans död, 77178:233;
befogenheten för läkare på
socialpsykiatrisk avdelning vid sjukhus att på eget initiativ företa under
sökning av vårdtagare på ålderdomshem m. m . , 77178:235;- omhänderha
vandet av utskriven patients tillhörigheter, 77178:240; - fråga om sjukhus
har rätt att omhänderta patients tillhörigheter vid permission eller frigång,
78179: 1 89; barnavårdsnämnds bestämmanderätt om permission m. m .
för barn på barnpsykiatrisk klinik, 79/80:278; - förhållanden på e n
långvårdsklinik - fråga bl . a. om sjukvårdsstyrelses ansvar för läkarsitu
ationen, 81/82:250; - underlåtenhet att underrätta anhörig när patient
avlidit på sjukhus, 81/82:253 ; - sjukhus ansvar för persedel som överläm
nats i sjukhusets förvar, 81/82:255 ; - innehållande av patients medel för
betalning av vårdavgift, 82/83: J 98; - socialstyrelsens tillämpning av
abortlagen, 82/83:204; - sjukvårdshuvudmans och sjukvårdspersonals
ansvar för patienternas säkerhet, 87/88: 164; - landstings ansvar för patient
som vårdats 19 år på enskilt vårdhem enligt hälso- och sjukvårdslagen i
förhållande till kommuns ansvar enligt socialtjänstlagen, 87/88: 167; rätten till unders ökning och behandling vid sjukdom, 88/89 : 1 9 1 ; - fråga

-

-

-
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om tvång i samband med metadonbehandling, 88/89:206: - olämplig
utformning av brev från läkare till uppgiven gärningsman angående
sexuellt övergrepp mot barn, 88/89:226: - se även Kroppsvisitation,
Kroppsbesiktning, Obduktion, Ombud, Omsorger om psykiskt utveck
lingsstörda. Psykiatrisk vård.
Sjukvårdare, se Kriminalvård.
Självrättelse, se Förvaltningslagen. Förvaltningsprocess, Utmätning. Jfr

Rättelse.
Sjöpanträtt, se Konkurs.
Skadestånd, yttrande över budgetdepartementets rapport '"Myndigheters

skadeståndsansvar i vissa personalärenden m. m . , 78179:517.
Skatt, se Arvsskatt, Gåvoskatt, Hundskatt, Mervärdeskatt, Socialtjänstla

gen (SoL), Taxeringskontroll. Taxeringsnämnd, Taxeringsprocess, Upp
börd. Vägtrafikskatt.
Skallebrott, se Taxeringskontroll.
Skatteprocess, se Förvaltningsprocess, Taxeringsprocess.
SkattetiJiägg, se Sanktionsavgifter.
Skiftesman, hörandel av dödsbodelägare obligatoriskt, 86/87:69.
Skiljaklig mening, anteckning om skiljaktig mening i protokoll hos högsko

lestyrelse, 84/85:346: - se även Dom, Förvaltningsprocess, Reservations
rätt.
Skjutning, se Militär övning, säkerhetsföreskrifter och säkerhetsåtgärder.
Skogsvård, skogsvårdsstyrelse kan icke bemyndiga län jägmä taren att

utfärda slutligt avverkningsförbud. 76177:284.
Skolan, fråga om lämpligheten av gymnasieelevers besök på pornografisk
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föreställning som ett led i undervisningen i socialkunskap. 77178:327: vägrad upplåtelse av tryckeriresurser för framställning av skoltidning med
ifrågasatt pornografiskt innehåll, 77178:332; - felaktigt förfarande av
rektor att omhänderta stencilerat material, som framställts av en lärare för
undervisning på mellanstadiet i grundskolan, 77178:338; - ansvaret för
tillsyn över elever på skolgård omfattar också tid före och efter själva
skoldagen, 77178:344; - visitation av elevskåp. 78179:396; - skyldighet för
skolstyrelse och barnavårdsnämnd att samarbeta och ingripa när ordning
en i skola störs, 78179:39 1 ; - lärare får inte okritiskt följa '"beslut'" vid
föräldramöte angående behandling av elever, 81/82:368: - avgift får inte
tas ut för den frivilliga mus ikundervisningen i grundskolan, 8 1/82:367; 
fråga om förälders/vårdnadshavares samtycke för beviljande av ledighet åt
myndig elev. 81/82:366; - politisk information till elever under skoltid,
81/82:370; -fråga om rektors bes lut rörande gymnasieelevers ledighet från
skolarbetet för enskilda angelägenheter kan överprövas: tillika fråga om
förvaltningslagen är tillämplig på sådana ärenden, 83/84:332; - behörigt
organ vid beslut om avstängning och avskedande av lärare, 83/84:334; -

förflyttning av elev mellan skolenheter, 83/84:334;- hantering av allmänna
handlingar på rektorsexpedition. 83/84:335; - kritik mot en rektor inom
det allmänna skolväsendet i en kommun för hans agerande mot i
kommunen anställda lärare med egna barn i en alternativ skolform,
84/85:336 ; - fråga om förälder som inte är vårdnadshavare har rätt att från
skolan få uppgifter om sitt barns skolgång, 85/86:394; - jfr Kommunal
kompetens. Personlig integritet.
Skyddskonsulent, se Kriminalvård.
Skydd slagen, omhändertagande enligt skyddslagen. 84/85 : 16 1 ; - i amband
s

med operationer mot misstänkt undervattensverksamhet i Karlskrona
skärgård förekom ingripanden av polis och militär mot företrädare för
massmedier. Fråga om åtgärderna hade stöd i författning, 85/86:224. ; grunden för polisingripanden mot medlemmar av Greenpeace och mot en
pressfotograf i samband med att ett fartyg lossat �in last vid Scanraff i
Lysekil, 87/88:86.
Skönstaxering, se Taxeringsnämnd (Beslutsförfarandet).
Socialförsäkring, yttrande över betänkandet ''försäkringsrätt och försäk
ringsöverdomstol'' (SOU 1976:53). 77/78:427; - över socialutredningens
betänkande "Socialtjänst och socialförsäkringstillägg" (SOU 1977:40),
78179:503; - se även Allmän försäkring. Arbetsmarknadsstöd, Bidrags

förskott, Ersättning, Förvaltningsprocess, Uppbörd (Jämkning, skatteav
drag m. m . ) .
Socialtjänst

Ä ldre lagstiftning
Barnavård

K o m m u n e n s a n s v a r: otillräckliga resurser för utredningar, 78n9: 167,
80/81 : 3 1 3 ; - kommuns ansvar för tillämpningen av vårdlagstiftningen.
79/80:268; - fråga om vilken kommun som har tillsyn över övervakning.
78179: 177; - skyldighet att fullfölja utredning i ärende om ingripande sedan
barnet har lämnat kommunen, 80/8 1 :264.
N ä m n d e n: befogenhet för ledamot av barnavårdsnämnd att agera i ett
enskilt ärende, 78/79: 163, 80/81 :268; - muntligt förhör inför social
centralnämnd och enskild ledamots yttranderätt vid sådant förhör,
77/78:2 1 6 ; - rätt att bli hörd inför nämnden, 80/81 :276 ; - jäv för ledamöter
i social distriktsnämnd, 80/81 :268; - fråga om god man för underårig på
grund av jäv har varit förhindrad att delta i beslut av arbet utskott vid
social distriktsnämnd, 80/81 :274; - underlåtenhet att lämna be värshänvis
ning och felaktig sådan, 81/82:168; - jäv för ledamot av social central
nämnd, sluten omröstning och avgivande av reservation, 8 1182:20 1 .
U t r e d n i n g: utredningsskyldighet enligt BvL vid övergrepp mot barn,
78/79: 1 30 ; - fråga om underlåtenhet av socialförvaltning att ingripa vid
misstänkt barnmisshandel, 77178: 196, 78179: 1 30. 144; - kraven på barna
s utredning när barn utsatts för incestbrott; även fråga om uppföljning
vård
av sådant ärende, 79/80 : 2 1 9 ; - barnavårdsnämnds ansvar för utredning om
faderskap till barn, 79/80:310; - utredning och uppföljning vid s. k .
hemma-hos-terapi , 78/79 : 1 7 1 ; - vid utredning och åtgärder måste också
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beaktas situationen för barnets syskon, 78179: 144, 169, 79/80:219; barnavårdsutredning måste genomföras skyndsamt oavsett om förebyg
gande åtgärder vidtas, 78179: 144, 167; - kravet på skyndsamhet vid
barnavårdsutredning, 80/8 1 : 289, 82/83: 168; - handläggningstider i vård
nadsärenden, 82/83: 189;- omotiverade uttalanden i barnavårdsutredning,
78/79: 173; - dokumentation av uppgifter i barnavårdsärende. 78179: 130; 
fråga hur en barnavårdsutredning bör sammanställas. 79/80:273 : - anmäla
res anonymitet, 78179: 178; - uppgiftslämnares anonymitet, 79/80:275: fråga om utredning och kommunikation, 80/81 :276; - otillräcklig utred
ning, underlåten kommunicering, felaktigt beslut och andra handlägg
ningsbrister, 81/82: 1 58 ; - bristfällig utredning i ärende om omplacering av
fosterbarn, 81/82 : 1 6 1 .
O m h ä n d e r t a g a n d e f ö r u t r e d n i n g: e n 18 månadergammal pojke har
lämnats ensam i nära ett dygn; fråga om han bort omhändertagas för
utredning, 79/80:27 1 .
F ö r e b y g g a n d e å t g ä r d e r: barnavårdsnämnds hjälp- och stödåtgärder
beträffande unga lagöverträdare, 76/77: 140; - fosterhemsplacering med
stöd av 26 § BvL, 80/81 : 289.
O m h ä n d e r t a g a n d e f ö r a m h ä l l s v å r d : förhållandet i barnmisshan
delsfall mellan omhändertagande för samhällsvård enligt 29 § BvL och
placering utom hemmet i form av förebyggande åtgärd enligt 26 § BvL,
78179: 127; - fråga om föräldrars förändrade livssyn och religiösa inriktning
kan utgöra grund för att omhänderta barn, 78179: 1 52; - handläggning av
ärende angående omhändertagande för samhällsvård, bl. a. fråga om
samtycke till beslut om samhällsvård. 80/81 :276; - socialförvaltnings
handläggning av ärende rörande utländska barn som saknat familjerättslig
anknytning i Sverige; frågor bl. a. om skyldighet att omhänderta barnen
för samhällsvård och om att anmäla behovet av förmyndare och vårdnads
havare (31 § första st. och 9 § tredje st. BvL), 79/80:250; - förutsättningar
för samhällsvård enligt 3 1 § andra st. B v L. 78/79: 1 74; - hämtning i Finland
av ett för samhällsvård omhändertaget barn, 82/83: 173.
ä m n d e n s a n s v a r f ö r v å r d e n: barnavårdsnämnds bestämmanderätt
om permission m. m. för barn på barnpsykiatrisk klinik, 79/80:278.
S a m h ä l l s v å r d e n s u p p h ö r a n d e: villkorligt upphörande av samhälls
vård, 78179: 159, 177, 79/80:230; - prövning av begäran om upphörande av
samhällsvård, 79/80:272; - fråga om när samhällsvård skall upphöra,
80/81 :294; - fråga bl. a. om tillämpningen av 50 § BvL, 82/83 : 165.
F o s t e r b a r n s v å r d: omplacering av fosterbarn, 77178:2 1 1 , 81182: 1 6 1 ; som fosterbarnsinspektör bör ej utses en anonym innehavare av viss tjänst,
79/80:278; - fosterhemsplacering med stöd av 26 § l BvL, 80/81 :289.
Y t t r a n d e t i I l a n n a n m y n d i g h e t : av domstol begärd barnavårdsutred
ning får inte avstanna enbart på parts uppgift att vårdnadsfrågan inte
längre är aktuell, 78/79: 169; - långsam handläggning av ärende angående
yttrande till domstol i vårdnadsmål, 78179: 167, 80/8 1 :313, 81/82:201 ; skyldighet att självmant underrätta tingsrätt om omständigheter av
betydelse vid prövning av vårdnadsärende, 80/81 :294.
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A n m ä l n i n g s p l i k t: skyldighet att göra polisanmälan om övergrepp mot
barn, 78179: 130, 81/82 : 195.
S a m v e r k a n: samarbete mellan socialförvaltning och polis, 77178:206.
B a r n o m s o r g s l a ge n : förlust av plats i förskolekö när förfrågan från
kommunal myndighet inte besvarats, 76177: 148; - beslut av social central
nämnd att stänga daghem och fritidshem under personalens studiedagar,
80/8 1 :308; - uttagande av straffavgift inom barnomsorgen, 84/85: 192.
Ö v r i g t: polisingripande vid anmäld barnmisshandel, 76177: 100; - socialför
valtnings registrering av barn som varit vittne till men ej misstänkt för
brott, 77178:207; - förvaring av barn och unga i häkte och andra frågor som
rör tillämpningen av 94 § B vL, 81/82: 172; - åtal mot hemsamariter för
mutbrott, 82/83: 162, 83/84 : 1 46; - rätten att ta i anspråk barnpension från
ATP som ersättning för samhällsvårdskostnad, 84/85: 183.
Se även Delegation, Domstolsärende, Handläggning, Offentligt biträde,
Skolan, Socialförsäkring, Ungdomsvårdsskola, Vittne, Vittnesförhör. Jfr
Tryckfrihet.
Nykterhetsvård, omhändertagande av rusdrycker på vård- och rehabilite
ringshemmet Skarpnäcksgården , 76177: 150; - registrering av nykterhets
anmärkningar av betydelse för körkortsprövning, 79/80:259; - tvångsme
dicinering på vårdanstalt för alkoholmissbrukare, 80/81 :299; - bristfällig
handläggning av nykterhetsvårdsärende, 8 1 182:208; - underlåtenhet att
vidta hjälpåtgärder för alkoholmissbrukare, 8 1/82:210; - se även Allmän

na handlingar, Redovisning.
Socialhjälp, fråga om socialhjälp eller utbetalning av pensionsmedel, 77/
78:22 1 ; - socialnämnds ansvar för att socialhjälpsbehov tillgodoses,
77178:230; - socialhjälp till förbättring av bostad, 77178:232; - felaktigt
återkrav av socialhjälp, 77178:223; - socialhjälpsnormer endast vägledan
de vid bedömning av socialhjälpsbehov, 78179: 166; - utredning i social
hjälpsärende, 81182:236; - fråga om rätten till socialhjälp får göras
villkorad 82183: 179; - taxeringsnämnds tillgång till uppgift om social
hjälpsbelopp, m. m. , 8 1/82:309, 84/85:286; - se även Videoteknik.
Socialvård, kommuns ansvar för tillämpningen av vårdlagstiftningen, 79/
80:268.

Ny lagstiftning
Socialtjänstlagen (SoL)

H a n d l ä g g n i n g a v ä r e n d e: socialnämnds skyldighet att avge yttrande i
körkortsärenden, 82/83: 193; - fråga bl. a. om parts rätt att närvara vid
socialnämndens sammanträde, 83/84 : 1 77; - utdragen handläggning i ett
faderskapsärende, 83/84: 187; - lämpligheten av att socialförvaltning
inhämtar utdrag ur polisregistret i vårdnads- och umgängesrättsärenden,
83/84: 186; - kommunicering av adoptionsutredning med part, 83/84: 187; 
handläggning vid socialnämnd av ärenden angående rätt att inneha
skjutvapen, 83/84: 1 88 ; - om socialnämnds fortsatta ansvar för ett barn som
lämnat landet, 84/85:204; - frågor kring handläggningen av ett ärendes om
rör misstanke om sexuellt övergrepp mot barn, 88/89: 154; bristfälliga
-
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rutiner vid underrättelse från polis till socialnämnd om misstänkt brottslig
het av ungdom samt vid kallelse till samtal på socialförvaltningen,
88/89: 162.
O m s o r g e r o m b a r n o c h u n g d o m : Barn i familjehem - en undersök
ning av hur socialnämnderna fullgör sina uppgifter inom familjehemsvår
den, 86/87: 138; - fråga om socialnämnd som ersättning för vård i
familjehem ägt tillgodogöra sig barnpension från försäkringen för allmän
tilläggspension, 84/85: 183, 86/87: 142.
O m s o r g e r o m ä l d r e m ä n n i s k o r : bristfälliga insatser inom äldreom
sorgen , 83/84: 150; - åtal mot föreståndare vid servicehus för tagande av
muta, 84/85: 1 72, 85/86:247; - åtal mot vårdbiträde i öppen vård för
mutbrott, 88/89: 133; - se även Sjukvård.
R ä t t e n t i I l b i s t å n d: avstängning från socialförvaltning, 83/84: 1 61 ; - en
socialnämnd har utgett bistånd för betalning av en skuld som har
uppkommit vid köp av narkotika - tillämpningen av 6 § socialtjänstlagen,
83/84: 1 69; - delgivning av beslut som går sökande emot, 84/85:207; 
vistelsebegreppet, 84/85:21 1 ; - bristfällig handläggning av socialbidragsär
ende, fråga bl. a. om rättelse av journal, 85/86:256: - en begäran om
bistånd skall prövas i beslut, 87/88: !5 1 ; - handläggning av biståndsärende,
88/89: 186: - bistånd till 1 5-åring i form av placering i familjehem mot
föräldrarnas vilja. Fråga om partsställning och delegation av beslutande
rätt, 88/89: 187.
Ö v r i g t: social distriktsnämnds framställning till allmän försäkringskassa om
utbetalning av enskilds pension till nämnden, 83/84: 162; - bristfällig
handläggning av ett boutredningsärende, 83/84 : 1 8 1 , jfr 84/85:215; daghems roll i en umgängesrättstvist, 83/84: 186; - anonymitetsskydd för
anmälare, 83/84:247; - vägran att lämna ut uppgift om barns vistelseort till
vårdnadshavare, 83/84:249; - bristfällig handläggning av ärende angående
yttrande till domstol i vårdnadsfråga, 84/85: 198; - handläggning av ärende
angående tillstånd att anordna automatspel, 84/85:212 ; - handläggning av
boutredningsärende, 84/85:215; - innehållet i personregister hos social
nämnd, 84/85 :276;
intyg i taxeringsärende åt klient, 84/85:215; vräkning från en av socialnämnden upplåten bostad, 85/86:263 ; - åtgärder
i ärende angående stöd och hjälp; frågor om dokumentation, tystnadsplikt
och rätt att kräva urinprov, 85/86:268; - handläggningsrutiner och
arbetsmetodik i vårdnadsärenden 85/86:273; - beslutsförhet vid samman
träde med två av tre ledamöter i socialutskott, 85/86:278; - frågor rörande
preliminärskatteavdrag vid utbetalning av barnpension och barntillägg till
kommun för kostnader för vård i familjehem, 87/88: 149; - socialtjänstens
ansvar för missbrukare som har eller kan antas ha en HIV-infektion,
88/89: 143; - innebörden av delegationsförbudet i 48 § SoL såvitt avser
beslut om placering i familjehem med stöd av 6 § samma lag, 88/89: 1 64 ; 
frågor kring begreppet förskott på förmån och bruket av fullmakter inom
socialtjänsten, 88/89: 188; - se även Kriminalvård.
-

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU), rätt för offentligt
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biträde att närvara vid socialnämnds handläggning av ärende enligt L VU,
83/84: 180; - socialnämnds skyldighet att pröva behovet av fortsatt vård,
83/84: 184; - undersökning rörande tillämpningen av bestämmelserna om
omedelbart omhändertagande, 84/85: 178; - hem för särskild tillsyn - en
undersökning rörande vården och behandlingen på hemmen, 87/88: 144; -

beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU får inte vara villko
rat, 86/87: 144; - verkställighet av dom på vård enligt LVU, 87/88: 152 ; 
verkställighet av beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU,
87/88: 154; - fråga om åtal mot ordförande i länsrätt och mot vice
ordförande i social distriktsnämnd för vårdslös myndighetsutövning vid
handläggning av mål och ärende enligt LVU, 88/89: 167;-åsidosättande av
kravet på opartiskhet vid handläggning av ärende enligt L VU, 88/89: 178;
se Förvaltningsprocess, Kommunicering, Socialtjänstlagen.
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (L VM), en person som har

omhändertagits av polismyndighet med stöd av 8 § LVM har fått
kvarstanna hos polisen i 17 dagar - fråga om tillämpningen av 12 § LVM,
83/84: 172; - läkarundersökning i mål om vård enligt LVM, 83/84:174; 
förutsättningarna för omhändertagande med stöd av 8 § LVM och polisens
rätt att besluta om frigivande sedan underställning hos länsrätten skett,
85/86: 132 ; - brist på vårdplatser för personer som enligt länsrättens beslut
skall beredas vård enligt LVM , 86/87: 146; - kravet enligt 12 § andra
stycket LVM att den omhändertagne skall beredas vård eller behandling
utan dröjsmål, 86/87: 148; - länsstyrelses utredningsansvar i ärende enligt
L VM
betydelsen av ett i ärendet avgivet läkarintyg, 87/88: 156;
verkställighet av beslut om vård enligt LVM, 87/88: 160; - polismyndighets
dröjsmål att underrätta socialnämnd om omedelbart omhändertagande
enligt 8 § LVM, 88/89:96; - se även Förvaltningsprocess.
-

-

Spaning, se Taxeringskontroll.
stadsplan, se Byggnadsförbud, Fullföljd av talan.
St.atsbidrag, se Arbetsmarknaden.
Stiftelse, frågor om tillsynen över stiftelser som förvaltas av länsstyrelse och

om förvaltningens överförande till kammarkollegiet, 78n9:482.
Straff, betydelsen av att kommande lagstiftning medför att åtalad gärning

blir straffri, 77n8:55.
Strafförcläggande, utfärdande av, 8 1182:98.
Straffmätning, fängelse kan inte ådömas för kortare tid än en månad,

78n9:54.
Straffverkställighet, verkställighet av förvandlingsstraff, 79/80: 197; - fråga

om nytt föreläggande om inställelse vid kriminalvårdsanstalt bör utfärdas i
fall där verkställigheten fått anstå under längre tid, 82/83: 138; - dröjsmål
med överföring av intagen från häkte till kriminalvårdsanstalt, 82183: 139;
felaktigt föreläggande om straffverkställighet när åtal ogillats har lett till
införpassning på allmänt häkte, 83/84: 126.
Strandskydd, avskrift av länsstyrelses beslut om upphävande av strandskydd

bör tillställas naturvårdsverket, 78n9:389; - lämpligheten av att länsstyrel
se använder sina befogenheter enligt naturvårdslagen för att motverka
husvagnscamping inom strandskyddsområde, 80/81 :479; se även Full
följd av talan.
-

Strejk, se Arbetskonflikt.
31 Riksdagen 1988189. 2 sam/. Nr l
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studiemedel, framställning till regeringen angående rätt till studiemedel för
intagna i kriminalvårdsanstalt, 81/82:373; - höjning av procenttal för
skulduppräkningen för återbetalningspliktiga studiemede l , 82/83:380;
bristfällig handläggning av ärende rörande uppskov med betalning av
studiemedelsavgift. Frågor om myndighets kontroll över sina ADB
system och om kraven på myndighets service och hjälp åt enskild i
förvaltningsärende, 88/89:359.
-

Stämning, se Rättegångsbalken.
Stängda dörrar, se Rättegångsbalken.
Svarsfrist, bör svarsfrist i lösbrev från myndighet anges i ett visst antal dagar
eller till ett visst bestämt slutdatum, 81 182:319;- för kort svarsfrist i ärende
hos bankinspektionen om återkallelse av tillstånd att bedriva fondkommis
sionsrörelse, 88/89:333.
Syn, se Taxeringskontroll.
Säkerhet för skattefordringar, tillämpningen av lagen om säkerhet för
skattefordringar m. m . , 82/83:343;
återlämnande av säkerhet sedan
anstånd beviljats med betalning av skatter, 83/84:321 .
-

säkerhetsföreskrifter och säkerhetsåtgärder, säkerhetsföreskrifter för pan
sarfordon, 78/79:80; - fråga om gällande säkerhetsbestämmelser iakttagits
vid stridsskjutning, 78179:87, 80/81 :200; - brister i tillämpningen av
säkerhetsföreskrifter vid KA l , 80/81 : 162, se även Domstolsförhandling
ar, Militär övning.
Säkerhetspolisen,säkerhetspolisen och sjukvårdsförvaltningen i Göteborg:
fråga om åsiktsregistrering m. m . , 76/77:49;-samarbete mellan svensk och
västtysk säkerhetspolis, 78179:44.
Särskola, se Omsorger om psykiskt utvecklingsstörda.
Taxering, se Sanktionsavgifter, Taxeringskontroll, Taxeringsnämnd, Taxe
ringsprocess. Jfr Allmänna handlingar.
Taxeringskontroll, taxeringskontroll, taxerings- och skatterevision, bevis
säkring m. m . , - en översikt av JO-uttalanden på området, med sökordsre
gister 82/83:300; - åtal mot kommunal taxeringsrevisor, 82/83:250; revisionspromemorias utformning, när material från förundersökning
redovisas, 84/85 :299; - anonym anmälan som utgångspunkt för taxerings
revision, 84/85:305; - taxeringsrevisors anteckningar om tid och plats för
åtgärder vid taxeringsrevision, 84/85:307; - personal vid lokal skattemyn
dighet har gjort revision av bolag i vilka en anställd vid myndigheten var
delägare, 85/86:365; - JO om moderna efterforskningsmetoder i skatte
och kronofogdemyndigheternas verksamhet, 85/86:359; - frågor om
uppträdande i samband med taxeringsrevision, 87/88:217. Jfr Allmänna
handlingar, Mervärdeskatt, Taxeringsnämnd, (Utredningsförfarandet),
Tull.
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Taxeringsnämnd
A n s t å n d m e d a t t l ä m n a s j ä l v d e k l a r a t i o n : sjukdom är laga förfall
och som sådant grund för anstånd med att avlämna självdekla�ation; fråga

om förfarande då sjukdomen fortgår ännu vid taxeringsperiodens slut,
79/80:447, 80/81 :427; - vägrat anstånd, 83/84:310.
A n m a n i n g: innehållet i deklarationsanmaning, 79/80:450; - felaktig
anmaning att deklarera måste återkallas, 83/84:3 1 1 ; - datarutiner om
anmaning, 84/85:291.
B e r e d n i n g a v d e k l a r a t i o n e r: felaktig komplettering hos lokal skatte
myndighet av ofullständig kontrolluppgift, 80/81 :41 1 ; - beredning av
E-deklarationer, 82/83:280; - registrering av deklarationer hos privat
dataföretag, 82/83:238; - felaktig sambeskattning med grannfrun, 83/
84:314; - två skattskyldiga med snarlika namn har förväxlats - den ene
personen taxerades enligt den andres deklaration, 86/87:238.
U t r e d n i n gsförfara n d e t ( k o m m u n i k a t i o n , part sinsy n , per
s o n l i g i n s t ä l l e l s e , t o l k ): bristande underrättelse om ifrågasatt
avvikelse från självdeklaration m. m . , 76/77:262, 77/78:306, 78/79:317,
79/80:440; - skattskyldigs begäran om förklaring av en ifrågasatt avvikelse
kan inte jämställas med svar på avvikelsen, 78179:32 1 ; - bedömning av
kontrollmaterial, 77/78:307; - taxeringsfunktionär har ansett sig förhind
rad ta del av räkenskapsmaterial som erbjudits av den skattskyldige,
78/79:320; - brister i utredningsförfarandet hos taxeringsnämnder, 79/
80:443, 80/81 : 387, 4 1 1 , 416, 82/83:270; - utnyttjande av uppgifter från
utomstående vid taxering, 78179:318; - förfrågningar till utomstående i
taxeringsnämndens arbete, 82/83:27 1 ; - utformningen av frågor till den
skattskyldige, 82183:276; - formlös förfrågan från taxeringsnämnd till den
skattskyldige, 84/85:285; - kommunicering och partsinsyn i samband med
omprövningsförfarandet, 82/83:28 1 ;
skattskyldigs rätt att ta del av
rättsutredningen i taxeringsärende, 82/83:296; - tolk och översättare hos
taxeringsnämnden , 82/83:294; - jfr Taxeringskontroll ; - underlåtenhet att
utreda lätt kontrollerbara påståenden från den skattskyldige, 78/79:325 ; 
samråd mellan taxeringsnämnder, 82/83:297; - skattskyldigs personliga
inställelse inför taxeringsnämnd m. m . , 80/8 1 : 415, 84/85:289; - chikane
rande upplysning om den skattskyldiges skulder vid taxeringsnämndssam
manträde, 83/84:313; - taxeringsnämndsordförande har i en deklaration
inlagt ett tidningsurklipp med en bild av deklaranten - som begärt
skattelindring på grund av sjukdom - spelande golf. Kritik av taxerings
nämndsordförandens åtgärd och av lokala skattemyndighetens vägran att
ge deklaranten begärd fotokopia av bilden m. m . , 76/77:236 ; - brister vid
handläggning av ett taxeringsärende, 86/87:242; - osakligt innehåll i
underrättelse om avvikelse från självdeklaration, 86/87:251 ; - brister vid
handläggning av riksdagsmans deklaration, 86/87:253 ; - se även Vårdslös
myndighetsutövning.
-

B e s l u t s f ö r fa r a n d e t ( b e v i s v ä r d e r i n g , s k ö n s t a x e r i n g ) : tax
eringsnämnd har utan vägande skäl misstrott den skattskyldiges uppgifter,
78/79:320; - obestyrkt påstående från ledamot i taxeringsnämnd har lagts
till grund för taxering utan att den skattskyldige dessförinnan fått ordentlig
möjlighet att bemöta påståendet; fråga om en taxeringsfunktionärs
trovärdighet utan vidare kan anses större än deklarantens, 79/80:427; 
skattskyldig som haft vissa avdragsgilla kostnader har helt vägrats avdrag
för dessa sedan begärt intyg från arbetsgivaren uteblivit, 78/79:322; betydelsen av att taxeringsnämnd och skattedomstol klargör om ett
frångående av självdeklaration grundar sig på en skönsuppskattning enligt
2 1 § taxeringslagen eller endast innefattar ett rättande av oriktig uppgift;
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jfr reglerna om skattetillägg, 76177:228; - skönstaxering; - taxerings
nämnds tillgång till uppgift om socialhjälpsbelopp m. m . , 81/82:309,
84/85:286; - brister i datarutiner och ogrundad skönstaxering, 84/85 :291 .
B e s l u t s f ö r fa r a n d e t ( m o t i v e r i n g s k r a v e t , b e s l u t s u n d e r r ä t 
t e l s e , o m p r ö v n i n g ): bristfällig motivering, 77178:304, 79/80:442,
80/8 1 :387, 82/83:282 ; - feltaxering och underlåtenhet att utsända besluts
underrättelse, 80/8 1 :417; - omprövningsförfarandeL 82/83:285; - ändrad
inställning i samma sakfråga kräver särskild motivering. 85/86:366.
B e s l u t s f ö r f a r a n d e t ( ö v r i g a f o r m e I l a f r å g o r ): disciplinansvar för
föredragande i taxeringsnämnd om bl. a. utformat en beslutsunderrättel
se som en olämplig tillrättavisning av den skattskyldige. 83/84:306; beslutsförhet, 77178:308; - taxeringsnämndsordförandes behörighet att
fatta beslut ensam, 80/81 :419, 82/83:292; - lämplig tidpunkt för taxerings
nämndens sista sammanträde, 80/81 :4 J 5 ; - underrättel e mellan taxerings
nämnder, 82/83:297; - skall skattelängd innehålla uppgifter om skönstax
ering?. 84/85 :29 1 .

'

'

F a s t i g h e t s t a x e r i n g : 1975 års fastighetstaxering: otillfredsställande be
slutsmotivering i vissa fall, 77178:288; - när får senast beslut om fastighets
taxering fattas?, 81182:314; - riksskatteverkets information om deklara
tion av småhus inför 1981 års allmänna fastighetstaxering, 82/83:337; 
synpunkter på 1981 års allmänna fastighetstaxering, 83/84:276; - kritik
mot fastighetstaxeringsnämnd som avslagit en begäran från skattskyldig
om ··muntlig förhandling'', 87/88:220.
Ö v r i g t : jävsfrågor och bisysslor i taxeringsarbetet, 80/81 :426, 84/85 :298; 
jäv i taxeringsnämnd: hjälp åt skattskyldiga att deklarera, 82/83:287; taxeringsfunktionärs skyldighet att lösa ut rekommenderade brev, 84/
85:298; - tillgång till hjälpmedel vid taxeringsarbetet, 78179:319; beskattning av förmån av fria flygresor med bl. a. SAS, 78/79:344,
80/81 :420; - yttrande över RS-projektets delrapport 1976: 1 , "Rationalise
ring av skatteadministrationen", 77178:417; - erfarenheterna från 1 979 års
taxering av den nya taxeringsorganisationen, 80/81 :387; - erfarenheterna
av taxering i första instans 1 980-82, 82/83:269; - mis tag från taxerings
myndighetens sida bör rättas snabbt och inte först sedan den skattskyldige
vänt sig till JO, 76177:254; - riksskatteverkets befogenhet att utfärda
anvisningar, 81/82:323; - avdrag för nedsatt skatteförmåga för folkpensio
när, när pensionsutbetalning sker retroaktivt, 84/85:294; - skattechefens
meddelande och riksskatteverkets anvisningar om likformighet i taxering
en, 84/85:296; - följden av att felaktigt personnummer anges på en
kontrolluppgift, 86/87:248.
Taxeringsprocess

B e s v ä r s r ä t t , b e h ö r i g h e t m . m . : tillämpningen av 76 § tredje stycket
taxeringslagen. Fråga om förtäckta reservationsbesvär. 78179:324 ; - skrift
från skattskyldig med klagomål över taxering har ej vidarebefordrats från
lokal skattemyndighet till länsskatterätten, 79/80:433; - behörighet att
företräda dödsbo i taxeringsmål, 81/82:31 7 ; - handläggning av jävsinvänd
ning mot taxeringsintendent, 83/84:317.
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P r o c e s s l e d n i n g , ko m m u n i c e r i ng m . m . : utformning av föreläggan
de för klagande att fullständiga besvärsinlaga, 76177:263; - samordning vid
behandling av taxeringsärenden som rör samma person eller sak eller på

annat sätt har något inbördes samband, 79/80:446; - inhibitionsyrkande i
taxeringsmål har inte uppmärksammats, 80/8 1 :428; - kommunikationsru
tiner i skattemål, 8 1/82:3 1 7; - länsrättens handläggningsrutiner, 82/83:326:
skattskyldigs begäran om muntlig förhandling med vissa vittnesförhör
har avslagits av länsskatterätt som samtidigt bifallit intendentens eftertax
eringsframställning med motivering att den skattskyldige inte kunnat
styrka sina påståenden, 79/80:422; - domstols utredningsskyldighet i
taxeringsmål, 84/85:318; - uttalanden om ansvaret för processledningen i
skattemål, 87/88:214.

-

Tax e r i n g si n t e n d e n te n s u p p g i f t e r: befogenheten att granska dekla
rationer för skattskyldiga, som anfört besvär till länsskatterätt över sin
taxering, 76/77:246; - taxeringsintendents skyldighet att svara på den
skattskyldiges yttrande i taxeringsmål, 80/8 1 :429; synpunkter på tax
eringsintendentens uppgifter, 82/83:324;- taxeringsintendents behandling
av en skattskyldigs besvär hos länsrätten (periodiskt understöd eller
underhåll till icke hemmavarande barn), 82/83:327; - frågor om taxerings
intendentens processföring, 83/84:316; - förprocessuella kontakter mellan
den skattskyldige och taxeringsintendenten, 84/85:309.
-

E f t e r t a x e r i n g: tid för framställning om eftertaxering har försuttits oaktat
utredning i form av revisionspromemoria varit klar i god tid före fristens
utgång, 79/80:407; - olägenheter på grund av tidsnöd i vissa eftertaxerings
mål, 78/79:323.
Ö v r i g t: vilandeförklaring av mål om beräkning av statlig inkomstskatt för
ackumulerad inkomst, 83/84:317; - beslutsredovisning (A- och B-inkomst)
hos länsrätt, 82/83:329; - underlåtenhet att påföra förseningsavgift bör
skiljas från eftergift av sådan avgift, 77/78:309;- formerna för expediering
av länsskatterätts beslut, 76/77:256; -JO:s synpunkter på skatteprocessen ,
82/83:323. Jfr Betalningssäkring, Delgivning, Förvaltningsprocess, Myn
dighetsmissbruk.
Taxeringsrevision , se Taxeringskontroll.
Taxeringsvite, se Taxeringskontroll.
Terrorism, se Utlänning.
THifalligt omhändertagande, omhändertagande enligt 3 § LTO i ett fall av

djurplågeri, 77/78: 134; - prövning om omhändertagande enligt 3 § LTO
skall bestå och om förutsättning för frigivning förelegat, 77/78: 133; ingripande enligt 3 § LTO får ej registreras hos polisen om det avsett
ordningsstörande beteende, 78/79:48; - gripande och överförande till
allmänt häkte av den som omhändertagits med stöd av 3 § LTO, 78/79:58;
- registrering hos sociala myndigheter av omhändertaganden av betydelse
för körkortsprövning. 79/80:259; - polisman har tagit fram sitt tjänsteva
pen vid omhändertagande, 81/82: 100; tillämpningen i vissa fall av LTO,
82/83:90; - frågor om polismäns agerande i samband med ett omhänderta
gande (bl. a. vakthavande befäls prövning av grunden för omhändertagan
de och varaktigheten därav) 87/88:97; - omhändertagande av en polsk
turist enligt 1 3 § polislagen på grund av viss försälj ni n_gsverksamhet
m. m . ,
88/89:74; s e även Vårdslös myndighetsutövning, Ålidhem.
-
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Tillrättavisning, fråga om utegångsförbud omfattar även lunchtid och annan
tid som ej är fritid. 77178: 156; - bestämmande av tillrättavisning i nära
anslutning till värnpliktigs utryckning, 83/84: 145 ; - uttalanden i samband
med inspektioner av militära förband. 86/87: 1 35 ; - fråga om bestraffnings

berättigad chef har möjlighet att inom ramen för tillrättavisningsinstitutet
ändra en underlydandes beslut i skärpande riktning, 87/88: l 34.
Tillsyn, över fondkommissionärer och banker m. m . , 78/79:399, jfr Stiftelse;

- se även Berusad, Djur, Miljöskydd, Tillsynsmyndighet i konkurs.
Tillsynsmyndighet i konkurs, kronofogdemyndigheters tillsyn över konkurs
förvaltare, 84/85:325; överskridande av gränserna för den behörighet
som tillkommer tillsynsmyndighet i konkur 88/89 : 3 1 5 ; - se även Informa
-

.

tionsutbyte, Jäv.
Tilläggspensionsavgifter, frågor om debitering av tilläggspensionsavgifter
när en person bott drygt ett år här i riket, 88/89:288.
Tingsnotarie, prövning av tingsnotaries lämplighet att mottaga förordnande
enligt tingsrättsinstruktionen, 80/81 :47;- kritik mot att inskrivningsärende
handlagts av tingsnotarie, 83/84:32.
Tingsrättslagman, olämpligt uppträdande mot journalist; bristande informa
tion om ordningsföreskrifter för besökande, 86/87: l 9.
Tjänstebrev, jfr Handläggning.
Tjänstefel, åtal mot överste för underlåtenhet att hänskjuta mål till åklagare,
82/83 : 1 5 1 ; - åtal mot en överste för tjänstefel genom åsidosättande av
förvaltningslagens jävsbestämmelser, 87/88: 125; - åtal för, se även Militär

övning, Tystnadsplikt.
Tjänstetillsättning, fråga om dokumentation av muntliga upplysningar i
tjänstetillsättningsärenden, 76/77:268, 78/79:366, 80/81 :456; - redovisning
inför skolstyrelse av upplysningar i tjänstetillsättningsärende, 80/81 :456; 

fråga om hänsynstagande till sökandes alkoholvanor vid bedömande av
hans lämplighet. 77/78:317; - fråga om oriktiga betygsjämförelser i
sakkunnigutlåtanden. Tillika fråga om illojal maktanvändning (personför
följelse) i tjänstetillsättningsärenden vid universitet (Helmersfallet), 78/
79:357 ; - den omständigheten att en person figurerat i pressen i samband
med en terroristrättegång ej godtagbart skäl mot att återanställa henne i
telefonväxeln vid ett sjukhus, 78/79:372 ; - myndighet får inte låta utfråga
sökanden till tjänst om deras politiska uppfattning, 79/80:459; - fråga om
ansökan om tjänst kommit in i rätt tid, 80/81 :446; - underrättelse om
tillsättning av tjänst, 77178:322, 79/80:463, 80/81 :446; - dröjsmål med
handläggning av besvärsärende om tillsättning av tidsbegränsad tjänst,
79/80:465; - handläggning i försvarsdepartementet av ärende angående
tillsättning av tjänst, 80/8 1 : 155; - frågor om återkallelse av tjänstetillsätt
ningsbeslut, 80/81 :433, 436, 440; - skolmyndighets skyldighet ge sökande
till tjänst tillfälle att komplettera ansökan, fråga om jäv vid tillsättnings
beslut, 83/84:326; - fråga om kravet på saklighet och opartiskhet åsidosatts
i ett kommunalt tjänstetillsättningsärende, 88/89:39 1 ; - se även Allmänna
handlingar, Förvaltningslagen, Jäv.
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Tjänstgöringsintyg, utformningen av tjänstgöringsintyg för värnpliktiga,

79/80: 154.
Tjänstledighet, ändring i lärares ledighetsansökan, 82183:383.
Tolk, se Rättegångsbalken, Taxeringsnämnd (Utredning sförfarandet).
Torghandel, se Kommunal kompetens.
Tortyr, se Militär övning.
Trafikvakt, skyldighet för trafikvakt att på fråga uppge sitt namn, 77/78:259.
Tredje man, se Avhysning, Utmätning.
Tryckfrihet, förbud mot uppsättande av vissa tryckta bilder i logement har

ansetts inte strida mot tryckfrihetsförordningen, 78/79: l O J ; - förbud mot
försäljning av skrifter inom marinens skolor och övriga förband. 78/
79: 103; - affischering på daghem och barnavård scentraler, 79/80:217; 
utfrågning vid förundersökning och rättegång av förläggare om vem om
författat under p eudonym utgiven tryckt skrift, 79/80:344; - inskränkning
i rätten att sprida information inom myndighet, 8 1/82:287.
Tull, tillämpningen av 36 § tullagen, 79/80:528; - kostnad för tullkontroll,

85/86:417; - förfarande vid kontrollbesök enligt 35 § tullagen. 85/86:415; 
förstöring av ett parti växter vid tullkontroll, kritik av lantbruksstyrelsens
agerande i saken, 86/87:327; - vilseledande uppgifter i informationsblad
om gällande regler för tullfrihet för bil som tas in i landet som flyttsak?
87/88:250; - se även Varusmugglingslagen.
Tunnelbana, utrymning av vänthall, 79/80:94.
Tvistemål, svaranden har ej fått tillfälle att svara innan målet avgjordes

genom tredskodom, 80/81 :35 ; - svaranden har ej fått anstånd med att ange
grunderna för sitt best ridande, 80/81 :39; - handläggning av bl. a. tvistemål
om mindre värden, 80/81 :42; - bristfällig handläggning av mål om
parkeringsavgift, 80/81 :47; - bristfällig handläggning av mål om fastighets
köp, 84/85: 2 1 ; - information om tid för fullföljd av talan mot dom,
81182:45; - vilandeförklaring i indispositivt mål, 81182:25; - tingsrätt har
dröjt med att meddela beslut i frågan om vilandeförklaring av ett
tvistemål, 85/86:89 ; - personlig inställelse vid muntlig förberedelse i mål
om underhållsbidrag, 83/84:40; - se även Avvisningsheslut. Dom, Rätte
gångs balken, Vårdnad om barn.
Tvångsmedel, befogenheten av beslutande tvångsåtgärder mot advokat som

misstänkts för brott; fråga om disciplinär påföljd för åklagare och domare,
77/78: 1 9 ; - ifrågasatta beslut om anhållanden, husrannsakan och hämtning
till förhör under förundersökning om ifrågasatt stöld av dödsboegendom,
87/88:52;- husrannsakan och hämtning till förhör i samband med en större
utredning av misstänkta skattebrott särskilt angående behovs- och propor
tionalitetsprinciperna, 87/88:64; - användning av tvångsmedel i förunder
sökningar angående misshandel och angående mordet på statsministern
Olof Palme m. m . , 88/89:47; - kritik mot polis- och åklagarmyndigheter för
tillämpningen av reglerna om tvångsmedel under förundersökning, 881
89:60; - se även Anhållande, Beslag, Gripande, Husrannsakan, Häktad,
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Hämtning, Kroppsvisitation, Kroppsbesiktning, Myndighetsmissbruk,
Skyddslagen, Taxeringskontroll, Verkställighet, Vårdslös myndighetsu
tövning.
Tystnadsplikt, yttrande över tystnadspliktskommittens betänkande "Tyst
nadsplikt och yttrandefrihet", 76/77:307; - omfattningen av tystnadsplik
ten inom socialvårdsområdet . 77/78:263; - tystnadsplikt i ärende om
utseende av kommunal dagbarnvårdare, 77/78:274; - ledamot av styrelsen

för ett av riksbankens avdelningskontor har obehörigen överlämnat vissa
sekretesskyddade handlingar till länsstyrelsen. Å tal för brott mot tystnads
plikt, alternativt tjänstefel, 78/79:200; - åtal mot ordförande i social
centralnämnd för brott mot tystnadsplikt, 79/80:340; - tystnadsplikt i
införsel mål. 80/8 1 :38 1 ; - tystnadsplikt och handlingssekretess i hälso
vårdsärende rörande djurhållning m. m., 80/8 1 :473; - för kurator vid
socialmedicinsk klinik, 82/83:226; - handlingar i ett personalärende har vid
ett "'stormöte'' delats ut till de anställda vid en myndighet, 83/84:258; 
uttalande i massmedia av kulturrådets ordförande, 84/85:278; - åtal mot
tjänstemän vid socialförvaltning för brott mot tystnadsplikt, 85/86:25 1 ; 
tystnadsplikt i ärende om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. 85/
86:268; - tystnadsplikt i utsökningsmål, 85/86:376; - förbehåll enligt 14
kap. 9 § sekretesslagen för familjehemsföräldrar, 86/87: 193; åklagare
har meddelats åtalsunderlåtelse på grund av brott mot tystnadsplikt,
87/88:47; - läkares kontakt med LSPV-patients arbetsgivare ej bedömd
som brott mot tystnadsplikt, 88/89:237.
-

Umgängesrätt, se Förvaltningsprocess. Vårdnad om barn.
Undanhållande, se Disciplinmål.
Underrättelse, till anhörig om omhändertagande, 78/79:68, 80/8 1 : 130; - till
anhöriga om gripande, 85/86: 100; - till anhöriga om anhållande, 85/
86:152; - om beslut i socialhjälpsärende, 81/82:234; - skyldighet för
utskrivningsnämnd att lämna patient skriftlig underrättelse, 83/84:207; 

fråga om domares skyldighet att underrätta om visst handläggningsfe L

84/85: 2 1 ; - se även Dom, Handräckning, Målsägande. Rättsmedicinsk

undersökning, Tjänstetillsättning, Utmätning, Verkställighet.
Undertryckande av urkund, se Tvångsmedel.
Undervisning, se Personlig integritet, Utbildning.
Ungdomsvårdsskola, otillåten permission för elev som intagits för observa
tion på ungdomsvårdsskola, 79/80 : 2 1 3 ; - användningen av specialavdel

ning för "öppna" elever; även fråga om permission och beräkning av
maximal vistelsetid, 79/80:24 1 ; - vägran att ta emot elever som inställts
genom polisens försorg, 81182 : 1 72 .
Uppbörd
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D e b i t e r i n g a v s k a t t: bristande kreditering av preliminär A-skatt för
skattskyldig bosatt utom riket m. m . , 83/84:317; - fråga om preliminär
taxering och debitering av preliminär B-skatt kan ske efter utgången av
löpande inkomstår, 78179:328; - B-skattekontroll, 82/83:340; - frågor om
debitering av betalning av tilläggspensionsavgift, 79/80:449; - handlägg
ning av begäran om debiteringsrättelse i fråga om församlingsskatt,
79/80:43 1 ; - kravet på mantalsskrivning för lindring av församlingsskatt,

82/83:338; - JO om respiträntan - en i alla lägen rättfärdig kreditavgift?
87/88:207; - kvarskatteavgift har påförts trots att fyllnad sbetalning skett
med för högt belopp. 87/88:2 18; - debitering av skatt i det s. k. Lindholm
ärendet, 88/89:260; - tilläggspensionsavgift, som räknas som skatt i
uppbördslagen , har inte tagits med vid debitering av preliminär skatt m. fl.
frågor, 88/89: 288.
J ä m k n i n g , s k a t t e a v d r a g m . m . : ansökan om jämkning av skatte
avdrag på lön bör behandlas skyndsamt. Göres ansökan långt före
inkomstårets början kan dock hinder möta häremot, 76/77:253; - olikartad
bedömning av sökandes förmögenhetsförhållanden i ärenden om nedsätt
ning av skatteavdrag på grund av existensminimum, 79/80:434; - avdrag
för preliminär skatt på folkpension och sjukpenning, 82183:335 ; - skatte
avdrag på semestermedel, 83/84:320; - förtida återbetalning av preliminär
skatt, 84/85:321 ; - JO om existensminimum- en utvärdering av ett institut,
87/88:209 ; - jämkning av preliminär skatt i det s. k. Lindholmärendet utan
kommunicering eller motivering, 88/89:260.
A n s t å n d m e d i n b e t a l n i n g a v s k a t t: lokal skattemyndighet har
meddelat "interimistiskt beslut" i ärende om anstånd med skattebetal
ning, 78/79:327; - fråga om skattskyldigs dödsfall kan anses utgöra grund
för anstånd med skattebetalning, 79/80:430; - anstånd med inbetalning av
skatt, 8 1182:320, 348, 82183:324, 336 ; - skall inbetald kvarskatt återbetalas
när anstånd sedan medges?, 82183:334; - fel att generellt ställa krav på
bankgaranti som säkerhet för anstånd med betalning av mervärdeskatt,
86/87:252; - i ett anståndsärende har bankgaranti lämnats för hela
anståndsbeloppet trots att detta inte erfordrades, 87/88:219; - se även
Konkurs.
I n d r i v n i n g a v s k a t t: oriktiga skattekrav har drabbat enskild på grund av
ett flertal felaktigheter från myndigheternas sida. Myndigheterna har visat
olämplig attityd mot den skattskyldige, när denne sökt rättelse. Ä ndring
enligt datalagen av felaktig registeruppgift, 79/80:409; - handräckning för
restförd skatt i USA, 84/85:323 ; - invändningar mot skattekrav, 87/88:235;
- se vidare Indrivning.
A r b e t s g i v a r a n s v a r m . m . : lokal skattemyndighet har i visst fall jämlikt
75 § uppbördslagen fastställt att arbetsgivare är jämte arbetstagaren
betalningsansvarig för visst belopp som bort innehållas av lönen som
preliminär skatt. Fråga om arbetstagaren äger besvära sig över beslutet,
76177:239, 77/78:293; - arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande
mot arbetstagare i stället för att återkräva ett kattebelopp i den ordning
som stadgas i 76 § uppbördslagen. Kritik av en statlig myndighet för dess
handläggning i egenskap av arbetsgivare, 80/8 1 :43 1 ; - vem är arbetsgivare
i uppbördslagens mening: anställningsmyndigheten (FOA) eller löneutbe
talningsmyndigheten (FCF)?, 82/83:333 och 84/85:323; - rutinerna för
upprättande av granskningsrapport och indrivningshandlingar beträffande
handelsbolag, 82/83:336, 366.
B e s v ä r s r e g l e r n a: både länsskatterätten och länsstyrelsen har ansett sig
vara förhindrade att pröva besvär i uppbördsmål, 80/8 1 :429.
Uppgiftsplikt, se Taxeringskontroll, Taxeringsnämnd (Utredningsförfa

randet).
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Upphandling, dokumentation och kommunicering av muntliga upplysningar

i upphandlingsärende, 79/80:334; - handläggning av upphandlingsärende
beträffande tidpunkten för anbudsprövningen, övergång från sluten
upphandling till förhandlingsupphandling m. m . , 8 1/82:380; - tillämpning
av upphandlingsförordningen vid upphandling av entreprenad som omfat
tas av myndighets förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbestämmandela
gen, 82/83:431 ; - kronofogdemyndighets yttrande till kommun i ett
upphandlingsärende, 84/85:329; - kritik mot en länsarbetsnämnd för
underlåtenhet att tillämpa upphandlingsförordningens bestämmelser vid
köp av utbildning i visst fall, 84/85:378.
Upplåtelse, kritik mot militärhögskolans regler för upplåtelse av lokaler (till

förening med anknytning till franska främlingslegionen), 88/89: 120.
Uppsägning, se Entledigande, Rättegångsbalken.
Utbildning, linjenämnds rätt att ändra i kursplan, 82/83:381 : - linjenämnds

handläggning av ett ärende angående tillgodoräknande av tidigare utbild
ning vid studier på förskollärarlinje, 85/86:379; får avgiftsbelagt prov
användas som obligatoriskt urvalsinstrument vid antagning till högskoleut
bildning? Fråga om tillämpning av stadgandena i 9 kap. l § och 8 kap. 3, 9,
1 1 och 13 §§ RF med avseende på rätten att besluta om avgifter till det
allmänna, 88/89:355;
fråga om rektorsämbete vid universitet och
ordförande i områdesstyrelse agerat lagligt och korrekt i ärende rörande
bl. a. eventuellt skiljande av institutionsprefekt från hans uppdrag. Tillika
fråga om prefektförordnandets arbetsrättsliga status - anställning eller
uppdrag, 88/89:36 1 ; - se även Jäv, Värnpliktig.
-

-

Utegångsförbud, se Tillrättavisning.
Utevaro, se Brottmål.
Utlämning, felaktigt förfarande vid begäran om utlämning, 78/79:55; -

hämtning i Finland av ett för samhällsvård omhändertaget barn, 82/83: 173.
Utlänning, avvisning av, 79/80: 135, 83/84:92; - polisens inre utlänningskon

troll, 8 1182: 1 0 1 , 85/86: 159; - handläggning vid polismyndighet av ärende
angående avvisning av person som sökt politisk asyl, 83/84:88, 84/85 : 1 22 ; 
polisens befattning med den inre utlänningskontrollen; fråga o m tillåtlig
heten av husrannsakan, 83/84: 105: - tillämpning av de s. k. terroristbe
stämmelserna i utlänningslagen, 85/86: 139 ; - återkallelse av turistvisering
på grund av viss försäljningsverksamhet, 88/89:74; - handläggning av
avvisningsärenden beträffande två libanesiska familjer, tagande i förvar
m. m . 88/89:78; - se även Barnavård, Förundersökning, Förvar, Häkte,
Rättshjälp, Tillfälligt omhändertagande, Ö versättning.
.

Utmätning, utmätt gods har sålts på exekutiv auktion trots att överexekutor

beslutat om inhibition, 78/79:230; underrättelse enligt 59 § utsökningsla
gen, 78/79:235, 79/80:402; underrättelse om verkställd utmätning till
gäldenären och till tredje man, 85/86:367; - svårtydd underrättelse om sökt
utmätning; återvinning i mål om betalningsföreläggande efter utmätning,
81/82:36 1 ; - förutsättningar för pantbrevsutmätning, 78/79:238; - utmät
ning och kvarstad av belopp påträffat i intagens bostadsrum på kriminal
vårdsanstalt, 80/8 1 : 26 1 ; - intagens möjlighet att närvara vid utmätnings
förrättning på kriminalvårdsanstalt. 82/83:373; - löneutmätning, 80/
-
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8 1 :373 ; - utmätning hos fel person, 80/81 :375; - av egendom som påstås
tillhöra tredje man, 80/81:375, 82/83:376, 85/86:367; - hos omyndig,
80/81 :383; - självrättelse av utmätning, 80/8 1 :379; - utmätning av fordrans
kapitalbelopp har fått vila i avbidan på komplettering beträffande
räntesatsen; kritik häremot liksom mot kompletteringen och redovisning
en av utsökningsmålet, 8 1/82:334; - sättet för återlämnande till gäldenär av
utmätt gods sedan utmätningen hävts, 8 1/82:365; - förutsättningarna för
verkställighet av enskild vägsamfällighets debiteringslängd, 8 1/82:339; 
utmätning och säkerställande av högre skattebelopp än som var restfört
som säkerhet för ännu inte restförda skattefordringar, 82/83:343; gäldenärs rätt att destinera betalning till en av flera fordringar, för vilka
utmätning begärts, 86/87:257; - utmätning av videogram. 87/88:22 1 ; ansvaret för stölder från och skador på kvarstadsbelagt och utmätt fartyg,
tillika fråga om försäkring av fartyg, 88/89:3 1 1 ; - utmätning av andel i
dödsbo, 88/89:325; - se även Delgivning, Indrivning. Införsel. Inhibition,
Lagfart, Uppbörd (indrivning av skatt), Utsökningsmål, Verkställighet.
Utredning, myndighets utredningsansvar (länsstyrelses handläggning av

kilometerskatteärende}, 77n8:3JO; - socialstyrelsens handläggning av en
anmälan rörande bl. a. självmord på en psykiatrisk klinik, 87/88: 164; - se
även Barnavård, Brottmål, Disciplinmål, God man, Kriminalvård, Polis
myndighet, Rättegångsbalken, Rättshjälp, Socialhjälp, Taxeringskon
troll, Taxeringsnämnd (Utredningsförfarande).
Utskrivning, se Omsorgsvård, Psykiatrisk vård.
Utskrivningsnämnd, iakttagelser vid inspektion. 80/81 :340, 81/82:256; -

skyldighet att lämna besvärshänvisning, 83/84:207; - skyldighet att lämna
skriftlig underrättelse. 83/84:207; - jäv för ordförande, 83/84:203; - fråga
om i vilken omfattning en utskrivningsnämnd skall pröva en anmälan till
nämnden enligt 20 a § om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
(LSPY), 87/88: 1 73; - se även Psykiatrisk vård.
Utsökningsmål, personförväxling i utsökningsmål hos kronofogdemyndig

het, 78179:236; - felaktiga personnummerangivelser i utsökningsmål,
87/88:237; - kommunikation med borgenär, tillika fråga om inhämtande
av yttrande från kronofogde vid besvär över utmätning, 78179:237; dubbla exekutiva åtgärder hos kronofogdemyndighet, 78/79:239; - talan
mot överexekutors beslut vid anstånd med försäljning av fastighet,
78n9:24 1 ; - avskrivning av små belopp i allmänt utsökningsmål, 8 1/
82:357; - prioritering mellan enskilda och allmänna mål. 8 1182:365; felaktig rådgivning, 82/83:374: - insamlande av uppgifter om enskild
person, 82/83:375; - rättskraft i utsökningsmål, 85/86:372; - fråga om
förrättningsman i utsökningsmål får fråga grannar och bekanta till
gäldenären och en näringsidkare om gäldenärens personliga förhållanden,
85/86:374; - skvaller om en utmätnings- och kvarstadsförrättning, 85/
86:376; - utsökningsbalkens behörighetsregler och samverkansgrupperna,
86/87:265; - advokats upplysningsplikt enligt 4 kap. 15 § utsökningsbal
ken, 86/87:270; - tillämpning av samäganderättslagen, 87/88:241 ; - se även
Amorteringsplan, Kreditupplysning.
Vadeanmälan, se Fullföljd av talan.
Val, kritik av informationsbroschyr för invandrare, utarbetad av invandrar

verket inför valen 1976, 77178:363; - fråga om politis k t parti vid beställning
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av valsedlar är skyldigt uppge kandidaternas personnummer och om
länsstyrelses förfarande då sådan uppgift saknas, 78/79:442.
Valuta, handläggning hos polis och åklagare av ärende rörande försök till
valutasmuggling, 77/78:64; dröjsmål med handläggning av ärende om
tillstånd att föra ut valuta ur riket, 85/86:418.
-

Va-nämnden, se Dom.
Vapenfri tjänst, yttrande över 1973 års vapenfriutrednings betänkande
"Rätten till vapenfri tjänst", 77/78:430; - vapenfria tjänstepliktigas
tjänstgöring vid Karlstads flygplats, 80/81 :216; - motivering av beslut om
avslag på ansökan om vapenfri tjänst, 80/8 1 : 158.
Vapentillstånd, frågor vid omhändertagande av vapen och återkallelse av
vapenlicens, 76/77: 109; - handläggning vid socialnämnd av ärenden
angående rätt att inneha skjutvapen, 83/84: 188; - framställning till

regeringen angående tillstånd för utländska livvakter att inneha vapen,
84/85: 1 28 ; - polismyndighet har underlåtit att återl;imna vapen till ägaren

sedan länsstyrelsen undanröjt beslut om omhändertagande av vapen, även
fråga om polisens möjligheter att besiktiga anordningar för förvaring av
vapen, 85/86: 1 45 : - fråga om inlösen enligt vapenlagen skall omfatta också
tillbehör som inte är tillståndspliktiga, 85/86 : 1 62.
Vapenvägrare, felaktiga inkallelser och bestraffningar av vapenvägrare,
76/77: 1 22 , 77/78 : 1 60. 79/80: 1 5 1 ; - klagomål mot åtgärder vidtagna av

regemente och domstol samt pol is- och åklagarmyndigheter för skyndsam
handläggning av mål mot vapenvägrare, 77/78: 144; - värnpliktigs vapen
vägran bör inte föranleda att den värnpliktige tillfrågas om han tillhör
vapenvägrarorganisation eller politisk förening, 76/77: 1 22 ; - oklar författ
ningsreglering angående de fall då fråga om att på nytt inkalla värnplikts
vägrare skall hänskjutas till regeringen, 88/89: 1 24.
Varusmugglingslagen, fråga om tillämpningen av 19 § ; särskilt skyldigheten
att föra protokoll och utfärda bevis om kroppsvisitation, 79/80:502; - fråga

om disciplinansvar vid felaktig tullkontroll samt fråga om Lund är en plats
som har förbindelse med utlandet i varusmugglingslagens mening, 87/
88:242.
Vattenlagen, åtal mot gatuchef
84/85:385.

kommun för brott mot vattenlagen,

Verkställighet, fråga om underrättelse enligt 2 kap. 17 § andra stycket

utsökningsbalken, då kronofogdemyndighet bereder sig tillträde till
bostad med hjälp av låssmed, 85/86:377; - se Inhibition, Straffverkstäl
lighet.
Videogram, se Utmätning.
Videoteknik, användning av videoteknik i den psykiatriska sjukvården,
79/80:285; - inom socialvården, 82/83 : 1 79.
Vilandeförklaring, se Tvistemål.
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Visitering, frihetsberövads rätt att kontrollera medel som omhändertagits vid

avvisitering, 78n9:64; - utlämnande av egendom som omhändertagits vid
avvisitering, 78n9:65; - visitation på kriminalvårdsanstalt. Samarbete
mellan kriminalvård och polis. 79/80: 182; - visitation av värnpliktigas
privata vä kor före utryckning, 85/86:239; - se även Kroppsvisitation,
Kroppsbe iktning. Polismyndighet, Skolan, Varusmuggling slagen.
Vite, se Fullföljd av talan, Taxeringskontroll.
Vittne, Vittnesförhör, ordförande i tingsrätt har efter huvudförhandling s slut

haft telefonkontakt med vittne som hörts vid förhandlingen, 76n7: 107; 
vittnesförhör under ed i länsrätt i mål om omhändertagande för samhälls
vård; även fråga om vittnen erinrats om innehållet i 36 kap. 3 och 6 §* RB,
79/80:282. Se Arrest, Brottmål, Nordisk vittnesplikt.
Vräkning, tillämpningen av regeln i 193 § 2 mom. andra punkten U L om

utsträckt anstånd med vräkning, 79/80:396; vräkningen från Hässelb)'
familjehotells restaurangmatsaL 82183:355; - se även Polismyndighet,
Tredje man.
-

Våldförande, se Häktnings förhandling.
Vårdare, se Förundersökning.
Vårdintyg, se Psykiatrisk vård.
Vårdnad om barn, tingsrätt har förbjudit vårdnadshavare att föra barnen

från Sverige, 81/82:48; - hörande av barn vid ting�rätt i mål om vårdnad
och umgängesrätt samt vissa andra handläggningsfrågor, 81/82:25; utredning i vårdnadsmål när föräldrarna är ense, 81/82:38: - interimistiskt
beslut av domstol i vårdnadsfråga har grundats på aredovisade under
handsuppgifter, 83/84:30; - kravet på skyndsam handläggning av interi
mistiskt yrkande, 86/87:65; - tingsrätt har villkorat meddelandet av
deldom rörande vårdnad, 88/89:39;
se även Gemensam vårdnad,
Socialtjänstlagen.
-

Vårdslös myndighetsutövning, åtal för vårdslös myndighetsutövning mot

åklagare, som åtalat en person för brott mot sekretessbestämmelser ehuru
den åtalade gärningen inte var straffbar, samt mot domare, som fällt den
tilltalade till ans var, 84/85:69; - åtal mot en ordförande i fa5 tighetstax
eringsnämnd för vårds lös myndighet utövning, 85/86:352; - åtal mot
ledamöter i en linjenämnd för myndighetsmissbruk alternativt vårdslös
myndighetsutövning, 85/86:379: - åtal mot polisinspektör för vårdslös
myndighetsutövning (beslut angående frihetsberövande), 87/88:43; - se
även Myndighetsmissbruk.
Väglagen, kritik mot vägverket för att man utan lov av berörd fastighetsägare

utfört beskärning av träd, 86/87:325.
Vägtrafikskatt, myndighet har opåkallat tagit upp frågan om eventuellt

straffansvar i s amband med upplysningar till enskild om innehållet i vissa
vägtrafikskatteregler, 79/80:45 1 ; - se även Utredning, Taxeringskontroll.
Värnpliktig, kompletterande utbildning av värnpliktiga, 80/8 1 : 2 1 2 ; - motive

ring av beslut i ärende om anstånd med värnpliktstjänstgöring, 81 182: 132:
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- handläggning av ärende om ändrad uttagning för värnpliktsutbildning,
81/82: 138; - värnpliktiga vid kustjägarskolan har skadats i samband med
jägarmarsch, 81/82: 144; - kommendering av värnpliktig och utövande av
bestraffningsrätt i disciplinmål, 81/82: 146; - värnpliktigas rätt att hålla
sammankomst på förbandet. Dagbefäls åtgärder mot vissa skrifter,
84/85: 156; - fråga om skiljande av värnpliktig från befattningsutbildning
vid flygvapnet m. m . , tillämpning av förvaltningslagen, 87/88:136; - se
även Fritid, Hämtning, Läkarvård, Tjänstgöringsintyg.
Yttrandefrihet, militär befattningshavares rätt att lämna upplysningar till

massmedierna, 77178:267; - rätten för forskare vid Sveriges geologiska
undersökning (SGU) att fritt meddela sig med pressen, 79/80:385 ; - öppet
brev rörande uppmärksammad skatteaffär från taxeringsintendenten i
målet (Bergman-affären), 78179:242: - presskonferens anordnad av riks
skatteverket i Bergman-affären, 78179:242; - yttrandefrihet och konkur
rensbegränsning, 83/84:252; länsstyrelsetjänstemans rätt att yttra sig i
massmedier, 87/88: 193 ; - tjänstemans yttrandefrihet, 88/89:213; - se även
Skolan.
-

Åklagare, skyldighet att även taga fram omständigheter som talar till

tilltalads förmån 77178: 123 ; - underrättelse till underårigs ställföreträdare
om möjligheten att föra skadeståndstalan genom åklagare, 8 1/82:99; överenskommelse har träffats mellan en åklagare och en person, som
anhållits i sin frånvaro, om att denne skulle frågas om han inställde sig för
förhör, 85/86: 1 5 1 ; - fråga om bl. a. åklagare borde ha ingripit mot
förmedling av krigsmateriel; tolkning av bestämmelser i krigsmateriellag
stiftningen , 88/89:7 1 ; - se även Anhållande, Domare, Förundersökning,
Husrannsakan, Häktad, Riksåklagaren, strafföreläggande. Tvångsmedel,
Tystnadsplikt, Utlämning, Valuta, Vårdslös myndighetsutövning.
Ålderdomshem, se sjukvård.
Ålidhem, granskning av polisens åtgärder vid demonstrationer m. m . i

anledning av skolbygge, 79/80:64.
Åsiktsfrihet, skyddet för enskilds åsiktsfrihet vid kontroll i ärende om

kommunalt bidrag till ungdomsorganisation, 77178:386;
uppgift om
deltagare har ställts som villkor för kommunalt bidrag till verksamhet, som
har bedrivits av politisk ungdomsorganisation, 79/80:375. Jfr Förhör,
Tjänstetillsättning.
-

Åsiktsregistrering, se säkerhetspolisen.
Åtal, dröjsmål med väckande av åtal, 77178:55.
ÅtalsanmäJan, se Kärnkraft , Miljöskydd, Taxeringskontroll.
Å talsfrist, se Häktning.
ÅtaJsunderlåtelse, se Myndighetsmissbruk.
Återanställning, se Tjänstetillsättning.
Återbetalning, se Expeditionskungörelsen.
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Återbetalningsskyldighet, se Allmän försäkring.
ÅterkaJielse, se Fondkommissionsrörelse.
Återtagande, se Avbetalningsköp, Konsumentkreditlagen.
Återvinning, se Inhibition, Utmätning.
Ändring av beslut, se Självrättelse. Tillrättavisning, Tjänstetillsättning.
Öppethållande, se Service.
Överförmyndare, rättens inspektion hos överförmyndaren, 79/80: 107;

-

iakttagelser och uttalanden med anknytning till förmynderskapslagstift
ningen, 80/8 1 :20, 85/86:68, 86/87:38; - överförmyndares utredningsskyl
dighet i ärende om förordnande av god man enligt 18 kap. 3 § föräldrabal
ken, 83/84:53; rätten för anhörig att ta del av hos överförmyndaren
förvarade handlingar rörande förmynderskap eller godmanskap är inte
begränsad i något särskilt avseende, 84/85:84 ; - kritik mot överförmyndar
nämnd för meddelade anstånd med avgivande av sluträkning avseende
förrnynder skap, för försummelser i samband med granskning av årsräk
ningar och sluträkning samt underlåtenhet att på föreskrivet sätt förmedla
slutredovisning till myndigbliven person, 84/85:90;- frågor om rekrytering
av förmyndare och kontroll av deras lämplighet m. m . , 87/88:35; omfattningen av överförmyndares tillsynsskyldighet, då god man av ser att
- mot huvudmannens vilja - försälja dennas byggnader på arrenderad
mark, 87/88:38 ; - bristande tillsyn över god man, 88/89:34; - befullmäkti
gat ombud för en person med god man har nekats att ta del av i och för sig
sekretesskyddade uppgifter, 88/89:37; se även God man.
-

-

Översättning, av handlingar på främmande språk, 78179:78; - av brottmåls

dom till främmande språk, 82183: 137; - se även Rättegångsbalken, jfr
Tolk.
Övervakningsnämnd, se Kriminalvård.
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SAKREGISTER

1993/94:JO 1
Bilaga 4

till
j usti tieorn budsrnännens ärn bets berättelser
1989/90-1993/94
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1967-1975/76
finns fogat som bilaga 3 (s. 557) till ämbetsberättelsen 1975/76 och har
även tryckts separat. I ingressen till detta register har lämnats upplysningar om register till tidigare ämbetsberättelser. Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1976/77-1988/89 finns fogat som
bilaga 4 (s. 437) till ämbetsberättelsen 1988/89.

Adoption
- handläggning av ärende ang. adoption av barn med utländsk härkomst 89/90:231

Allmänna handlingar
Fråga om handling är allmän eller ej
- på sjukhus upprättad förteckning, persedelförteckning, har ansetts
utgöra allmän handling 89/90:367
- handling som förvaras hos en privat donationsfond som förvaltas av
ett offentligt organ har inte ansetts vara allmän 89/90:370
- hos kommun då den befinner sig hos konsultföretag, som enligt
avtal samarbetar med kommunen 89/90:415
- hos statlig myndighet då den befinner sig hos konsultföretag, som
enligt avtal samarbetar med myndigheten 90/91:391
- brev till kommunal befattningshavare, ordförande i såväl kommunstyrelsen som av kommunen ägd stiftelse 90/91:395
- stadsbiblioteks datorbaserade låntagarregister har konstaterats vara
allmän handling. Kritik mot kulturnämnd som hävdat motsatt uppfattning och på grund därav - samt till följd av formella handläggningsfel - betagit enskild hans grundlagsenliga rätt att utan dröjsmål ta del av i registret lagrad information 90/91:400
- kritik mot skolchef för underlåtenhet att registrera till skolstyrelsen
ställd handling, som kommit skolchefen tillhanda 90/91:417
- underlåtenhet att lämna ut anteckningar förda av distriktssköterskor.
• Fråga om anteckningarna utgjorde allmän handling m.m. 91/92:409
- hos Stiftelsen Nordiska museet förvarade handlingar med uppgifter
om anställda 91/92:427
- anteckningar vid sammanträde med ledningsgrupp hos allmän försäkringskassa 92/93:461
- en på begäran av lokal samordningsgrupp av utomstående person
upprättad rapport har ansetts utgöra en till socialförvaltningen inkommen och därmed allmän handling, när förvaltningens företrädare i samordningsgruppen mottog rapporten, oaktat rapporten inte
färdigbehandlats i samordningsgruppen 92/93:589
- fråga om offentlighetsprincipens iakttagande vid kommunalt anställningsförfarande under konsultmedverkan 92/93:622
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- fråga om behandlingen från offentlighetssynpunkt av ett brev från en
landshövding till en departementschef. 81.a. fråga om tillämpning av
2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen och om iakttagande av registrerin~kyldighet 92/93:634
- fråga bl.a. om utdrag ur förvaltningshandbok utgjort allmän handling 93/94:460

1993/94:JOl
Bilaga 4

Fråga om utlämnande av allmän handling eller uppgifter därur
- avgiftsbeläggning av televerkets nummerupplysning 89/90:343
- utlämnande av uppgifter ur allmänna handlingar till massmedierna
89/90:371
- en begäran om utlämnande av allmän handling har onödigt fördröjts
89/90:373
- dröjsmål med utlämnande av sjukjournal till följd av ordinarie
handläggares frånvaro 89/90:376
- ärende angående utlämnande av kopior av patientjournal innefattar
myndighetsutövning 89/90:378
- kritik mot byggnadsnämnd för avgiftsuttag för tillhandahållande av
allmän handling på stället m.m. 89/90:392
- fråga om skyldighet att efter expeditionstidens utgång per telefon
lämna ut uppgift ur allmän handling 89/90:397
- fråga om offentlighetsprincipen innefattar rätt för enskild medborgare att närvara vid postsorteringen hos en myndighet 89/90:398
- fråga om myndighet varit skyldig att sammanställa uppgifter ur
allmänna handlingar för att besvara enkät 89/90:399
- samtycke till utlämnande av uppgifter i barnavårdsärende m.m.
90/91:366
- skyldighet att lämna uppgifter ur allmän handling per telefon sökanden hänvisad göra personligt besök på myndigheten 90/91:382
- utlämnande av patientuppgifter från psykiatriska kliniker till forskningsregister 90/91:383
- regeringsrättens rutiner för handläggning som första instans av ärenden om utlämnande av allmän handling har mot bakgrund av
domstolens ställning som slutinstans i dylika ärenden ansetts godtagbara 90/91:130
- beslut med fullföljdshänvisning i fall då vägran att utlämna grundats
på bedömningen att begärd handling ej förvarades hos myndigheten
90/91:391
- stadsbiblioteks datorbaserade låntagarregister har konstaterats vara
allmän handling. Kritik mot kulturnämnd som hävdat motsatt uppfattning och på grund därav - samt till följd av formella handläggningsfel - betagit enskild hans grundlagsenliga rätt att utan dröjsmål ta del av i registret lagrad information 90/91:400
- ansökningshandlingar och intresseanmälningar avseende chefstjänst
vid centralt ämbetsverk, vilka under ärendets beredning förvarades
inlåsta i kassaskåp 90/91:409
- av myndighet fört datoriserat prenumerantregister, innehållande såväl sekretessbelagda som offentliga uppgifter 90/91:412
- dröjsmål med utlämnande av kopia av betyg bl.a. beroende på att
syftet med begäran efterforskats 90/91:421
- fråga om vid vilken tidpunkt en inom länsstyrelse framställd och
sedermera till regeringen avgiven rapport kunde anses upprättad
enligt 2 kap. 7 § TF 90/91:425
- ordförande i socialnämnd har till tidning lämnat uppgift, för vilken
gällt socialtjänstsekretess. Uppgiften har dock omfattats av den s.k.
meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen 91/92:408
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- avgift för utlämnande av kopia av allmän handling har av överlantmätarmyndighet debiterats enligt lantmäteriets uppdragstaxa. Avgiften har i det aktuella fallet befunnits ha tagits ut på felaktiga
grunder 91/92:412
- begäran om uppgifter om anställdas vid Stiftelsen Nordiska museet
namn, adress och telefonnummer; fråga om uppgifterna fanns i
handlingar avseende museets i bilagan till sekretesslagen angivna
verksamhet och därför enligt l kap. 8 § andra stycket och 15 kap.
4 § första stycket borde ha lämnats ut 91/92:427
- kritik mot patent- och registreringsverkets bolagsavdelning för att
man hänvisat en person, som per telefon begärt uppgift ur allmän
handling, till att mot avgift enligt uppdragstaxa erhålla utskrift av
handlingen. Fråga tillika om vad som allmänt gäller om s.k. offentlighetsuttag inom försäljningsverksamhet 91/92:418
- kritik mot arbetarskyddsstyrelsen för dess handläggning av ärende
om utlämnande av allmän handling och kopia av sådan handling.
Även fråga om avgiftsuttag, då myndigheten vid sidan av sina åligganden enligt offentlighetsprincipen
driver uppdragsverksamhet i
form av tillhandahållande av uppgifter ur ett databaserat informationssystem 91/92:423
- dröjsmål med utlämnande av allmän handling beroende bl.a. på
svårigheter att återfinna handlingen 91/92:439
- televerkets anvisningar för utlämnande av hemliga telefonnummer
enligt en bestämmelse om begränsning i sekretess har befunnits
oförenliga med lagens innebörd. Enligt lagrummet i fråga - 14 kap.
2 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100) - hindrar sekretess inte,
att "uppgift som angår misstanke om brott" av viss svårhetsgrad
lämnas till myndighet som har att ingripa mot brottet, t.ex. polismyndighet. Anvisningarna medger utlämnande - på begäran av
polisen - i en omfattning som går utöver lagens ändamål i detta
fall: att reglera myndigheternas rätt att lämna ut uppgifter om
brottsmisstankar 92/93:516
- socialförvaltnings utlämnande av uppgift om kvinnas bostadsadress
92/93:591
- handläggning av frågor om utlämnande av allmänna handlingar och
om fullföljdshänvisning då faderskapsutredning läggs ned 92/93:593
- frågor om rätt till insyn i egen socialakt och om "gamla" uppgifter
till ny akt 92/93:596
- dröjsmål med utlämnande av sjukjournaler 92/93:607
- utlämnande av terminalutskrifter från inskrivningsregistret 92/93:619
- fråga om rutinerna för expediering av begärd kopia av allmän
handling inom arbetsmarknadsverket 92/93:638
- kritik mot myndighetschef för att han förstört en handling som
begärts utlämnad 93/94: 198
- åtal mot en myndighetschef för tjänstefel har ogillats (dröjsmål med
att lämna ut en allmän handling) 93/94:477
- dröjsmål med utlämnande av allmän handling (åtal för tjänstefel)
93/94:487
- krav på myndighet då enskild begär upplysningar ur eller kopior av
allmänna handlingar 93/94:504
- kritik mot Statens maskinprovningar för dröjsmål med utlämnande
av kopior av allmänna handlingar. Myndigheten har vidare, trots att
vissa handlingar uppenbarligen förvarades hos den, hänvisat sökanden att begära kopior hos annan myndighet. Tillika fråga om innebörden av användande av s.k. hemligstämpel 93/94:509
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- kritik mot landsting för dröjsmål med utlämnande av allmän handling med hänvisning till "arbetets behöriga gång". Fråga tillika bl.a.
om hänvisning av den sökande att ta del av allmän handling på
stället, trots att kopior av handlingarna begärts 93/94:513
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Bilaga 4

Fråga om sekretess för allmän handling
- fråga om lämpligheten att i behandlingsjournalen
för intagen i
kriminalvårdsanstalt göra anteckning om resultat av tagna HIV-prov
89/90:105
- fråga om sekretess och postöppning vid ett LVM-hem 89/90:264
- sekretessen har åsidosatts i lokal samrådsgrupp 89/90:363
- inte olagligt men olämpligt att i ett ärende om förordnande av
taxeringsnämndsordförande
ta del av dennes självdeklarationer
89/90:385
- sekretess inom lokal samverkansgrupp för missbruksvård 90/91:369
- fråga om rätt för medförmyndare att få ut handling ur socialakt
91/92:408
- kritik mot länsrätts handläggning av ärende om utlämnande av
kopia av allmän handling. Tillämpning av 9 kap. 1 § sekretesslagen
angående skattesekretess 91/92:150
- polismyndighets rätt att lämna ut brottsanmälningar till en brottsofferjour 92/93:197
- rätt för förälder att få del av sekretesskyddade uppgifter som rör
barn (14:4 sekretesslagen) 92/93:439
- fråga om en socialförvaltning ägt översända en anmälan rörande en
persons hälsotillstånd m.m. till en läkare samt medta läkaren på ett
hembesök hos den berörde personen utan att kontakt först erhållits
med denne. Förfarandet har ifrågasatts från såväl sekretessynpunkt
som med hänsyn till principerna i socialtjänstlagen men har i visst
fall godtagits. Tillika fråga om sekretess för anmälare och utlämnande av allmänna handlingar samt underrättelse om avskrivningsbeslut
92/93:601
- brott mot tystnadsplikt? Fråga bl.a. om sekretess enligt 7:1 sekretesslagen gällt för uppgift om patients vårdkostnad och om det s.k.
meddelarskyddet 92/93:608
- ifrågasatt brott mot tystnadsplikt 92/93:610
- användning av sekretesstämpel 92/93:613
- behandlingshems utlämnande av uppgift som omfattas av sekretess
enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen; tillämpning av reglerna om nöd
enligt 23 kap. 4 § brottsbalken 93/94:461
- fråga om socialförvaltnings möjlighet att till polismyndighet lämna
ut en uppgift angående misstanke om brott i de fall brottet riktar sig
mot ett intresse inom socialförvaltningens eget verksamhetsområde
93/94:464
- fråga om sekretess i ärende rörande omhändertagande av barn enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 93/94:466
- utlämnande av sekretesskyddade uppgifter från sjukhus till försäkringskassa. - Fråga om bifogandet av en ovidkommande journaluppgift utgjort brott mot tystnadsplikt 93/94:468
- ifrågasatt brott mot tystnadsplikt 93/94:518

Övriga frågor
- användandet av automatisk databehandling
inom socialtjänsten
89/90:380
- fråga om markering i ADB-register av personuppgifter som omfattas
av särskild sekretessprövning,
kritik mot riksförsäkringsverket
90/91:387
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- fråga om vilka handlingar som beslutsmyndigheten i samband med
besvär över beslut om utlämnande av allmän handling skall tillställa
besvärsinstansen m.m. 91/92:434
- kritik mot handläggningen av en ansökan om s.k. spärrmarkering i
ADB-register för folkbokföringsuppgifter 91/92:443
- en myndighets instruktion rörande kontakter med massmedia måste
utformas så att det klart framgår att de anställdas rätt att göra
uttalanden till massmedia inte inskränks. Även fråga om registrering
av besökare 93/94:499
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Allmän ordningsstadga
- fråga om nöjestillställning, till vilken ca 4 000 personer inbjudits,
bort betraktas som tillståndspliktig offentlig tillställning, tillämpning
av 9 § andra stycket och 12 § andra stycket allmänna ordningsstadgan 89/90:327

Anhållen
- underrättelse till anhörig 93/94:111

Anslagsframställning
- motivering av yrkande i anslagsframställning 90/91:159

Arbetsmiljölagen
- arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen 89/90:213
- arbetsmiljölagen och lagen om vård av missbrukare
vissa fall
(L VM) 89/90:253
- reglering i avtal mellan skolledning, elev och elevens föräldrar av
frågor rörande ersättning för elevs skadegörelse i skolan; tillika fråga
huruvida rättsordningen medger, att eleven enligt sådant avtal ersätter skadan helt eller delvis genom eget arbete; tillämpning av arbetsmiljölagens föreskrifter angående minderårigas arbete 90/91:302
- vid inspektion av en yrkesinspektion upptagen fråga om skyddsombuds m.fl. medverkan i vissa arbetsmiljöbedömningar 93/94:457

Arkivering av handlingar
- kritik mot skolchef för åtgärden att - utan att bevara kopia återställa originalskrivelse, innefattande framställning till skolstyrelsen, till avsändaren, sedan denne återkallat framställningen 90/91:417

Arrest
- fråga om disciplinansvar för vakthavande befäl som i strid med RPS
föreskrifter insatt person i arrest 91/92:90

Arrestant vakt
- avstängning från tjänstgöring
91/92:117

som arrestantvakt

och ordningsvakt

Avgift
- televerkets nummerupplysningstjänst 89/90:343
- kritik mot byggnadsnämnd för avgiftsuttag för tillhandahållande av
allmän handling på stället m.m. 89/90:392
- beslut av skolstyrelse att debitera gymnasieskolans elever kopieringsavgift med vissa belopp per termin har förklarats strida mot lag
90/91:313
- fråga om krav på lagstöd enligt 8 kap. 5 § regeringsformen för avgift
för engelskspråkig gymnasial utbildning 91/92:337
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- kritik mot patent- och registreringsverkets bolagsavdelning för att
man hänvisat en person, som per telefon begärt uppgift ur allmän
handling, till att mot avgift enligt uppdragstaxa erhålla utskrift av
handlingen. Fråga tillika om vad som allmänt gäller om s.k. offentlighetsuttag inom försäljningsverksamhet 91/92:418
- kritik mot arbetarskyddsstyrelsen för dess handläggning av ärende
om utlämnande av allmän handling och kopia av sådan handling.
Även fråga om avgiftsuttag, då myndigheten vid sidan av sina åligganden enligt offentlighetsprincipen driver uppdragsverksamhet i
form av tillhandahållande av uppgifter ur ett databaserat informationssystem 91/92:423
- fråga om uttagande av läromedelsavgifter inom gymnasieskolan
91/92:380
- fråga bl.a. om överlantmätarmyndighet (ÖLM) ägt att debitera avgift
för utlämnande av kopia av allmän handling enligt uppdragstaxa,
som utfiirdats med stöd av 1 § andra stycket lantmäteritaxan
(1971:1101). Avgiften har i det aktuella fallet befunnits ha tagits ut
på felaktiga grunder 91/92:412
- en kommun har tillämpat ett system med uttagande av extra fiskeavgift som en form av sanktionsavgift. Frågor om tillåtligheten av ett
sådant avgiftssystem 93/94:425
- fråga om kyrkogårdsmyndighets möjligheter att på en gravrättsinnehavares bekostnad vidta åtgärder på gravplatsen 93/94:395
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Avhysning
- bristande rutiner för samarbete mellan kronofogdemyndighet och
tlyttningsbyrå, bristfiillig dokumentation, oriktiga besked om lösenbelopps storlek, kostnadsbeslut som felaktigt gynnat sökanden
89/90:127
- kommuns förfarande med byggnader och gods som efter avhysning
kvarlämnats på arrenderad fastighet 89/90:131
- hemlighållande av begränsningar i exekutionstitels omfattning; tilllika fråga om förrättning endast tillfiilligt avbrutits 92/93:220

Avlägsnande
- av resande från tåg 91/92:384

Avskrivning
- begreppet "avskrivning" enligt uppbördslagen 89/90:137, 91/92:136

Avslutande av ärenden
- frågor om miljö- och hälsoskyddsnämnds sätt att avsluta ärenden och
särskilt om funktionsfördelningen mellan nämnden och dess handläggare 92/93:487

Avstängning
- kritik - sedan förundersökning inletts men senare nedlagts - mot
rektor vid gymnasieskola, som utan författningsstöd "befriat" lektor
från undervisningsskyldighet; även kritik mot skolstyrelse och skolförvaltning för passivitet 89/90:306
- från tjänstgöring som arrestantvakt och ordningsvakt 91/92:117

Avvikande mening
- fråga om tolkningen och hanteringen av en avvikande mening, som
avgetts av majoriteten
en socialförsäkringsnämnd i ett sjukpenningsärende 93/94:339
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Avvisning
- av utlänning på grund av avsaknad av arbetstillstånd 89/90:67
- direktavvisning av asylsökande 89/90:80
- disciplinansvar för beslut om förvar enligt utlänningslagen som
fattats trots att det underliggande beslutet om avvisning preskriberats
91/92:185
- åtal mot en polisintendent för felaktig myndighetsutövning 92/93:69
- kritik mot polismyndighet för beslut om avvisning 92/93:128
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Bandspelare
- fråga om rätt att använda egen bandspelare vid personlig inställelse
inför taxeringsnämnd 89/90:204

Befordringsgrunder
- frågor om behörighetskrav och befordringsgrunder
tjänst som högskoleadjunkt 92/93:502

vid tillsättning av

Behovsprincipen
- husrannsakan hos en bank med anledning av en utredning om
misstänkt skattebrott, begånget av en hos banken anställd direktör
92/93:143

Behörighetsvillkor
- frågor om behörighetskrav och befordringsgrunder
tjänst som högskoleadjunkt 92/93:502

vid tillsättning av

Bemyndigande
- vissa frågor rörande statlig förvaltningsmyndighets
normgivning
inom ramen för bemyndiganden i av regeringen utfärdad förordning
91/92:331

Beredskapsövning
- olämplig uppläggning av beredskapsövning där vissa invandrargrupper angivits som fientliga. Tillika fråga om tillämpliga sekretessregler
92/93:544

Beslag
- åtal mot distriktsåk.lagare för ändringar i protokoll 90/91:50
- upprättande av protokoll 90/91:67
- uttalanden om en åklagares och en tingsrätts tillämpning av reglerna
om beslag och kvarstad på kontanter som påträffats hos en person
som greps misstänkt för inbrottsstöld 93/94:38
- en åklagare har utan lagligt stöd genom beslag omhändertagit bakom
stängda dörrar föredraget förundersökningsmaterial
hos en tilltalad
93/94:79
- protokoll som inte lett till beslag skall i princip upprättas i omedelbar anslutning till åtgärden 93/94:112
- förfarandet med gods som tagits i beslag men som innehavaren inte
velat kännas vid eller vägrar återta när beslaget hävts 93/94:124
- polismyndighets hantering av omhändertagna fordon 93/94:128

Beslut
- frågor om miljö- och hälsoskyddsnämnds sätt att avsluta ärenden och
särskilt om funktionsfördelningen
mellan nämnden och dess handläggare 92/93:487
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- kritik mot Jämställdhetsombudsmannen
angående personliga åsikter
i ett beslut, bristande dokumentation av beslut m.m. 93/94:173
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Besl utsunderrättelse
- kritik mot Statens jordbruksverk

och dess företrädare Lantbruksstyrelsen för dröjsmål med överlämnande av en besvärsinlaga till regeringen. Tillika uttalanden i frågor om skyldighet att underrätta
intressent om beslut och om verkställighet av överklagat beslut
92/93:228

Besvär
- kritik mot skogsvårdsstyrelse, som vid omprövning efter överklagan-

-

-

-

-

-

-

de partiellt bifallit klagandens yrkande, för dess underlåtenhet att
jämlikt 24 § jämförd med 28 § förvaltningslagen överlämna besvärsskrivelsen och övriga handlingar till besvärsmyndigheten 89/90:291
kronofogdemyndighets dröjsmål med översändande av besvärsinlaga
till hovrätt; även fråga om ytterligare dröjsmål samt riksskatteverkets
ansvar 90/91:116
frågor om universitets- och högskoleämbetets befogenheter att upphäva eller ändra lokal högskolemyndighets beslut dels vid prövning
av överklagande, dels vid utövande av ämbetets funktion som tillsynsmyndighet. Kritik mot både rättstillämpningen i enskilda fall
och ämbetets i remissvar till JO uttryckta principiella inställning
90/91:287
kritik mot statens naturvårdsverk för felaktig tillämpning av förvaltningslagens besvärsbestämmelser 91/92:316
vissa frågor - bl.a. angående sakprövningsförutsättningar
rörande
universitets- och högskoleämbetets handläggning av besvär över
tjänstetillsättningsbeslut, då den person som i första instans förordnats att inneha tjänsten återkallat sin ansökan resp. begärt entledigande 91/92:351
värnpliktsverket har felaktigt underlåtit att vidarebefordra besvärsskrift till totalförsvarets tjänstepliktsnämnd, som haft att pröva överklagandet 91/92:209
fråga om en till koncessionsnämnden
för miljöskydd inkommen
skrivelse kunde anses innefatta ett överklagande av länsstyrelses
beslut 91/92:314
kritik mot Statens invandrarverk för dröjsmål med att översända
överklaganden
asylärenden
till arbetsmarknadsdepartementet
92/93:243
FL:s bestämmelser om bl.a. besvärshänvisning har åsidosatts i ärende
hos allmän försäkringskassa om avdrag på försäkrads pension för
vårdavgift under vistelse på LVM-hem 92/93:468
kritik mot användningen av beslutsblankett av vilken ej framgått
vilken länsbostadsnämnd som fattat beslutet 92/93:535
kronofogdemyndighet har felaktigt prövat om en såsom besvärsinlaga
betraktad skrift uppfyllde kraven på en sådan inlagas innehåll
93/94:163
fråga om ett överklagande bör avskrivas sedan det återkallats per
telefon 93/94:177
underlåtenhet att avvisa överklagande som befunnits inkommet för
sent 93/94:187
tidsaspekter på omprövning och överlämnande till länsrätt av överklaganden av taxeringar 93/94:214
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- frågor om serviceskyldighet, överklagande, fullföljdsförbud och omprövning vid handläggning av ärenden enligt lagen (1989:41) om
TV-avgift 93/94:398
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Besöksförbud
- omfattningen av ett utvidgat besöksförbud bl.a. med hänsyn till att
den som skall skyddas har skyddade adressuppgifter 93/94:84

Betalningsföreläggande
- granskning med anledning av kronofogdemyndigheternas
de av mål om betalningsföreläggande m.m. 93/94:159

övertagan-

Betal ni n gssäkri ng
- sakkunnig taxeringsrevisor har fotograferat bohag vid en husrannsakan som en ersättning för förvarstagande enligt reglerna om betalningssäkring 89/90: 187
- verkställighet; underrättelse till tredje man i visst fall, försäljning av
egendom, dröjsmål med hävande av förbudsmeddelande 90/91:122

Bevakning
- av statlig fordran skall innefatta anmaning till gäldenären att betala
frivilligt, innan kronofogdemyndighet företar indrivning 91/92: 175

Bibliotek
- stadsbiblioteks datorbaserade låntagarregister har konstaterats vara
allmän handling. Kritik mot kulturnämnd som hävdat motsatt uppfattning och på grund därav - samt till följd av formella handläggningsfel - betagit enskild hans grundlagsenliga rätt att utan dröjsmål ta del av i registret lagrad information 90/91:400

Biljakt
- förföljande/efterföljande

med polisfordon 90/91:70

Bisyssla
- högre länsstyrelsetjänstemans uppdrag som förrättningsman inom
länsstyrelsens verksamhetsområde 91/92: 171
- fråga om arbetsförmedlares bisyssla såsom ordförande i kommundelsnämnds sociala utskott kunde anses vara förtroendeskadlig
92/93:582

Blankett
kritik mot användningen av beslutsblankett av vilken ej framgår
vilken länsbostadsnämnd som fattat beslutet 92/93:535

Bostads bidrag
- fråga om kvittning i samband med utbetalning av bostadsbidrag
92/93:532
- fråga om omprövning och kvittning i samband med utbetalning av
bostadsbidrag 93/94:417

Boverket
- kritik mot användningen av beslutsblankett av vilken ej framgår
vilken länsbostadsnämnd som fattat beslutet 92/93:535

Brottmål
- dröjsmål med utfärdande av stämning 89/90:30
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- domares ansvar för dröjsmål med expediering av beslut om rättspsykiatrisk undersökning 90/91:24
- chefsrådman har ansetts ha ett övergripande ansvar för att äldre mål
blir avgjorda 91/92:35

1993/94:JO 1
Bilaga 4

Brottsanmälan
- kritik mot domare som anmält partsombud till åklagare för utredning av misstanke om brott 90/91:29
- polismyndighets rätt att lämna ut sådana till en brottsofferjour
92/93:197
- förhörsledares skyldighet att under förhör ta upp en motanmälan
93/94:124

Brottsofferjour
- polismyndighets rätt att lämna ut brottsanmälningar
ferjour 92/93:197

till en brottsof-

Bygglov, se även Plan- och bygglagen, Byggnadsnämnd,
Detaljplan
- fråga om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett
vid sammanträde med byggnadsnämnd beviljat bygglov skall tillåtas
gå i verkställighet 89/90:336
- förhandsgranskning av bygglovshandlingar 89/90:340
- kritik mot kommun för underlåtenhet att underhålla genom gåva
erhållen fast egendom 91/92:393
- kritik mot byggnadsnämnd för bl.a. felaktigt beslut att inte ta upp en
ansökan om bygglov till prövning samt underlåtenhet att meddela
fullföljdshänvisning 93/94:407
- vid inspektion av en yrkesinspektion upptagen fråga om skyddsombuds m.fl. medverkan i vissa arbetsmiljöbedömningar 93/94:457

Byggnadsminnesförklaring
- fråga om eventuellt bevarande av industribyggnad, dels hos kommunstyrelse och byggnadsnämnd i anslutning till handläggning av
detaljplaneärende, dels hos länsstyrelse (länsantikvarie) i ärende rörande byggnadsminnesförklaring 89/90:319
- kritik mot länsantikvarie som medgivit fastighetsägare att göra avvikelser från i beslut om byggnadsminnesförk.laring intagna skyddsföreskrifter jämlikt 3 kap. 2 § kulturminneslagen, trots att inga beslut
om tillstånd till avvikelser från skyddsföreskrift eller jämkning av
skyddsföreskrift fattats av länsstyrelsen i den i 3 kap. 14 resp. 15 §
föreskrivna ordningen 91/92:377
- kritik mot länsstyrelse för långa handläggningstider i byggnadsminnesärenden 92/93:507

Byggnadsnämnd, se även Plan- och bygglagen, Bygglov,
Detaljplan
- fråga om underrättelseskyldighet i lovärenden 89/90:331
- fråga om fullföljdshänvisning till beslut vari fråga varit om tillämpning av bestämmelser i 13 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL) om
fullföljdsförbud 89/90:332
- felaktig tillämpning av PBL; bygglov meddelat för uppförande av
affiirsbyggnad på parkmark 89/90:337
- fråga om byggnadsnämnds förfarande vid fullgörande av kommunikationsskyldighet gentemot granne i ärende om förhandsbesked
89/90:338
- handläggning av framställning där tveksamhet kan föreligga om den
avser upplysningar eller förhandsbesked 89/90:340
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- kritik mot byggnadsnämnd för felaktig handläggning av ett ärende
om bygglov för tillbyggnad (cirka 50 m 2) av bostadshus. Kritiken
avser att nämnden meddelade bygglov oaktat tillbyggnaden i olika
hänseenden stred mot gällande detaljplan, underlät att i ärendet höra
ägare av grannfastighet och underlät att låta utstaka tillbyggnaden
90/91:324
- kritik mot byggnadsnämnd för långsam handläggning av ett ärende
om tillstånd till byggnadsföretag. Tillika fråga om underlåtenhet av
nämnden att vidta åtgärder enligt 10 kap. 1 § beträffande byggnad,
som saknar bygglov 90/91:329
- kritik mot byggnadsnämnd för långsam handläggning (ca 14 månader) av ett ärende om bygglov för mindre tillbyggnad av ett bostadshus. Den utdragna handläggningstiden har delvis orsakats av en
onödig remiss 90/91:333
- kritik mot byggnadsnämnd för underlåtenhet att till saklig prövning
ta upp av ägare till grannfastighet gjord framställning om ingripande
mot olovlig båtuppläggning 90/91:337
- den omständigheten att det ankommer på fastighetsbildningsmyndigheten (FBM) att underrätta sakägare om beslut av byggnadsnämnd
att vägra medgivande till avstyckning befriar inte nämnden från
skyldigheten att i egenskap av beslutsmyndighet meddela fullföljdshänvisning 90/91:338
- kritik mot kommun för underlåtenhet att underhålla genom gåva
erhållen fast egendom 91/92:393
- kritik mot byggnadsnämnd för underlåtenhet att ingripa mot överträdelse enligt 10 kap. 1 § plan- och bygglagen (bristande underhåll
av genom gåva erhållen fast egendom) 91/92:393
- handläggning av ärende rörande bristfälligt underhåll av byggnad.
Tillika fråga om beräkning av besvärstid 92/93:524
- kritik i olika hänseenden mot byggnadsnämnds handläggning av dels
ett ärende om medgivande till avstyckning, dels ett ärende om
bygglov, vilka ärenden av länsstyrelsen återförvisats till nämnden.
Byggnadsnämnden har bl.a. i ärendet om bygglov beslutat om tillstånd enligt 8 kap. 34 § plan- och bygglagen (positivt förhandsbesked), oaktat ett av nämnden tidigare meddelat sådant tillstånd
alltjämt var gällande 92/93:527
- kritik mot byggnadsnämnd för underlåtenhet att pröva begäran om
omprövning av lagakraftvunnet beslut om påförande av byggnadsavgift. Tillika kritik mot befattningshavare hos nämnden för att ha
lämnat uppgifter som av anmälarna kan ha uppfattats som vilseledande 93/94:411
- i ett vid inspektion av en byggnadsnämnd upptaget ärende har
nämnden kritiserats för underlåtenhet att i beslutsprotokoll i förekommande fall bestämma vad som skall gälla i fråga om fullföljdshänvisning. Nämnden har också kritiserats för att i remissvar till JO
ha lämnat osann uppgift 93/94:409

1993/94:JOl
Bilaga 4

Chefsansvar
- domares ansvar för dröjsmål med expediering 90/91:24
- chefsrådman har ansetts ha ett övergripande ansvar för att äldre mål
blir avgjorda 91/92:35
- brister i handläggningen av vapenärenden har föranlett disciplinansvar för polischef 91/92:73
- poliskommissarie har i sin egenskap av avdelningschef ålagts disciplinpåföljd för brister i sitt ledningsansvar 91/92:82
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- kritik mot en tin~rätt för långsam handläggning av ett mål om
enskilt åtal; även lagmannens ansvar härför 92/93:48

1993/94:JOl
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Delegation
- oriktig delegation hos landstin~kommun av ärende om utlämnande
av allmänna handlingar 90/91:358
- fråga om innebörden av föreskriften i 3 kap. 12 § kommunallagen
rörande rätt att delegera beslutanderätten i viss grupp av ärenden
91/92:326
- fråga om socialnämnd ägt delegera rätten att besluta om upphörande
av vård enligt LVU 92/93:409

Delgivning
- fråga om bristande delgivning av stämning och kallelse utgjort
hinder att påbörja huvudförhandling i brottmål 89/90:23
- av misstanke och av utredning enligt 23 kap. 18 § rättegån~balken
89/90:23, 89/90:60
- kritik mot länsstyrelse för felaktig tillämpning av reglerna om kungörelsedelgivning 91/92:169
- underrättelse enligt 23 kap. 18 § RB (s.k. slutdelgivning av förundersöknin~protokoll) 92/93:202

Demonstration
- förundersökning mot polisintendent för åtgärder i samband med en
demonstration 91/92:52
- åtal mot en kommissarie för vårdslös myndighetsutövning (upplösning av en demonstration och kvarhållande av demonstranterna på
platsen) 92/93:62

Detaljplan, se även Plan- och bygglagen, Bygglov,
Byggnadsnämnd
- fråga om förfarande vid underrättelse till flera klagande om länsstryelses beslut att avslå överklagande av beslut att anta detaljplan
89/90:334
- kritik mot kommun för underlåtenhet att underhålla genom gåva
erhållen fast egendom 91/92:393

Diarieföring
- fråga om skyldighet enligt 15 kap. 1 § sekretesslagen att registrera
ansöknin~handlingar
och intresseanmälningar i tjänstetillsättnin~ärende 90/91:409
- av handlingar i ett pågående polismyndighetsärende 91/92:124
- kritik mot Statens invandrarverk för underlåtenhet att i medborgarskapsärenden registrera polisregisterutdrag och personbevis 92/93:243
- fråga om kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande, sökt
att förmå kommunens revisorer att göra ändringar i den för diarieföring hos kommunkansliet ingivna revisionsberättelsen. Även fråga
om hans agerande i övrigt i samband med handlingens ingivande
92/93:537
- fråga om offentlighetsprincipens iakttagande vid kommunalt anställnin~förfarande under konsultmedverkan 92/93:628
- fråga om länsarbetsnämnds personakthantering
när den enskilde
arbetssökande deltar i verksamheten vid ett arbetsmarknadsinstitut
m.m. 93/94:452

Disciplinansvar
- för polismästare med anledning av en av denne beslutad fingerad
poliskontroll 89/90:41
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545

- anmälan mot domare för dröjsmål med expediering av beslut om
rättspsykiatrisk undersökning i brottmål 90/91:24
- för polisintendent, polissekreterare och avdelningsdirektör vid invandrarverket för beslut om förvar grundade på ett preskriberat
beslut om avvisning 91/92:185
- för polischef för brister i handläggningen av vapenärenden 91/92:73
- för poliskommissarie i hans egenskap av avdelningschef för brister i
hans ledningsansvar 91/92:82
- för kriminalinspektör för att han, som inte arbetade med en utredning i sin egenskap av polisman, besökt och överlämnat ett brev till
en i utredningen häktad person utan tillstånd av åklagaren 91/92:88
- fråga om disciplinansvar för vakthavande befäl som i strid med RPS
föreskrifter insatt person i arrest 91/92:90
- fråga om disciplinansvar för domare och åklagare med anledning av
ett lagstridigt beslut om hemlig teleavlyssning 91/92:25
- för polismästare med anledning av ett beslut om polismyndighetens
medverkan vid en TV-inspelning 91/92:94
- för löjtnant för underlåtenhet att vid militärövning iakttaga gällande
säkerhetsbestämmelser 91/92:206
- för polisman för bristande rapportering och för vakthavande befäl
för brister vid prövningen av ett frihetsberövande 92/93:102
- anmälan mot en kriminalinspektör för oriktiga uppgifter i en polisanmälan; även en fråga om JO:s ställning i ett disciplinärende
92/93:110
- för vakthavande befäl som falskeligen ändrat och utfyllt arrestantblad 92/93:105, 93/94:52
- för polismän som uttalat sig kränkande mot en bilist 93/94:62
- för en poliskommissarie som överlämnat sin namnstämpel till administrativ personal att användas vid rapportering av omhändertagna
personer till bl.a. CKR 93/94:64

1993/94:J O 1
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Djurskydd
- fråga om lantbruksstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket (LSFS 1989:20) vad gäller pälsdjursuppfödning står i överensstämmelse med djurskyddslagens och -förordningens bestämmelser. Tillika fråga om rävhållning i burar över huvud
kan anses förenlig med djurskyddslagstiftningen 90/91:264
- lagen (1989:99) om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter enligt djurskyddslagen (1988:534) har på en väsentlig punkt
befunnits oklar. Sedan JO påtalat detta och tillställt jordbruksdepartementet sitt beslut i saken, har en förtydligande lagändring gjorts
90/91:279

Dokumentationsskyldighet
- fråga om myndighet varit skyldig att sammanställa uppgifter ur
allmänna handlingar för att besvara enkät 89/90:399
- fråga om skyldighet att skriftligen dokumentera vad som skett i
samband med avlägsnande av resande från tåg 91/92:384
- tvångsåtgärder i samband med spaningarna efter den för mordförsök
misstänkte Ioan Ursut; åklagares beslut om tvångsmedel och polismyndighets beslut om förstärkningsvapen 92/93:119
- brister i dokumentation vid handläggning av barnavårdsärende
92/93:391
- polismyndighets hantering av omhändertagna fordon 93/94:128
- kritik mot Jämställdhetsombudsmannen angående personliga åsikter
i ett beslut, bristande dokumentation av beslut m.m. 93/94:173

546

- dokumentation
93/94:402

ärenden

enligt plan- och bygglagen (1987:10)

1993/94:JO 1
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Domare
- kritik mot domare som anmält partsombud till åklagare för utredning av misstanke om brott 90/91:29
- fråga om disciplinansvar för domare och åklagare med anledning av
ett lagstridigt beslut om hemlig teleavlyssning 91/92:25
- kritik mot länsrätts handläggning av ärende om utlämnande av
kopia av allmän handling. Tillämpning av 9 kap. 1 § sekretesslagen
angående skattesekretess 91/92:150
- åtal för tjänstefel (förordnande i dom att villkorligt medgiven frihet
helt förverkas trots att laga grund för ett sådant förordnande inte
förelegat) 93/94:26

Domskäl
- kritik mot en tingsrätt och en hovrätt för bl.a. oklarheter i domskälen 92/93:43

Domslut
- utformningen av domslut i återvinningsmål (lagsökning) 91/92:36
- utformningen av kvarstadsbeslut i domslut 91/92:37

Domstol
- remissyttrande över Domstolarna i framtiden - en ide.skiss (Ds
1989:2) 89/90:409
- fråga om disciplinansvar för domare och åklagare med anledning av
ett lagstridigt beslut om hemlig teleavlyssning 91/92:25
- kritik mot en tingsrätt för bristfällig beredning av ett ärende om
förordnande av förvaltare 92/93:560

Dröjsmål
- dröjsmål med utfärdande av stämning i brottmål 89/90:30
- dröjsmål med åtalsbeslut 89/90:44
- kritik mot kammarrätt för långsam handläggning av ett s.k. blandat
besvärsmål enligt 9 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 89/90: 139
- långsam handläggning hos hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
(HSAN) 89/90:273
- långsam handläggning av besvärsärende, vilket av besvärsprövande
myndighet (UHA) sammanblandats med ett av myndigheten i anledning av besvären igångsatt tillsynsärende 89/90:317
- långsam handläggning av ärende om tillsättning av långtidsvikariat;
även fråga om dröjsmål med att överlämna handlingarna i ärendet
till besvärsmyndighet i anledning av att tillsättningsbeslutet överklagats 89/90:349
- en begäran om utlämnande av allmän handling har onödigt fördröjts
89/90:373
- dröjsmål med utlämnande av sjukjournal till följd av ordinarie
handläggares frånvaro 89/90:376
- av hovrätt att meddela beslut i mål sedan föredragning ägt rum
90/91:47
- kritik mot kammarrätt för dröjsmål med avgörande av kommunalbesvärsmål, i vilka kommunikation ansetts kunna underlåtas på grund
av att förutsättningar för bifall saknades 91/92:141
- kritik mot handläggande tjänstemän inom bostadsdepartementet för
långsam handläggning av ett besvärsärende rörande fastställelse av
stadsplan (initiativärende) 91/92:389
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- dröjsmål med att pröva framställning om utlämnande av allmän
handling 91/92:439
- kritik mot en tingsrätt för långsam handläggning av ett mål om
enskilt åtal; även lagmannens ansvar härför 92/93:48
- kritik mot Statens jordbruksverk och dess företrädare Lantbruksstyrelsen ror dröjsmål med överlämnande av en besvärsinlaga till regeringen. Tillika uttalanden i frågor om skyldighet att underrätta
intressent om beslut och om verkställighet av överklagat beslut
92/93:228
- kritik mot Näringsfrihetsombudsmannen
(NO) ror långsam handläggning av ett okomplicerat ärende. Tillika fråga om NO:s möjligheter att överlämna ärenden till JO 92/93:232
- kritik mot Statens invandrarverk för långsam handläggning av asyl-,
medborgarskaps- och överklagningsärenden 92/93:243
- kritik mot expeditionschefen i förutvarande Bostadsdepartementet
angående handläggning av ett besvärsärende om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (PBL) (initiativärende) 92/93:521
- dröjsmål med utlämnande av sjukjournaler 92/93:607
- kritik mot en hovrätt för långsam handläggning av ett besvärsmål
rörande ett interimistiskt beslut 93/94:34
- fråga om handläggningstiden för ett socialbidragsmål i länsrätt
93/94:167
- fråga om länsrätts handläggningstid i ett socialbidragsmål m.m.
93/94:169
- kritik mot försäkringskassa för dröjsmål med att överlämna ett
överklagande till länsrätten 93/94:347
- kritik mot en miljö- och hälsoskyddsnämnd för att den under lång
tid underlåtit att vidta åtgärder med anledning av att ett vitesföreläggande inte följts 93/94:371
- kritik mot kommunal befattningshavare för avsevärt dröjsmål med
att överlämna skrivelse med överklagande av beslut i ett ärende om
bostadsbidrag till den myndighet som skulle pröva överklagandet
93/94:421
- kritik av landsting för dröjsmål med utlämnande av allmän handling
med hänvisning till "arbetets behöriga gång". Fråga tillika bl.a. om
hänvisning av den sökande att ta del av allmän handling på stället
trots att kopior av handlingarna begärts 93/94:513

1993/94:JO 1
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Efterforskning av källor till tryckt skrift
- statstjänstemans rätt att yttra sig i massmedierna (tillämpning av 2
kap. 1 § regeringsformen och 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen);
tillika fråga om otillåten efterforskning av pressens källor (tillämpning av 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen) 91/92:340

Efterlysning
- polismyndighets
91/92:121

förfarande

vid återkallelse

av personefterlysning

Entledigande
- av ledamot i djurförsöksetisk nämnd 90/91:339

Ersättning
- länsstyrelses ändrade bedömningsgrunder vid tillämpning av förordning om ersättning till enskilda, varav följt att lika fall kommit att
behandlas olika; tillika fråga om rätt ror myndighet att återkalla
beslut om ersättning, vilket grundats på oriktiga uppgifter från den
gynnade 89/90:293
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- till förrättningsman för omhändertagande av återtaget gods i handräckningsmål 90/91:121
- kritik mot rektor vid gymnasium för ersättningskrav mot elever och
hot om kollektiv bestraffning av dessa i anledning av skadegörelse
inom skolan 92/93:501

1993/94:JOl
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Exekutionstitel
- prövning av exekutionstitel (debiteringslängd) 92/93:214

Exekutiv försäljning
- innehållande av medel som enligt fördelningsprotokoll skulle tillfalla gäldenären 89/90:126
- underrättelse om begärd försäljning. Även fråga om förrättning för
beskrivning och värdering 90/91:118
- kronofogdemyndighet har sålt lös egendom innan en invändning
från tredje man om äganderätt prövats av myndigheten 91/92:135

Expeditions tid
- fråga om skyldighet för myndighet att efter expeditionstidens utgång
per telefon lämna ut uppgift ur allmän handling 89/90:397

Fastighets mål
handläggningen av frågan om partssuccession
fastighetsreglering 92/93:50

ett mål angående

Fiskeavgift
- en kommun har tillämpat ett system med uttagande av extra fiskeavgift som en form av sanktionsavgift. Frågor om tillåtligheten av ett
sådant avgiftssystem 93/94:425

Folkbokföring
- långsam och bristfällig handläggning av ett ärende om flyttning
93/94:224

Fonogram
- domstols skyldighet att tillhandahålla utskrift 90/91:41

Fordonskontroll
- en av trafiksäkerhetsverket i samband med fordonskontroll (flygande
inspektion) utförd undersökning under medverkan av försäljare av
däck har befunnits olämplig med hänsyn till förtroendet för myndighetsutövningens objektivitet, även om den inte medfört åsidosättande
av regeringsformens bestämmelser om överlämnande av förvaltningsuppgift till enskild 92/93:511

Forskarutbildning
- beslut av utbildnings- och forskningsnämnd vid universitet rörande
principer för fördelning av utbildningsbidrag till forskarstuderande
har befunnits strida mot gällande författningsföreskrifter 91/92:356

Fullföljd av talan
- fråga om lämpligheten av att i fullföljdshänvisning intagits upplysningar angående förvaltningslagens regler om omprövning (självrättelse) av beslut 89/90:160
- felaktig utformning av formulär till fullföljdshänvisning (länsstyrelsernas organisationsnämnd, LON) 89/90:163
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- kritik mot skog.wårdsstyrelse, som vid omprövning efter överklagande partiellt bifallit klagandens yrkande, för dess underlåtenhet att
jämlikt 24 § jämförd med 28 § förvaltningslagen överlämna besvärsskrivelsen och övriga handlingar till besvärsmyndigheten 89/90:291
- långsam handläggning av besvärsärende, vilket av besvärsprövande
myndighet (UHA) sammanblandats med ett av myndigheten i anledning av besvären igångsatt tillsynsärende 89/90:317
- kronofogdemyndighet har felaktigt prövat om en såsom besvärsinlaga
betraktad skrift uppfyllde kraven på en sådan inlagas innehåll
93/94:163

1993/94:JOI
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Fullföljdshänvisning
- kritik mot myndighet för att skriftlig underrättelse om överklagbart
avslagsbeslut saknade fullföljdshänvisning; tillämpning av 21 § förvaltningslagen 90/91:412

Funktionsfördelning
- frågor om miljö- och hälsoskyddsnämnds sätt att avsluta ärenden och
särskilt om funktionsfördelningen mellan nämnden och dess handläggare 92/93:487

Föreläggande
- fråga om vem som är rätt adressat för ett föreläggande enligt 40 §
miljöskyddsl~gen 93/94:367

Företagsbot
- kritik mot en åklagare för sättet att utföra en talan om företagsbot
92/93:163

För handlingsoff en tlighet
- allmänhetens tillträde till förhandlingarna under rättegången om
mordet på statsminister Olof Palme 92/93:26

Förhandsbesked
- avfattning, i ärende enligt plan- och bygglagen (1987:10) 93/94:402

Förhör
- informell husrannsakan under sken av förhör i bostad 90/91:80
- lämplig plats för genomförande av förhör 90/91:82
- fråga om disciplinansvar för vakthavande befäl som i strid med RPS
föreskrifter insatt person i arrest 91/92:90
- dokumentation under förundersökning 93/94:112
- åklagarmyndighetens handläggning av en förundersökning under
vilken ett målsägandeförhör
upprättats i två olika versioner
93/94:118
- förhörsledares skyldighet att under förhör ta upp en motanmälan
93/94:124

Förmans befallning
- polismyndighets användning av en grävmaskin utan ägares samtycke;
även fråga om förmans befallning 92/93:141

Förstär kningsvapen
- tvångsåtgärder i samband med spaningarna efter den för mordförsök
misstänkte Ioan Ursut 92/93:119
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Försäkringsrätt
- försäkringsrätts utredningsansvar
arbetsskada 92/93:456

mål om rätt till ersättning för
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Förundersökning
- delgivning av misstanke och av utredning enligt 23 kap. 18 §
rättegångsbalken 89/90:23, 89/90:60
- dröjsmål med åtalsbeslut 89/90:44
- husrannsakan m.m. i en lokal som disponerades av en kurdisk
förening 89/90:53
- tillämpning av s.k. förundersökningsbegränsning 90/91:67
- underrättelse enligt 23 kap. 18 § RB (s.k. slutdelgivning av förundersökningsprotokoll) 92/93:202
- grunder för polismyndighets beslut att inte inleda förundersökning
93/94:110
- underrättelse till anhörig om anhållande 93/94:111
- dokumentation av förhör 93/94:112
- åklagarmyndighetens handläggning av en förundersökning under
vilken ett målsägandeförhör
upprättats i två olika versioner
93/94:118

Förvaltningslagen (FL)
- fråga om lämpligheten av att i fullföljdshänvisning intagits upplysningar angående förvaltningslagens regler om omprövning (självrättelse) av beslut 89/90:160
- FL:s bestämmelser om kommunikation har åsidosatts i ärende angående omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 89/90:251
- förekommande delegationsförbud utgör inte hinder mot att uppdrag
ges åt tjänsteman att företa prövning enligt 27 § FL 89/90:267
- kritik mot skogsvårdsstyrelse, som vid omprövning efter överklagande partiellt bifallit klagandens yrkande, för dess underlåtenhet att
jämlikt 24 § jämförd med 28 § FL överlämna besvärsskrivelsen och
övriga handlingar till besvärsmyndigheten 89/90:291
- fråga om omfattningen av myndighets (intagningsnämnd för gymnasieskolan) utredningsplikt enligt 7 § FL 89/90:325
- om sekretess och partsinsyn i ärenden om besökstillstånd på kriminalvårdsanstalt; även om motivering av beslut 90/91:101
- fråga om onödig remiss av byggnadsnämnd 90/91:333
- kritik mot myndighet för att skriftlig underrättelse om överklagbart
avslagsbeslut saknade fullföljdshänvisning; tillämpning av 21 § FL
90/91:412
- kritik mot myndighet som avvisat besvär över sitt eget i första
instans fattade beslut i stället för att efter rättidsprövning överlämna
besvärsärendet till den myndighet som författningsenligt hade att
pröva besvären; handläggning i strid med 25 § FL 91/92:360
- fråga om omfattningen av myndighets vägledningsplikt enligt 4 § FL
gentemot en sökande 91/92:360
- kritik mot statens naturvårdsverk för felaktig tillämpning av förvaltningslagens besvärsbestämmelser 91/92:316
- värnpliktsverket har felaktigt underlåtit att vidarebefordra besvärsskrift till totalförsvarets tjänstepliktsnämnd, som haft att pröva överklagandet (24-28 §§ FL) 91/92:209
- FL:s bestämmelser om kommunicering, underrättelse om beslut och
besvärshänvisning har åsidosatts i ärende hos allmän försäkringskassa
om avdrag på försäkrads pension för vårdavgift under vistelse på
LVM-hem 92/93:468
- fråga om utformningen av avslagsbeslut 92/93:577
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- fråga om ett överklagande bör avskrivas sedan det återkallats per
telefon 93/94: 177
- fråga om kommuniceringsplikt
enligt 17 § FL förelegat; tillika
uttalande om vad beslut skall innehålla 93/94:307
- fråga om tolkningen och hanteringen av en avvikande mening, som
avgetts av majoriteten av socialförsäkringsnämnd i ett sjukpenningsärende 93/94:339
- försäkringskassa ej skyldig att innan en anteckning görs enligt 15 §
FL delge uppgifterna med den försäkrade 93/94:342
- kritik mot kommunal befattningshavare för avsevärt dröjsmål med
att överlämna skrivelse med överklagande av beslut i ett ärende om
bostadsbidrag till den myndighet som skulle pröva överklagandet
93/94:421
- fråga om telefontider och framkomlighet per telefon till en myndighet 93/94:502
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Förvaltningsprocess
- kritik mot kammarrätt för långsam handläggning av ett s.k. blandat
besvärsmål enligt 9 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 89/90:139
- fel av länsrätt att avvisa ansökan om körkortsingripande
på den
grunden att allmänna ombudet i ansökan framställt yrkande om
varning 89/90:146
- fråga om förvaltningsdomstol bör sätta ut tid inom vilken en förvaltningsmyndighet skall avge yttrande 90/91: 111
- besvär över beslut, som endast kan överklagas i den för förvaltningsbesvär gällande ordningen, har av kammarrätt felaktigt avvisats med
hänvisning till kommunallagens besvärstidsbestämmelser 90/91:133
- självrättelse enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (FPL) 90/91:135
- iakttagande av tidsfrist vid prövning av ansökan om vård 90/91:138
- underlåtenhet att hålla muntlig förhandling 90/91:138
- muntlig förhandling i försäkringsrätt 90/91:249
- kritik mot kammarrätt för felaktig tillämpning av 12 § förvaltningsprocesslagen i kommunalbesvärsmål 91/92:138
- kritik mot länsrätt för att den inte fullgjort sin motiveringsskyldighet
enligt 30 § förvaltningsprocesslagen 91/92:144
- länsrätt har vid handläggning av mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen företagit hembesök hos klaganden tillsammans med representanter för socialvården; fråga om utredningsåtgärdens laglighet
och lämplighet 91/92:148
- kritik mot kammarrätt för långsam handläggning av kommunalbesvärsmål, i vilka kommunikation ansetts kunna underlåtas (10 §
andra stycket 1 FPL) 91/92:141
- fråga om en till koncessionsnämnden för miljöskydd inkommen
skrivelse kunde anses innefatta ett överklagande av länsstyrelses
beslut 91/92:314
- kritik mot länsrätts handläggning av ärende om utlämnande av
kopia av allmän handling. Tillämpning av 9 kap. 1 § sekretesslagen
angående skattesekretess 91/92:150
- fråga om handläggningstiden för ett socialbidragsmål i länsrätt
93/94:167
- fråga om länsrätts handläggningstid i ett socialbidragsmål m.m.
93/94:169

God man
- fråga om lämpligheten att som god man för allmänna arvsfonden
förordna samma person som varit god man enligt föräldrabalken för
den avlidne 89/90:37
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- kritik mot tingsrätt för underlåtenhet att vidta åtgärder (granskning
och entledigande) av försumlig god man 92/93:564
- långsam handläggning av fråga om entledigande av god man
92/93:574
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Gripande
- disciplinansvar för vakthavande befäl som falskeligen ändrat och
utfyllt arrestantblad 92/93:105

Grundlagsfrågor
- se Allmänna handlingar, Bibliotek, Objektivitet, Objektivitetsprinciper, Polismyndighet, Regeringsformen, Tjänstetillsättning, Tryckfrihet, Vittnesförhör, Yttrandefrihet, Yttrandefrihetsgrundlagen
- kommunaltjänstemans rätt att yttra sig i massmedia 90/91:352
- kommunalråds kritik av kommunal chefstjänsteman för att denne
skriftligen till kommunstyrelsen framfört vissa uppfattningar och
synpunkter ej otillåten inskränkning i dennes grundlagsenliga yttrandefrihet 90/91:354
- statstjänstemans rätt att yttra sig i massmedierna 91/92:340

Gudstjänst
- kyrkovaktmästares möjlighet att utföra solosång vid gudstjänst; tillika
fråga om ansvaret för dennas utformning 90/91:343
- fråga om val av musik vid begravningsgudstjänster m.m. 93/94:393

Handläggare
- frågor om miljö- och hälsoskyddsnämnds sätt att avsluta ärenden och
särskilt om funktionsfö rdelningen mellan nämnden och dess handläggare 92/93:487

Handläggningstid
- kritik mot länsstyrelse för långa handläggningstider
nesärenden 92/93:507

i byggnadsmin-

Handräckning
- enligt utsökningsbalken för utfående av flygbiljetter 89/90:136
- begäran om hämtning av värnpliktig till viss förrättning oaktat
inställelsen inte var påkallad 89/90:174
- ersättning till förrättningsman för omhändertagande av återtaget gods
i utsökningsmål 90/91:121
- sättet för överbringande av underrättelser i handräckningsmål; även
fråga om kronofogdemyndighets anvisningsskyldighet 92/93:223

Hemliga telefonnummer
- televerkets anvisningar för utlämnande av hemliga telefonnummer
enligt en bestämmelse om begränsning i sekretess har befunnits
oförenliga med lagens innebörd. Enligt lagrummet i fråga - 14 kap.
2 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100) - hindrar sekretess inte,
att "uppgift som angår misstanke om brott" av viss svårhetsgrad
lämnas till myndighet som har att ingripa mot brottet, t.ex. polismyndighet. Anvisningarna medger utlämnande - på begäran av
polisen - i en omfattning som går utöver ändamål i detta fall: att
reglera myndigheternas rätt att lämna ut uppgifter om brottsmisstankar 92/93:516
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Hemligstämpel
- kritik mot Statens maskinprovningar för dröjsmål med utlämnande
av kopior av allmänna handlingar. Myndigheten har vidare, trots att
vissa handlingar uppenbarligen förvarades hos den, hänvisat sökanden att begära kopior hos annan myndighet. Tillika fråga om innebörden av användande av s.k. hemligstämpel 93/94:509
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Hemlig teleavlyssning
- fråga om disciplinansvar för domare och åklagare med anledning av
ett lagstridigt beslut om hemlig teleavlyssning 91/92:25

Hovrätt
- dröjsmål att meddela beslut i mål sedan föredragning ägt rum
90/91:47
- kritik för långsam handläggning av ett besvärsmål rörande ett interimistiskt beslut 93/94:34

Husrannsakan
- i lokal som disponerats av en kurdisk förening; frågor om rättsenlighet och om behörighet att fatta beslut 89/90:53
- legala förutsättningar för husrannsakan enligt RB 28 kap. 1 §
89/90:187
- taxeringsrevisors medverkan som sakkunnig 89/90:187
- sakkunnig taxeringsrevisor har fotograferat bohag vid en husrannsakan som en ersättning för förvarstagande enligt reglerna om betalningssäkring 89/90: 187
- åtal mot distriktsåklagare för ändringar i protokoll 90/91:50
- grunderna för beslut, bl.a. ändamålsprincipen och genomförandet
90/91:63
- informell husrannsakan under sken av förhör i bostad 90/91:80
- åklagare har meddelats åtalsunderlåtelse ror vårdslös myndighetsutövning (beslut om husrannsakan efter anonymt tips) 91/92:44
- kritik mot åklagares beslut om husrannsakan
(anonymt tips)
91/92:108
- samtycke till husrannsakan 91/92:114
- i samband med spaningarna efter den ror mordförsök misstänkte
Ioan Ursut 92/93:119
- utomstående personers rätt att närvara 92/93:138
- hos en bank med anledning av en utredning om misstänkt skattebrott, begånget av en hos banken anställd direktör; särskilt om
behovs- och proportionalitetsprinciperna
samt rättens tillstånd
92/93:143
- polisinsatschef har dömts ror tjänstefel för olaga husrannsakan
93/94:43
- en åklagares beslut om personell husrannsakan för eftersökande av
en misstänkt rånare har saknat stöd i lag eftersom något beslut om
frihetsberövande av den eftersökte inte fattats 93/94:66
- tillämpningen vid polisiär störningsverksamhet i tillhåll 93/94:92
- polisingripanden mot en supporterförening i samband med en fotbollsmatch 93/94:104
- protokoll över husrannsakan som inte lett till beslag skall i princip
upprättas i omedelbar anslutning till åtgärden 93/94:112

Huvudförhandling
- hinder ror huvudförhandling i mål med flera tilltalade då den
tilltalade inte delgetts stämning och kallelse 89/90:23
- fråga om förutsättningar rorelegat att frångå 14-dagarsfristen i brottmål mot underårig 90/91 :38
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- fråga om en utsatt huvudförhandling bör ställas in på grund av att
parterna begärt tid för förlikningsförhandlingar 91/92:33
- kritik mot en tingsrätt för bl.a. lång förhandlingstid 92/93:43
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Häktning
- kritik mot tingsrätt för att tilltalad i mål om olovlig vistelse häktats
för säkerställande av ett tidigare utvisningsbeslut 89/90:31
- kritik mot tingsrätt som dömt en tilltalad till kontraktsvård samt
förordnat att han skall kvarbli i häkte 90/91:35
- frihetsberövande av en gravid diabetessjuk kvinna; läkarundersökning och övervakning 92/93:176

Hälso- och sjukvård
- journalister har ej rätt närvara vid vårdplaneringsmöte med patient
89/90:269
- behandlande läkares resp. smittskyddsläkares ansvar enligt smittskyddslagen för en HIV-positiv patient 89/90:270
- medgivande till obduktion samt information i samband därmed
89/90:275
- socialstyrelsens åtgärder och beslut i anledning av anmälan om
inträffad olycka. Fråga bl.a. om socialstyrelsens kritikrätt i förhållande till disciplinär påföljd och om jäv för anlitad sakkunnig 90/91:224
- en patient har utan laga stöd kvarhållits på sjukhus mot sin vilja
90/91:240
- fråga om företagsläkares skäl för att avvisa patient 90/91:242
- förbud för patient på vårdhem att ta emot besök, utfärdat av överläkare på begäran av patientens gode man, tillika dotter. Fråga om
överläkare på detta sätt har haft rätt att utestänga släktingar
90/91:243
- att en offentlig arbetsgivare vid utredning och bedömning av en
anställds sätt att sköta sitt arbete kommer in på frågor som berör den
anställdes religionsutövning på arbetsplatsen kan inte anses utgöra
en kränkning av den grundlagsskyddade religionsfriheten 90/91:244
- förvaring i häkte av en äldre kvinna inför undersökning för vårdintyg enligt lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i
vissa fall (l.SPV) 91/92:281
- psykiskt sjuka patienters ansvar för våld mot tjänsteman 91/92:284
- läkare har utan anmodan avgivit "läkarintyg" till socialnämnd. Fråga
om handlingen utgjorde läkarintyg eller anmälan enligt 71 § socialtjänstlagen 91/92:286
- skyldighet för landsting att besvara framställningar om förtur och
ersättning inom rimlig tid 91/92:289
- rätt för föräldrar att bestämma i frågor som rör barnets personliga
angelägenheter 92/93:439
- rätten att företa och formerna för inspektion hos privatläkare
92/93:445
- sjukhus skyldighet att vid utskrivning av patient underrätta det
servicehus där patienten bor 92/93:448
- ekonomiska transaktioner mellan personal och patienter inom hälso- och sjukvården 92/93:451
- frågor om sekretess då en journal inom skolhälsovården skall följa
en elev vid skolbyte 93/94:4 71

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
- långsam handläggning hos HSAN 89/90:273
- kritik mot HSAN för underlåtenhet att bistå med tolkningen av ett
läkarutlåtande 92/93:444
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- kritik mot Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) i anledning av i ett beslut intagen uppgift om disciplinpåföljd 93/94:334
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Hälsoskydd
- kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd, som tillsammans med
representant för fastighetsägaren utan innehavarens tillstånd berett
sig tillträde till bostadslägenhet och som därefter - utan att vilja ta
ansvar för det olagliga intrånget - lagt därvid gjorda iakttagelser till
grund för beslut enligt hälsoskyddslagen. Tillika fråga om vem som
har att besluta om råd och anvisningar enligt 18 § hälsoskyddslagen
90/91:274
- kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd och särskilt dess chefstjänsteman för uttalanden av innebörd, att nämnden ansåg sig kunna
åsidosätta gällande reglering - avseende tillstånd enligt 7 § hälsoskyddslagen - för att därmed framtvinga en lagändring 90/91:283
- miljö- och hälsoskyddsnämnd har avgjort vissa brådskande ärenden
genom beslut av miljö- och hälsoskyddschefen efter telefonkontakter
med vissa av nämndens ledamöter; kritik för att besluten tillkommit
i en ordning som strider mot kommunallagens föreskrifter. Tillika
fråga om innebörden av föreskriften i 3 kap. 12 § kommunallagen
rörande rätt att delegera beslutanderätten i viss grupp av ärenden
91/92:326
- frågor om miljö- och hälsoskyddsnämnds sätt att avsluta ärenden och
särskilt om funktionsfördelningen mellan nämnden och dess handläggare 92/93:487
- kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd för ett flertal allvarliga fel
vid handläggningen av ett ärende rörande åläggande för en fastighetsägare att städa fastigheten 92/93:489
- kritik mot en miljö- och hälsoskyddsnämnd för att den under lång
tid underlåtit att vidta åtgärder med anledning av att ett vitesföreläggande inte följts 93/94:371

Hämtning till förhör
- i samband med spaningarna efter den för mordförsök misstänkte
Ioan Ursut 92/93:119
- åtal mot en insatschef för tjänstefel (beslut om medtagande till
förhör) 93/94:52

ldentitetskontroll
- vid husrannsakan i samband med spaningarna efter den för mordförsök misstänkte Ioan Ursut 92/93:119
- disciplinansvar för en poliskommissarie som överlämnat sin namnstämpel till administrativ personal att användas vid rapportering av
omhändertagna personer till bl.a. CKR 93/94:64
- kritik mot två länsstyrelsers handläggning av ärende rörande omhändertagande enligt LVM och körkortsingripande;
bl.a. ändring av
personnummer i en länsrättsdom samt underlåtenhet att företa identitetskontroll trots att handlingarna angett olika personnummer för
samma person 93/94:178

Indrivning
- förutsättningar för konkursansökan enligt 2 kap. 9 § konkurslagen;
även fråga om en i konkursansökan åberopad fordran måste vara
förfallen 90/91:127
- av statlig fordran genom kronofogdemyndighet skall föregås av anmaning till gäldenären att betala frivilligt 91/92:175
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Införsel
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- utredning 93/94:160

Inhibition
- underlåtenhet av rådman att pröva inhibitionsyrkande 89/90:34
- kritik mot statens jordbruksverk och dess företrädare lantbruksstyrelsen för dröjsmål med överlämnande av en besvärsinlaga till regeringen. Tillika uttalanden i frågor om skyldighet att underrätta
intressent om beslut och om verkställighet av överklagat beslut
92/93:228

I nskrivningsregister
- utlämnande av terminalutskrifter

Internationella

92/93:619

överenskommelser

- fråga om närradionämnden haft att beakta Europakonventionen
tillämpning av 10 § närradiolagen 91/92:153

vid

JO
- skyldighet att som lagman avge yttrande till JO 89/90:23
- genomförandet av ffirhör med polisman sedan JO remitterat ärendet
till polismyndighet för utredning 90/91:82
- JO:s befogenheter beträffande normgivningen och fråga om beaktande av konventionsbestämmelser
i myndighets rättstillämpning
91/92:153
- JO:s tillsynskompetens 89/90:435, 90/91:429, 91/92:450
- JO:s ställning i ett disciplinärende; anmälan mot en kriminalinspektör för oriktiga uppgifter i en polisanmälan 92/93:110

Jäv
-

för god man för allmänna arvsfonden 89/90:37
för åklagare 89/90:44
för sakkunnig 90/91:224
fråga om jäv för ledamot av plan- och bostadsverkets samlingslokaldelegation 91/92:162
- frågor i samband med bedömning av bisysslas tillåtlighet 91/92: 171

Kommunens revisorer
- fråga om kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande, sökt
att förmå kommunens revisorer att göra ändringar i den för diarieföring hos kommunkansliet ingivna revisionsberättelsen. Även fråga
om hans agerande i övrigt i samband med handlingens ingivande
92/93:537

Kommunicering
- av skiftesmans kostnadsräkning i ärende hos rättshjälpsnämnd
89/90:39
- kommunicering
av vårdnadsutredning och förslag till yttrande
89/90:229
- ffirvaltningslagens bestämmelser om kommunikation har åsidosatts i
ärende angående omedelbart omhändertagande enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 89/90:251
- fråga om byggnadsnämnds förfarande vid fullgörande av kommunikationsskyldighet gentemot granne i ärende om förhandsbesked
89/90:338
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- kritik mot länsbostadsnämnd för underlåtenhet att i ärende om
bostadsanpassning.5bidrag iaktta förvaltning.5lagens bestämmelser om
kommunikation 90/91:161
- kritik mot kammarrätt för felaktig tillämpning av 12 § förvaltning.5processlagen i kommunalbesvärsmål 91/92:138
- jaktvårdsförening har inte ansetts som kommunikationsberättigad
part i ärende hos länsstyrelse angående tillstånd till jakt på allmänt
vatten, eftersom fråga var om meddelande i första instans av beslut
av normkaraktär 91/92:316
- i mål om rätt till ersättning för arbetsskada 92/93:456
- fråga om kommunicering.5plikt enligt 17 § FL förelegat; tillika
uttalande om vad beslut skall innehålla 93/94:307
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Kompetens
- överskridande av myndighets kompetens genom vissa uttalanden i
tryckt skrift 90/91:144
- kommun har inte haft författning.55töd för att fatta ett för allmänheten bindande beslut om bilfria lördagar 91/92:404

Koncession
- kritik mot statens energiverk för bristfällig handläggning av ärende
rörande koncession för starkströmsanläggning 92/93:226

Konkurs
- förutsättningar för konkursansökan enligt 2 kap. 9 § konkurslagen;
även fråga om en i konkursansökan åberopad fordran måste vara
förfallen 90/91:127

Konkurstillsyn
- tillsynsmyndighets sätt att fullgöra sina uppgifter 93/94:164

Konsultmedverkan
- konsultmedverkan vid tillsättning av kommunala chefstjänster m.m.
Fråga om förfarandets förenlighet
med offentlighetsprincipen
89/90:415
- konsultmedverkan vid rekrytering till chefstjänster hos statlig myndighet; fråga om tillämpning av grundlag.5regleringen rörande allmänna handlingar 90/91:391
- fråga om offentlighetsprincipens iakttagande vid tillsättning av tjänst
som skolchef. Konsultmedverkan vid rekryteringen utan reguljärt
ansökning.5förfarande 92/93:622
- fråga om offentlighetsprincipens iakttagande vid kommunalt anställning.5förfarande under konsultmedverkan 92/93:628
- en av trafiksäkerhetsverket i samband med fordonskontroll (flygande
inspektion) utförd undersökning under medverkan av försäljare av
däck har befunnits olämplig med hänsyn till förtroendet för myndighetsutövningens objektivitet, även om den inte medfört åsidosättande
av regering.5formens bestämmelser om överlämnande av förvaltning.5uppgift till enskild 92/93:511

Kontraktsvård
- tilltalad dömd till kontraktsvård trots att förutsättningarna för sådan
påföljd inte varit uppfyllda 89/90:21
- kritik mot ting.5rätt som dömt en tilltalad till kontraktsvård samt
förordnat att han skall kvarbli i häkte 90/91:35

558

Kriminalvård
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Avskildhet
- i kriminalvårdsanstalt intagen som hållits avskild på häkte har utan
laglig grund vägrats att ringa telefonsamtal 90/91:90

Brevgranskning
- postgranskningsmedgivande av intagen på häkte ger inte rätt till
brevgranskning i vidare mån än häkteslagen föreskriver 90/91:93
- av advokat- och myndighetspost 90/91:95
- statens järnvägar har ansetts vara att betrakta som svensk myndighet
vid tiJJämpningen av bestämmelserna i KVaL 90/91:98
- intern föreskrift om att intagna måste lämna sina avgående brev
oklistrade har inte ansetts stå i överensstämmelse med bestämmelserna om brevgranskning 91/92:126

Besök
- om sekretess och partsinsyn i ärenden om besökstillstånd 90/91:101
- kritik mot kriminalvårdsstyrelsen med anledning av generella riktlinjer om bevakade besök för intagna på specialavdelning 91/92:127
- kritik mot kriminalvårdsstyrelsen med anledning av generella riktlinjer för besök hos i kriminalvårdsanstalt
intagen RIV-smittad/AIDS-sjuk person 92/93:207

Frigång
- omfattningen av utevistelser för en långtidsdömd; bristfällig kontroll
av förhållandena på frigångsplatsen 93/94:138

Fritidsaktiviteter
- omfattningen av utevistelser för en långtidsdömd 89/90:95
- övningar med skjutvapen i samband med fritidsverksamhet
anstalt 93/94:149

utom

Häkte
- överförande till häkte 90/91:88

Innehav av personliga tillhörigheter
- intagens rätt att inneha tryckta skrifter 90/91:104
- förbud för intagen att förfoga över honom tiJJhöriga kassettband har
inte ansetts rättsenligt 90/91:107
- begränsning av intagnas rätt att under pågående arbetsnedläggelse lä
ut egna medel 92/93:211

Journalföring
- bristande anteckningar om utevistelser för en långtidsdömd 89/90:95
- anteckning om resultat av HIV-prov i behandlingsjournal 89/90:105

Kriminal vårdsstyrelsen
- felaktiga och missvisande formuleringar i ett beslut 89/90:112
- fråga om förvaltningsdomstol bör sätta ut tid inom vilken en förvaltningsmyndighet skaH avge yttrande 90/91:111

559

Kroppsbesiktning
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- vid misstanke om att intagen innehar narkotika 90/91:99

Kroppsvisitation
- våldsanvändning mot intagen i samband med kroppsvisitation
misstanke om innehav av narkotika 93/94:148

vid

Motivering av beslut
- kritik mot Kriminalvårdsnämnden
för otillräcklig
beslut i fråga om villkorlig frigivning 93/94:152

motivering

av

Permission
- omfattningen av utevistelser för en långtidsdömd 89/90:112
- omfattningen av utevistelser för en långtidsdömd; bristande samordning av permissioner och otillräckliga reaktioner på misskötsamhet
93/94:138

Sjukvård inom anstalt
- underlåtenhet att informera intagen om resultat av tagna HN-prov
89/90:111
- kritik mot kriminalvårdsanstalt
som utan den intagnes samtycke
avbeställt dennes besökstid på sjukhus 90/91:109

Studier
- omfattningen av utevistelser för en långtidsdömd 89/90:95

Telefonsamtal
- kritik mot handläggningen av en begäran från anhållen att få ringa
advokat 90/91:86
- intagen i anstalt som hållits avskild på häkte har utan laglig grund
vägrats att ringa telefonsamtal 90/91:90

Urinprovstagning
- intagen skall
89/90:111

informeras

om att det är fråga om

provtagning

Övervakning
- förlängning av övervakning 91/92:132

Övriga frågor
- betalning,55kyldighet för frigivningsutrustning 90/91:105
- kritik mot kriminalvårdsanstalt
med anledning av vissa villkor för
uthyrning av TV-apparat till intagna 91/92:129
- kritik mot kriminalvårdsanstalter
med anledning av vissa rutiner för
utbetalning av kontanta medel till intagna 93/94:145
- bristfällig kontroll av verkställighetshandlingar vid intagning i kriminalvårdsanstalt 93/94:156

Kroppsvisitation
- vid husrannsakan i samband med spaningarna efter den för mordförsök misstänkte Ioan Ursut 92/93:119
- vid misstanke om narkotikabrott 92/93:204
- vid misstanke om narkotikabrott 93/94:101
- polisingripanden mot en supporterförening i samband med en fotbollsmatch 93/94:104

560

- brukande av våld mot intagen i kriminalvårdsanstalt
om innehav av narkotika 93/94:148

vid misstanke
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Kränkande eller eljest olämpligt yttrande
- kommunalråds kritik av kommunal chefstjänsteman för att denne
skriftligen till kommunstyrelsen framfört vissa uppfattningar och
synpunkter ej otillåten inskränkning i dennes grundlagsenliga yttrandefrihet 90/91:354

Kungörande
- av författningar:
89/90:153

länsstyrelses kungörelse om lokal trafikföreskrift

Kvarstad
- utformningen av kvarstadsbeslut i domslut 91/92:37
- uttalanden om en åk.Jagares och en tingsrätts tiJlämpning av reglerna
om beslag och kvarstad på kontanter som påträffats hos en person
som greps som misstänkt för inbrottsstöld 93/94:38

Kvittning
- fråga om kvittning
92/93:532

samband

med utbetalning

av bostadsbidrag

Kyrkliga frågor
- fråga om kyrkogårdsmyndighets möjlighet att på en gravrättsinnehavares bekostnad vidta åtgärder på gravplatsen 93/94:395

Körkort
- fel av länsrätt att avvisa ansökan om körkortsingripande på den
grunden att allmänna ombudet i ansökan framstäHt yrkande om
varning 89/90: 146

Kör kortsingripande
- kritik mot två länsstyrelsers handläggning av ärende rörande omhändertagande enligt LVM och körkortsingripande; bl.a. ändring av
personnummer i en länsrättsdom samt underlåtenhet att företa identitetskontroll trots att handlingarna angett olika personnummer för
samma person 93/94:178

Lantmäteriet
- avgift för utlämnande av kopia av allmän handling har av överlantmätarmyndighet debiterats enligt lantmäteriets uppdragstaxa. Avgiften har i det aktuella fallet befunnits ha tagits ut på felaktiga
grunder 91/92:412
- kritik mot förrättningslantmätare, som avgjort ärende om fastighetsregJering, i vilket förelåg stridiga intressen mellan sakägare, utan
sammanträde enligt 4 kap. 14 § fastighetsbildningslagen och utan att
iakttaga bestämmelserna om kommunicering i 4 kap. 15 § samma
lag. Fråga om åtal för tjänstefel har aktualiserats, men gärningen har
med hänsyn till omständigheterna ansetts kunna betecknas som
ringa och därför inte av karaktär att föranleda ansvar enligt 20 kap.
1 § brottsbalken 91/92:400
- initiativärende rörande den rättsliga grunden för beslut av fastighetsbildningsmyndighet att avvisa för sent gjord anmärkning mot räkning 93/94:414
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Legalitetsprincipen
- en tingsrätts beslut att undanröja tidigare ådömd påföljd och förordna om ny påföljd har saknat stöd i lag 93/94:28
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Litispendens
kritik mot länsrätt för att den medverkat till omprövning i en
litispendenssituation utan att följa upp ärendets vidare hantering hos
underinstansen 91/92:148

Livvaktsskydd
- initiativärende angående beslut om personskydd m.m. 91/92:96

Ljudupptagning
- domstolarnas beslut om ljudupptagning av annan än rätten och
direktsändning i radio under rättegången om mordet på statsminister
Olof Palme 92/93:26

Långsam handläggning
- kritik mot länsstyrelse för lång.53m handläggning av ett ärende om
bestämmanderätt i fråga om gr-avsättning. Tillika kritik mot länsstyrelsens handläggning av remiss frän JO 93/94:182

Läkarundersökning
- frihetsberövande av en gr-avid diabetessjuk kvinna; läkarundersökning och övervakning 92/93:176

Länsan tikvarie
- fråga om eventuellt bevarande av industribyggnad, dels hos kommunstyrelse och byggnadsnämnd i anslutning till handläggning av
detaljplaneärende, dels hos länsstyrelse (länsantikvarie) i ärende rörande byggnadsminnesförklaring 89/90:319
- kritik mot länsantikvarie som medgivit fastighetsägare att göra avvikelser från i beslut om byggnadsminnesförklaring intagna skyddsföreskrifter jämlikt 3 kap. 2 § kulturminneslagen, trots att inga beslut
om tillstånd till avvikelse från skyddsföreskrift eller jämkning av
skyddsföreskrift fattats av länsstyrelsen i den i 3 kap. 14 resp. 15 §
föreskrivna ordningen 91/92:377

Länsbostadsnämnd
kritik mot användningen av beslutsblankett av vilken ej framgår
vilken länsbostadsnämnd som fattat beslutet 92/93:535

Länsskolnämnd
- skolkonflikten i Drevdagen. Skolmyndigheter som har ansetts icke
uppfylla sina lagenliga skyldigheter, vad gäller ansvaret för att skolpliktiga barn lår lagstadgad utbildning, har erinrats om skyldigheten
att fullgöra sina åligganden 89/90:297

Lärartjänst
- kritik - sedan förundersökning inletts men senare nedlagts - mot
rektor vid gymnasieskola, som utan författningsstöd "befriat" lektor
från undervisningsskyldighet; även kritik mot skolstyrelse och skolförvaltning för passivitet 89/90:306
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Löneavtal
- Frågor kring utlämnande till anställd hos kronofogdemyndighet av
avtal om nya löner, i vad avtalen avsåg andra anställdas löner, när
arbetsgivaren och personalorganisationerna
kommit överens om att
inte offentliggöra sådana uppgifter 91/92:432
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Marknadsföring
- kritik mot kemikalieinspektionen angående ingripande mot ifrågasatt otiHbörlig marknadsföring av rengöringsmedel 92/93:474

Marknadsplats
- kritik mot en fakultativ kommunal nämnd - marknadsnämnd som vid fördelning av marknadsplatser i visst full avvikit från den i 1
kap. 9 § regeringsformen fastlagda objektivitetsprincipen. Som särskilt graverande har ansetts att nämnden synes ha tagit ovidkommande hänsyn tiH innehållet i en tidningsartikel och därmed visat
bristande respekt för yttrande- och tryckfriheten 90/91:347
- kommunal myndighets handläggning av fråga om upplåtelse av
marknadsplats.
Tillämpning
av objektivitetsprincipen
m.m.
92/93:539

Medborgarskap
- medlemskap i svenska kyrkan vid förvärv av svenskt medborgarskap.
Kritik av regelsystemet 89/90:355
- frågan om s.k. öppna brotts betydelse som hinder för bifall tiH
ansökningar om svenskt medborgarskap 92/93:243

Meddelarfrihet
- tjänstemans rätt att uttala sig för massmedierna 90/91:144
- kommunaltjänstemans rätt att yttra sig i massmedierna 90/91:352
- statstjänstemans rätt att yttra sig i massmedierna (tiHämpning av 2
kap. 1 § regeringsformen och 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen);
tillika fråga om otillåten efterforskning av pressens källor (tillämpning av 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen) 91/92:340
- en myndighets instruktion rörande kontakter med massmedia måste
utformas så att det klart framgår att de anställdas rätt att göra egna
uttalanden till massmedia inte inskränks. Även fråga om registrering
av besökare 93/94:499

Medtagande till förhör
- disciplinansvar för vakthavande befäl som falskeligen ändrat och
utfyllt arrestantblad 92/93:105
- åtal mot en insatschef för tjänstefel (beslut om medtagande till
förhör) 93/94:52

Mellandom
- en tingsrätt har, sedan den beslutat att ta upp en viss fråga till
avgörande genom mellandom, i en dom avgjort målet i dess helhet;
förfarandet har inte ansetts stå i överensstämmelse med rättegångsbalkens regler 92/93:54

Mervärdesskatt
- tidsrymden för och förfarandet vid skattemyndigheternas
de av överskjutande ingående mervärdesskatt 93/94:220

innehållan-
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Militära ärenden
- värnplikti~ ersättningsskyldighet vid förlust av militär materiel i
vissa fall 89/90: 169
- värnpliktiga har övats i bl.a. trädfällning på mark tillhörig militär
befattnin~havare 89/90: 172
- begäran om hämtning av värnpliktig till viss förrättning oaktat
inställelsen inte var påkallad 89/90:174
- handläggning av ärende om hemförlovning av värnpliktig 89/90: 175
- handläggning av ärende om hemförlovning; även fråga om förutsättningar för hemförlovning mot den värnpliktiges vilja 89/90:177
- delgivning av vitsord 89/90:184
- åsidosättande av säkerhetsbestämmelser, bl.a. vid övning där sprängmedel använts 90/91:164
- disciplinansvar för löjtnant för underlåtenhet att vid militärövning
iakttaga gällande säkerhetsbestämmelser 91/92:206
- värnpliktsverket har felaktigt underlåtit att vidarebefordra besvärsskrift till totalförsvarets tjänstepliktsnämnd, som haft att pröva överklagandet 91/92:209
- fråga om medverkan av militär helikopter vid polisiärt ingripande
på grund av husockupation 91/92:197
- fråga om former m.m. för tillrättavisning av vapenfria tjänstepliktiga
hos statlig myndighet. Tillika fråga om vapenfristyrelsens tillsynsansvar 92/93:278
- vid inspektion av Gotlands militärkommando upptagen fråga om
åläggande av ersättningsskyldighet för förlorad materiel utan att
disciplinpåföljd först eller samtidigt ålagts. Tillika fråga om tin~rättens val av processregler, när ett sådant beslut överklagats 92/93:269
- fråga om omplacering av en värnpliktig med invandrarbakgrund,
vilken enligt preliminärt besked utsetts till chaufför åt försvarsministern 92/93:265
- fråga om särbehandling i ledighetsavseende av vissa värnpliktiga,
som av sjukdom varit förhindrade att deltaga i en övning 92/93:273
- kritik mot myndighetschef för att han förstört en handling som
begärts utlämnad 93/94: 198
- fråga om ansvarsfördelning mellan Försvarets sjukvårdsstyrelse och
Chefen för ~ygvapnet med avseende på tillsynen över hälso- och
sjukvården. Aven fråga om en befattnin~havare
hos Chefen för
flygvapnet genom hot om repressalier försökt få en befattnin~havare
vid sjukvårdsstyrelsen att sluta göra vissa uttalanden för pressen
93/94:201
- vid inspektion av Dalregementet (113/Fo53) upptagen fråga om rättsbefäls beslutsbefogenhet vid omvandling av utegån~förbud till löneavdrag och vid uppehåll i verkställighet. Även fråga om dokumentation av dessa beslut 93/94:206
- fråga om militär myndighets befogenhet att vägra värnpliktiga tillträde till Systembolaget genom att placera militärpoliser vid ingången
93/94:208
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Miljöskydd
- fråga om omfattningen av tillsynsmyndighets prövning enligt 38 §
miljöskyddslagen 90/91:258
- fråga om en till koncessionsnämnden
för miljöskydd inkommen
skrivelse kunde anses innefatta ett överklagande av länsstyrelses
beslut 91/92:314
- en kommun har utgivit en miljökatalog. Kritik för bristande objektivitet. Synpunkter på lagregleringen 92/93:481
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- i ett ärende angående fråga om allmän övergång från standarddiesel
till s.k. miljödiesel i Stockholms stad har framställning gjorts till
regeringen om viss lagändring. Viss kritik har även uttalats beträffande den lokala tillsynsmyndighetens handläggning 93/94:355
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Miljöskyddslagen
- fråga om vem som är rätt adressat för ett föreläggande enligt 40 §
miljöskyddslagen 93/94:367

Mobbning
- skollednings ansvar för motverkande av pennalism och mobbning
bland ele'<er; kritik mot skolledning för bristfällig kontroll vid en av
elevförening anordnad s.k. insparksceremoni 90/91:319

Motivering
- motivering av yrkande i anslagsframställning 90/91:159

Motivering av beslut
- felaktiga och missvisande formuleringar i ett beslut av kriminalvårdsstyrelsen 89/90:112
- i ärende om besökstillstånd på kriminalvårdsanstalt 90/91:101
- i ärende om innehav av personliga tillhörigheter på kriminalvårdsanstalt 90/91:107
- kritik mot länsrätt för att den inte fullgjort sin motiveringsskyldighet
enligt 30 § förvaltningsprocesslagen 91/92: 144
- kritik mot en hovrätt för bl.a. bristande motivering av beslut om
avvisning av bevisning 92/93:43
- kritik mot Kriminalvårdsnämnden
för otillräcklig motivering av
beslut i fråga om villkorlig frigivning 93/94:152
- kritik mot länsstyrelse för bristande motivering till beslut att avslå
överklagande av byggnadsnämnds beslut 93/94:185
- i ärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10) 93/94:402

Myndighets utövning
- utlämnande av kopior av patientjournal innefattar myndighetsutövning 89/90:378
- underlåtenhet att vid militärövning iakttaga gällande säkerhetsbestämmelser har i visst fall inte ansetts innefatta eller ha sådant
samband med myndighetsutövning som krävs för ansvar enligt 20
kap. 1 § brottsbalken 91/92:206
- en av trafiksäkerhetsverket i samband med fordonskontroll (flygande
inspektion) utförd undersökning under medverkan av försäljare av
däck har befunnits olämplig med hänsyn till förtroendet för myndighetsutövningens objektivitet, även om den inte medfört åsidosättande
av regeringsformens bestämmelser om överlämnande av förvaltningsuppgift till enskild 92/93:511

Normgivning
- vissa frågor rörande statlig förvaltningsmyndighets
normgivning
inom ramen för bemyndiganden i av regeringen utfärdad förordning
91/92:331

Obduktion
medgivande
89/90:275

till obduktion

samt information

samband därmed
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Objektivitet
- åsidosättande av regerin~formens objektivitets.krav genom vissa uttalanden i tryckt skrift 90/91: 144
- en kommun har utgivit en miljökatalog. Kritik för bristande objektivitet. Synpunkter på lagregleringen 92/93:481
- åsidosättande av regerin~formens objektivitets.krav genom vissa uttalanden i ett remissvar till JO i ett socialförsäkrin~rende
93/94:348
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Objektivitetsprincipen
- kritik mot en fakultativ kommunal nämnd - marknadsnämnd som
vid fördelning av marknadsplatser i visst fall avvikit från den i 1
kap. 9 § regerin~formen fastlagda objektivitetsprincipen. Som särskilt graverande har ansetts att nämnden synes ha tagit ovidkommande hänsyn till innehållet i en tidnin~rtikel
och därmed visat
bristande respekt för yttrande- och tryckfriheten 90/91:347
- fråga om kravet på saklighet och opartiskhet åsidosatts i ett ärende
om tillsättning av kommunal skolledartjänst 92/93:581
- kommunal myndighets handläggning av fråga om upplåtelse av
marknadsplats.
Tillämpning
av objektivitetsprincipen
m.m.
92/93:539
- en av trafiksäkerhetsverket i samband med fordonskontroll (flygande
inspektion) utförd undersökning under medverkan av försäljare av
däck har befunnits olämplig med hänsyn till förtroendet för myndighetsutövningens objektivitet, även om den inte medfört åsidosättande
av regeringsformens bestämmelser om överlämnande av förvaltningsuppgift till enskild 92/93:511
- åklagarmyndighetens handläggning av en förundersökning under
vilken ett målsägandeförhör upprättats i två olika versioner; avsteg
från objektivitetsprincipen enligt 23 kap. 4 § RB 93/94:118

Offentlig tillställning
- fråga om nöjestillställning, till vilken ca 4 000 personer inbjudits,
bort betraktas som tillståndspliktig offentlig tillställning; tillämpning
av 9 § andra stycket och 12 § andra stycket allmänna ordningsstadgan 89/90:327

Ombudsman
- kritik mot närin~frihetsombudsmannen
(NO) för lån~m
handläggning av ett okomplicerat ärende. Tillika fråga om NO:s möjligheter att överlämna ärenden till JO 92/93:232
- kritik mot Jämställdhetsombudsmannen
angående personliga åsikter
i ett beslut, bristande dokumentation av beslut m.m. 93/94:173

Omlottning av mål
- förfarandet vid omlottning av mål inom tingsrätt 89/90:30

Omprövning av beslut
- kritik mot sko~vårdsstyrelse, som vid omprövning efter överklagande partiellt bifallit klagandens yrkande, för dess underlåtenhet att
jämlikt 24 § jämförd med 28 § förvaltnin~lagen överlämna besvärsskrivelsen och övriga handlingar till besvärsmyndigheten 89/90:291
- kritik mot försäkrin~kassa som, trots begäran därom, inte prövat
om ny utredning skulle kunna utgöra skäl för ändring av tidigare
beslut i ärende angående arbetsskada 90/91:252
- kritik mot länsrätt för att den medverkat till omprövning i en
litispendenssituation utan att följa upp ärendets vidare hantering hos
underinstansen 91/92:148
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- fråga om vilken myndighet - beslutsmyndigheten eller överinstansen - som skall företa den förnyade utredning som kan bli följden
av att nya omständigheter åberopas i samband med överklagandet
92/93:238
- tidsaspekter på omprövning och överlämnande tilJ länsrätt av överklaganden av taxeringar 93/94:214
- kritik mot byggnadsnämnd för underlåtenhet att pröva begäran om
omprövning av lagakraftvunnet beslut om påförande av byggnadsavgift. Tillika kritik mot befattningshavare hos nämnden för att ha
lämnat uppgifter som av anmälarna kan ha uppfattats som vilseledande 93/94:411
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Omsorgslagen
- En utvecklingsstörd person som vistas på ett vårdhem har, utan
hörande av den gode mannen, under semesterresa ratt betala medföljande personals kostnader 91/92:299
- verkställighet av dom om rätt till gruppbostad för utvecklingsstörd
person 92/93:420
- verkställighet av länsrätts dom om särskild omsorg (logopedinsats)
92/93:424
- verkställighet av länsrätts dom om särskild omsorg (rätt till personlig
assistent) 92/93:429
- fråga om högsta tillåtna avgift för kost och logi vid boende i
gruppbostad såsom omsorg enligt lagen om särskilda omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda m.fl. 92/93:432
- handläggning av ärenden om särskild omsorg (rätt till gruppbostad)
93/94:314
- fråga om skyldighet att meddela överklagbart beslut om särskild
omsorg vid upphörande av placering vid dagcenter 93/94:323
- fråga bl.a. om rätt för en omsorgsförvaltning att, på grund av
misstänkta missförhållanden, besiktiga lägenheter i en gruppbostad
utan att först inhämta samtycke av de enskilda boende 93/94:329

Ordningsvakt
- avstängning från tjänstgöring som arrestantvakt
91/92:117

och ordningsvakt

Part
- i mål om rätt till ersättning för arbets.skada 92/93:456

Partsinsyn
- i ärende om besökstillstånd på kriminalvårdsanstalt 90/91:101
- en åklagare har utan lagligt stöd genom beslag omhändertagit bakom
stängda dörrar föredraget förundersökningsmaterial hos en tilltalad;
särskilt om en tilltaJads rätt att få del av allt material i målet
93/94:79
- i ärende om umgängesrätt enligt 6 kap. 15 § FB 93/94:311

Partssuccession
- handläggningen i ett mål angående fastighetsreglering sedan klaganden under processen i fastighetsdomstolen sålt sin fastighet 92/93:50

Personlig integritet
- kritik mot bl.a. bristfällig information i samband med genomförande
av psykologisk testning av elever i grundskolan; frågor rörande krav
på informerat samtycke samt vissa sekretessfrågor 90/91:315
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Personnummer
- brist i överensstämmelse mellan namn och personnummer 92/93:215
- kritik mot två länsstyrelsers handläggning av ärende rörande omhändertagande enligt LVM och körkortsingripande; bl.a. ändring av
personnummer i en länsrättsdom samt underlåtenhet att företa identitetskontroll trots att handlingarna angett olika personnummer för
samma person 93/94:178
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Personregister
- kritik mot arbetsmarknadsstyrelsen för dess handläggning av begäran
om utlämnande av utskriftskopia av ett datoriserat prenumerantregister, vars innehåll till viss del var sekretessbelagt 90/91:412

Plan- och bygglagen, se även Bygglov, Byggnadsnämnd,
Detaljplan
- kritik mot byggnadsstyrelsen angående underlåtenhet att underhålla
byggnad 91/92:391
- kritik mot kommun för underlåtenhet att underhålla genom gåva
erhållen fast egendom 91/92:393
- frågor om dokumentation, beslutsmotivering samt utformningen av
förhandsbesked i ärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL)
93/94:402

Polisanmälan
- kodning av brott i anmälan 89/90:64
- gjord av riksgäldskontoret om förfalskning av beställning av premieobligationer 89/90:149

Polisfordon
- Rikspolisstyrelsens förvärv av ett aktiebolag för att skydda vissa
tjänstefordon 92/93:187

Polisförordningen
- poliskommissarie har i sin egenskap av avdelningschef ålagts disciplinpåföljd för brister i sitt ledning.5ansvar 91/92:82
- disciplinansvar för polismän som uttalat sig kränkande mot en bilist
93/94:62
- beslutsordning vid s.k. polisförstärkning m.m. 93/94:134

Polislagen
- ansvar för underlåtenhet att frige frihetsberövade (13 §) 91/92:48
- förundersökning mot polisbefäl för beslut om tillfälliga omhändertaganden den 30 november 1989 91/92:64
- vissa polisingripanden i samband med en VM-kvalmatch i fotboll
92/93:69
- polisinsatschef har dömts för tjänstefel för olaga husrannsakan
93/94:43
- polisingripanden mot en supporterförening i samband med en fotbollsmatch 93/94:104
- beslutsordning vid s.k. polisförstärkning m.m. 93/94:134

Polismyndighet
- disciplinansvar för polismästare med anledning av en av denne
beslutad fingerad poliskontroll 89/90:41
- fråga om överlämnande av uppgift som ankommer på polisen till
enskild (Ebbe Carlsson-affären) 89/90:65
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- åtal mot polisinspektör för myndighetsmissbruk alternativt vårdslös
myndighetsutövning
(underlåtenhet
att frige frihetsberövade)
90/91:56
- förföljande/efterföljande med polisfordon 90/91:70
- åtal mot f.d. polismästare för myndighetsmissbruk (underlåtenhet att
frige frihetsberövade) 91/92:48
- förundersökning mot polisintendent för åtgärder i samband med en
demonstration 91/92:52
- förundersökning mot polisbefäl för beslut om tillfälliga omhändertaganden den 30 november 1989 91/92:64
- disciplinansvar för polischef för brister i handläggningen av vapenärenden 91/92:73
- poliskommissarie har i sin egenskap av avdelnin~hef
ålagts disciplinpåföljd för brister i sitt ledningsansvar 91/92:82
- disciplinansvar för kriminalinspektör för att han, som inte arbetade
med en utredning i sin egenskap av polisman, besökt och överlämnat ett brev till en i utredningen häktad person utan tillstånd av
åklagaren 91/92:88
- fråga om disciplinansvar för vakthavande befiil som i strid med RPS
föreskrifter insatt person i arrest 91/92:90
- disciplinansvar för polismästare med anledning av ett beslut om
polismyndighetens medverkan vid en TV-inspelning 91/92:94
- polismyndighets förfarande vid återkallelse av personefterlysning
91/92:121
- diarieföring av handlingar
ett pågående polismyndighetsärende
91/92:124
- avstängning från tjänstgöring som arrestantvakt och ordningsvakt
91/92:117
- initiativärende angående beslut om personskydd m.m. 91/92:96
- fråga om medverkan av militär helikopter vid polisiärt ingripande
på grund av husockupation 91/92:197
- åtal mot en kommissarie för vårdslös myndighetsutövning (upplösning av en demonstration och kvarhållande av demonstranterna på
platsen) 92/93:62
- åtal mot en polisintendent för felaktig myndighetsutövning (avvisning av engelska fotbollssupportrar) 92/93:69
- disciplinansvar för vakthavande befäl som falskeligen ändrat och
utfyllt arrestantblad 92/93:105
- disciplinansvar för polisman för bristande rapportering och för
vakthavande befäl för brister vid prövningen av ett frihetsberövande
92/93:102
- anmälan om disciplinansvar mot en kriminalinspektör för oriktiga
uppgifter i en polisanmälan 92/93:110
- tvångsåtgärder i samband med spaningarna efter den för mordförsök
misstänkte Ioan Ursut 92/93:119
- användning av en grävmaskin utan ägarens samtycke; även fråga om
förmans befallning 92/93:141
- rätt att lämna ut brottsanmälningar till en brottsofferjour 92/93: 197
- polisinsatschef har dömts för tjänstefel för olaga husrannsakan
93/94:43
- åtal mot en insatschef och ett vakthavande befäl för tjänstefel och
osant intygande (beslut om medtagande till förhör och osann uppgift
på arrestantblad) 93/94:52
- disciplinansvar för polismän som uttalat sig kränkande mot en bilist
93/94:62
- disciplinansvar för en poliskommissarie som överlämnat sin namnstämpel till administrativ personal att användas vid rapportering av
omhändertagna personer till bl.a. CKR 93/94:64
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- säkerhetspolisens medverkan till att en utländsk säkerhetstjänst hållit
förhör med en palestinsk flykting i Sverige 93/94:88
- tillämpningen av bl.a. 28 kap. 3 § RB vid polisiär störningsverksamhet i tillhåll 93/94:92
- hantering av omhändertagna fordon 93/94:128
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Posthantering, Postsortering, Postöppning
- postöppning vid ett LVM-hem 89/90:264, 90/91:220
- fråga om rätt för enskild medborgare att närvara vid postsorteringen
hos en myndighet 89/90:398
brister i kommunstyrelses rutiner för posthantering 90/91:395
postkontroll. En olämplig metod för central kostnadsövervakning
hos kommun har inneburit, att kuvert till utgående postförsändelser
från olika förvaltningar öppnats stickprovsvis för att se om sorteringen på A-post (dyrare porto) och B-post (billigare porto) varit ändamålsenlig 92/93:543

Premieobligationer
- riksgäldskontorets agerande i premieobligationsaffiir
beställningar 89/90: 149

med förfalskade

Prioritering
- i utsökningsmål 89/90:120

Proportionalitetsprincipen
- husrannsakan hos en bank med anledning av en utredning om
misstänkt skattebrott, begånget av en hos banken anställd direktör
92/93:143

Protokoll
- domstols skyldighet att tillhandahålla utskrift av fonogram 90/91:41
- utformningen av 90/91:48
- fråga om protokollföring i de s.k. kommunala pensionärsråden
92/93:418
- protokollföring vid sammanträde med ledningsgrupp hos allmän
försäkringskassa 92/93:461
- över husrannsakan som inte lett till beslag skall i princip upprättas i
omedelbar anslutning till åtgärden 93/94:112
- protokollföring vid skattenämnds sammanträden 93/94:212

Psykologisk undersökning
- kritik mot bl.a. bristfiillig information i samband med genomförande
av psykologisk testning av elever i grundskolan; frågor rörande krav
på informerat samtycke samt vissa sekretessfrågor 90/91:315

Påföljdsbestämning
- åtal mot domare för tjänstefel (förordnande i dom att villkorligt
medgiven frihet helt förverkas trots att laga grund för ett sådant
förordnande inte förelegat) 93/94:26
- en tingsrätts beslut att undanröja tidigare ådömd påföljd och förordna om ny påföljd har saknat stöd av lag 93/94:28
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Radiosändning
- domstolarnas beslut om ljudupptagning av annan än rätten och
direktsändning i radio under rättegången om mordet på statsminister
Olof Palme 92/93:26
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Regeringsformen
- fråga om överlämnande till enskild av uppgift som ankommer på
polisen (Ebbe Carlsson-affären) 89/90:65
- frågor om kränkning av religionsfriheten 90/91:244
- kommun har inte haft författningsstöd för att fatta ett för allmänheten bindande beslut om bilfria lördagar 91/92:404
- samtycke till husrannsakan 91/92:114
- 10 § närradiolagen har inte ansetts strida mot grundlagens regler om
yttrandefrihet 91/92: 153
- fråga om krav på lagstöd enligt 8 kap. 5 § regeringsformen för avgift
för engelskspråkig gymnasial utbildning 91/92:337
- för mellanstadieelever har anordnats ett studiebesök, avsett att illustrera gränskontrollen vid mottagandet av flyktingar. Kritik mot
uppläggningen och genomförandet vad gäller vissa integritetskränkande inslag, bl.a. innefattande öppnande av elevernas väskor Gfr 2
kap. 6 § regeringsformen) 92/93:498
- som ett led i åtgärder från skolas sida för att utreda ett fall av
övergrepp med invandrarfientlig bakgrund har urinprov tagits på
misstänkta elever. Kritik mot det olagliga förfarandet Gfr 2 kap. 6 §
regeringsformen) 92/93:495
- närradiolagens reklamförbud har ej ansetts strida mot yttrandefrihetsgrundlagen, varför tillämpning av stadgandet om normprövning
i 11 kap. 14 § regeringsformen ej kunnat ifrågakomma 92/93:235
- en av trafiksäkerhetsverket i samband med fordonskontroll (flygande
inspektion) utförd undersökning under medverkan av försäljare av
däck har befunnits olämplig med hänsyn till förtroendet för myndighetsutövningens objektivitet, även om den inte medfört åsidosättande
av regeringsformens bestämmelser om överlämnande av förvaltningsuppgift till enskild 92/93:511
- polisingripanden mot en supporterförening i samband med en fotbollsmatch 93/94:104

Regeringsrätten
- regeringsrättens rutiner för handläggning som första instans av ärenden om utlämnande av allmän handling har mot bakgrund av
domstolens ställning som slutinstans i dylika ärenden ansetts godtagbara 90/91:130

Registrering
- av firma och varumärke 91/92:157

Registrering av handlingar
- kritik mot skolchef för underlåtenhet att registrera till skolstyrelsen
ställd handling, som kommit skolchefen tillhanda 90/91:417
- fråga om behandlingen från offentlighetssynpunkt av ett brev från en
landshövding till en departementschef. Bl.a. fråga om tillämpning av
2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen och om iakttagande av registreringsskyldighet 92/93:634
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Religionsfrihetslagen
- medlemskap i svenska kyrkan vid förvärv av svenskt medborgarskap.
Kritik av regelsystemet 89/90:355
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Remiss
- kritik mot länsstyrelse angående utformning av remiss till byggnadsnämnd med anledning av besvär över beslut av nämnden 90/91:323

Remissyttrande
- kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd för handläggningen av samt
utformningen av beslut i vis.sa ärenden angående remissyttrande till
annan myndighet 91/92:322

Rikskriminal polisen
- tvång.5åtgärder i samband med spaningarna efter den för mordförsök
misstänkte loan Ursut; samarbetet med lokal polismyndighet
92/93:119

Rikspolisstyrelsen
- förvärv av ett aktiebolag för att skydda vis.sa tjänstefordon 92/93:187

Rivning
- fråga om eventuellt bevarande av industribyggnad, dels hos kommunstyrelse och byggnadsnämnd i anslutning till handläggning av
detaljplaneärende, dels hos länsstyrelse (länsantikvarie) i ärende rörande byggnadsminnesförklaring 89/90:319

Rättegångsbalken
- fråga om en utsatt huvudförhandling bör ställas in på grund av att
parterna begärt tid för förlikningsförhandlingar 91/92:33
- förutsättningar för föreläggande till part att inkomma med svaromål
eller yttrande vid äventyr av tredskodom 91/92:35
- samtycke till husrannsakan 91/92:114
- domstolarnas beslut om ljudupptagning av annan än rätten och
direktsändning i radio under rättegången om mordet på statsminister
Olof Palme; även allmänhetens tillträde till förhandlingarna 92/93:26
- en tingsrätt har, sedan den beslutat att ta upp en viss fråga till
avgörande genom mellandom, i en dom avgjort målet i dess helhet;
förfarandet har inte ansetts stå i överensstämmelse med rättegångsbalkens regler 92/93:54
- husrannsakan hos en bank med anledning av en utredning om
misstänkt skattebrott, begånget av en hos banken anställd direktör;
särskilt om behovs- och proportionalitetsprinciperna
och rättens
tillstånd 92/93: 143
- kritik mot en åklagare och en domare för att en tilltalads identitetsuppgifter i ett domslut rättats till "identitet okänd" 93/94:35
- en åklagare har utan lagligt stöd genom beslag omhändertagit bakom
stängda dörrar föredraget förundersökningsmaterial
hos en tilltalad;
särskilt om en tilltalads rätt att få del av allt material i målet
93/94:79

Rättelse
- länsstyrelses ändrade bedömningsgrunder vid tillämpning av förordning om ersättning till enskilda, varav följt att lika fall kommit att
behandlas olika; tillika fråga om rätt för myndighet att återkalla
beslut om ersättning, vilket grundats på oriktiga uppgifter från den
gynnade 89/90:293
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- kritik mot en åklagare och en domare för att en tilltalads identitetsuppgifter i ett domslut ändrats till "identitet okänd" 93/94:35
- fråga om rättelse av verkställigheten (återgång) av ett kommunalt
beslut om antagande av renhållningsentreprenör
93/94:429
-. fråga om länsarbetsnämnds personakthantering
när den enskilde
arbetssökande deltar i verksamheten vid ett arbetsmarknadsinstitut
m.m. 93/94:452
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Rättelse av dom
- kritik mot två länsstyrelsers handläggning av ärende rörande omhändertagande enligt LVM och körkortsingripande;
bl.a. ändring av
personnummer i en länsrättsdom samt underlåtenhet att företa identitetskontroll trots att handlingarna angett olika personnummer för
samma person 93/94:178

Rättshjälp
- i ärende om rättshjälp vid bodelning har endast den make som
beviljats rättshjälp ansetts vara part 89/90:39
- kritik mot Statens invandrarverk med anledning av handläggningen
av ansökningar om rättshjälp i utlännings.ärenden 91/92:194
- Statens invandrarverks rutiner för ersättning till offentliga biträden i
utlännings.ärenden 92/93:243
- i mål om äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan är det lämpligt
att tingsrätten, om bara den ena maken har rättshjälp, upplyser den
andra maken om innehållet i 31 b § rättshjälpslagen 93/94:32
- underlåtenhet att beakta asylsökandes önskemål om att viss advokat
skulle förordnas till offentligt biträde 93/94:195

Rättskraft
- länsstyrelses ändrade bedömningsgrunder vid tillämpning av förordning om ersättning till enskilda, varav följt att lika fall kommit att
behandlas olika; tillika fråga om rätt för myndighet att återkalla
beslut om ersättning, vilket grundats på oriktiga uppgifter från den
gynnade 89/90:293
- frågor om universitets- och högskoleämbetets befogenheter att upphäva eller ändra lokal högskolemyndighets beslut dels vid prövning
av överklagande, dels vid utövande av ämbetets funktion som tillsynsmyndighet. Kritik mot både rättstillämpningen i enskilda fall
och ämbetets i remissvar till JO uttryckta principiella inställning
90/91:287
- frågor om myndighets bundenhet av besvärsinstansens i samband
med återförvisning av mål företagna sakprövning. Kammarrätts dom,
varigenom en fråga om tillstånd i sin helhet avgjorts, har ansetts
böra följas av den i första instans beslutande länsstyrelsen utan
vidare utredning och prövning 92/93:238

Rättsliga rådet
- handläggningen av ett ärende i Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga,
sociala och medicinska frågor (Rättsliga rådet). Särskilt fråga om
rådet vid sin utformning av ett yttrande till Stockholms tingsrätt
iakttagit tillbörlig omsorg och objektivitet samt om handläggningstiden 92/93:452

Samrådsförfarande

mellan myndigheter

- riksantikvarieämbetets
rutiner vid samråd med länsmyndigheter
ärenden rörande byggnadsminnesförklaring 89/90:324
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- fråga om dels omfattningen av myndighets (intagningsnämnd för
gymnasieskolan) utredningsplikt enligt 7 § förvaltningslagen, dels
behovet av samråd mellan skolledning och intagningsnämnd vid
utformningen av behörighetsgivande utbildning 89/90:32S
- lokal samverkansgrupp inom missbruksvården 90/91:369
- fråga om formerna för samverkan mellan arbetsförmedling och
socialförvaltning 93/94:4S8
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Samtycke
- till husrannsakan 91/92:114
- utomstående personers rätt att närvara vid husrannsakan 92/93:138
- polismyndighets användning av en grävmaskin utan ägarens samtycke 92/93:141

Sekretess
- olämplig uppläggning av beredskapsövning där vissa invandrargrupper angivits som fientliga. Tillika fråga om tillämpliga sekretessregler
92/93:S44
- frågor om sekretess då en journal inom skolhälsovården skall följa
en elev vid skolbyte 93/94:471

Service
- televerkets nummerupplysningstjänst lämnar särskild service, för vilken avgift får uttagas 89/90:343
- fråga om myndighet varit skyldig att sammanställa uppgifter ur
allmänna handlingar för att besvara enkät 89/90:399
- information om visst fullföljdsförbud enligt lagen (1989:41) om
TV-avgift 93/94:398
- fråga om länsarbetsnämnds personakthantering när den enskilde
arbetssökande deltar i verksamheten vid ett arbetsmarknadsinstitut
93/94:4S2
- fråga om telefontider och framkomlighet per telefon till en myndighet 93/94:S02

Självrättelse
- enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (FPL) 90/91:13S

Skadestånd
- Reglering i avtal mellan skolledning, elev och elevens föräldrar av
frågor rörande ersättning för elevs skadegörelse i skolan; att eleven
enligt sådant avtal ersätter skadan helt eller delvis genom eget arbete;
tillämpning av arbetsmiljölagens föreskrifter angående minderårigas
arbete 90/91:302
- kritik mot rektor vid gymnasium för ersättningskrav mot elever och
hot om kollektiv bestraffning av dessa i anledning av skadegörelse
inom skolan 92/93:S01

Skattemyndighet
- förkomna deklarationer 93/94:211

Skattenämnd
- protokollföring vid skattenämnds sammanträden 93/94:212

Skolledning
- skollednings ansvar för motverkande av pennalism och mobbning
bland elever; kritik mot skolledning för bristfällig kontroll vid en av
elevförening anordnad s.k. insparksceremoni 90/91:319
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- kritik mot skolledning och skolstyrelse för passivitet i elevvårdsärende. Frågor rörande gränserna för rektors befogenheter vid tillämpning av föreskrifterna i 5 kap. grundskoleförordningen 91/92:373
- kritik mot rektor vid gymnasium för ersättningskrav mot elever och
hot om kollektiv bestraffning av dessa i anledning av skadegörelse
inom skolan 92/93:501
- stängning av skolmatsal som reaktion på några elevers beteende ej
godtagbar 93/94:375
- kritik mot skola, som fordrat skadestånd av samtliga elever som
befunnit sig i en lokal, där skadegörelse vållats 93/94:378
- frågor om skolas skyldighet att underrätta föräldrar om att en elev
har kontakt med skolkuratorn. Lärares kontakt med elev utanför
skolan 93/94:382
- frågor om anpassad studiegäng; planering, beslut och genomförande
93/94:387
- frågor om sekretess då en journal inom skolhälsovården skall följa
en elev vid skolbyte 93/94:471
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Skolorganisation
- skolkonflikten i Drevdagen. Skolmyndigheter som har ansetts icke
uppfylla sina lagenliga skyldigheter, vad gäller ansvaret för att skolpliktiga barn får lagstadgad utbildning, har erinrats om skyldigheten
att fullgöra sina åligganden 89/90:297

Skolstyrelse
- kritik - sedan förundersökning inletts men senare nedlagts - mot
rektor vid gymnasieskola, som utan författningsstöd "befriat" lektor
från undervisningsskyldighet; även kritik mot skolstyrelse och skolförvaltning för passivitet 89/90:306
- beslut av skolstyrelse att debitera gymnasieskolans elever kopieringsavgift med visst belopp per termin har förklarats strida mot lag
90/91:313
- kritik mot skolledning och skolstyrelse för passivitet i elevvårdsärende. Frågor rörande gränserna för rektors befogenheter vid tillämpning av föreskrifterna i 5 kap. grundskoleförordningen 91/92:373
- fråga om kravet på saklighet och opartiskhet åsidosatts i ett ärende
om tillsättning av kommunal skolledartjänst 92/93:581

Skoltidning
- fråga om skollednings ingripanden för att förmå elever att avstå från
planerad utgivning och spridning av tryckt skoltidning varit otillåtna
enligt tryckfrihetsförordningens föreskrifter om bl.a. förhandsgranskning och utgivnings- och spridningshinder; kritik mot skolledningen
för missvisande information till eleverna om den tryckfrihetsrättsliga
regleringens innebörd 90/91:292

Skyddsföreskrifter enligt kulturminneslagen
- kritik mot länsantikvarie som medgivit fastighetsägare att göra avvikelser från i beslut om byggnadsminnesförklaring intagna skyddsföreskrifter jämlikt 3 kap. 2 § kulturminneslagen, trots att inga beslut
om tillstånd till avvikelse från skyddsföreskrift eller jämkning av
skyddsföreskrift fattats av länsstyrelsen i den i 3 kap. 14 resp. 15 §
föreskrivna ordningen 91/92:377

Smittskyddslagen
- permission åt och efterlysning av person, som tvångsisolerats på
grund av HIV-smitta 91/92:290
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- överflyttning av ärende angående tvångsisolering enligt smittskyddslagen och upphörande av sådan isolering 91/92:295
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Socialförsäkring
- felaktig förlängning av tid för utmätning av pension och dröjsmål
med återbetalning 89/90:279
- dröjsmål i flera moment i handläggningen av ett ärende hos riksförsäkringsverket 89/90:280
- avregistrering från försäkringskassas register över inskrivna samt
innehållande av föräldrapenning och allmänt barnbidrag 89/90:282
- begäran om att bli muntligen förhörd inför socialförsäkringsnämnd
90/91:247
- omprövning av arbetsskadeärende 90/91:252
- underlåtenhet att fatta beslut i färdigutrett ärende 90/91:255
- markering i ADB-register av personuppgifter som omfattas av särskild sekretessprövning 90/91:387
- fråga om försäkringskassas tillämpning av 20 kap. 4 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring 91/92:302
- underlåtenhet att vidarebefordra besvärsskrivelse till försäkringsrätt
91/92:304
- fråga dels om försäkringskassas tillämpning av 17 § förvaltningslagen
då den försäkrade har befullmäktigat ombud, dels om ändring av
beslut 91/92:305
- frågor i mål om rätt till ersättning för arbetsskada, vari arbetsledare
utpekats som orsak till skadan, om omfattningen av försäkringsrätts
utredningsansvar och kommuniceringsskyldighet
92/93:456
- protokollföring vid sammanträde med ledningsgrupp hos allmän
försäkringskassa 92/93:461
- lorsäkringskassas handläggning av vissa ansökningar om återkallelse
92/93:463
- telefonföredragning
i ärenden
hos allmänna
försäkringskassor
92/93:465
- försäkringssekreterare har - utan stöd i lag och utan kommunicering, underrättelse om beslut och besvärshänvisning enligt FL beslutat minska en försäkrads pension med visst belopp under
vistelse på LVM-hem 92/93:468
- försäkringskassas möjlighet att styra försäkrad till viss läkare
93/94:336
- fråga om tolkningen och hanteringen av en avvikande mening, som
avgetts av majoriteten i en socialförsäkringsnämnd i ett sjukpenningärende 93/94:339
- anteckning
av negativa uppgifter
en handläggningsjournal
93/94:342
- försäkringskassa ej skyldig att innan en anteckning görs enligt 15 §
FL delge uppgifterna med den försäkrade 93/94:342
- försäkringskassas utredningsansvar i ärende om rätt till sjukpenning
och arbetsskadeersättning 93/94:344
- fråga om och i vad mån försäkringskassa är bunden av RFV:s
rekommendationer 93/94:346
- kritik mot försäkringskassa för dröjsmål med att överlämna ett
överklagande till länsrätten 93/94:347
- åsidosättande av regeringsformens objektivitetskrav genom vissa uttalanden i ett remissvar till JO 93/94:348
- försäkringskassas handläggning av ett ärende om utbildningsbidrag
m.m. 93/94:350
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Socialtjänsten
I Socialtjänstlagen
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(SoL)

Socialtjänstens innehåll

Socialnämndens uppgifter
- beslut av socialnämnd om generell nedprioritering av vissa typer av
socialtjänstärenden har kritiserats 91/92:211
- fråga om beslut av stadsdelsnämnden Bergsjön i Göteborg varit
förenligt med socialtjänstlagens bestämmelser om bistånd till missbrukare 93/94:231

Rätten till bistånd
- bistånd till uppehälle i form av rekvisition 90/91:182
- delgivning av beslut i biståndsärende 90/91:184
- besvärshänvisning då bistånd meddelats enligt 5 § SoL sedan tillämpning av 6 § SoL övervägts 90/91:185
- handläggningen av ett ärende rörande bistånd till psykoterapibehandling. 81.a. fråga om dröjsmål med att fatta beslut samt om
utformningen och om innebörden av beslutet 92/93:310
- användande av fullmakt i ärende om återbetalning av socialbidrag
92/93:316
- underlåtenhet att verkställa domstols dom avseende rätt till bistånd
enligt 6 § SoL i form av personlig assistent 93/94:227
- lämnande av urinprov som förutsättning för socialbidrag 93/94:230
- socialnämnd kan i vissa fall vara skyldig att tillhandahålla s.k.
hushållsekonomisk rådgivning såsom bistånd enligt 6 § SoL. Vidare
fråga bl.a. om underlåtenhet att fatta beslut med anledning av
ansökan om bistånd 93/94: 238
- beslut om bistånd utan samtycke av god man 93/94:240

Omsorger om barn och ungdom
- Projekt Sjö - alternativa insatser för unga lagöverträdare 90/91:168
- stängning av fritidshem på grund av planeringsdagar 92/93:284
- avstängning av barn från daghemsplats på grund av utebliven avgiftsinbetalning 92/93:286
- debitering av daghemsavgift - fråga om kommuniceringsplikt enligt
54 § socialtjänstlagen 92/93:289
- kritik mot personal vid daghem för att ett barn överlämnats till
annan än barnets vårdnadshavare 92/93:291
- stadsdelsnämnder
i Göteborg har ändrat förutsättningarna
för
hemspräksträning i förskolan. Fråga bl.a. om i vad mån rätt till
hemspråksträning kan anses föreligga 92/93:293
- kritik mot socialnämnd för dröjsmål med att inleda utredning enligt
50 § SoL med anledning av anmälan till nämnden om att ett barn
for illa. Vidare bl.a. fråga om lämpligheten av att verkställa ett
omhändertagande enligt 6 § LVU i barnets skola 93/94:257
- fråga om en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik ägt underlåta att
göra anmälan enligt 71 § SoL 93/94:261
- fråga om omfattningen av anmälningsskyldigheten enligt 71 § SoL
m.m. 93/94:264

Omsorger om äldre människor
- omsorgen om de äldre som har psykiska funktionsnedsättningar
89/90:207
19 Riksdagen1<]<}3/94.
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- skyddsombud har stängt biståndsberättigads hem som arbetsplats;
fråga om socialtjänstlagen vid konflikt skall ges företräde framför
arbetsmiljölagen 89/90:213
- underrättelse till anhörig då en boende i servicehus förs till sjuk.hus
90/91:188
- brister i omsorgen om äldre bosatta i Enskededalens servicehem fråga bl.a. om personalens ansvar och den enskildes integritet
92/93:298
- angående rätt för föreståndare vid ålderdomshem att förfoga över
patienters pensioner 93/94:246
- en 95-årig kvinna, med nedsatt psykisk förmåga, som bott på ett
servicehus, har haft s.k. servicekonto. Frågor rörande servicehusets
delaktighet i förvaltningen av medlen på kontot 93/94:249
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Omsorger om människor med handikapp
- hemtjänstens
90/91:177

i Solna kommun

insatser för en handikappad

man

Vård i familjehem och i hem för vård eller boende
- en vårdnadshavare bör hållas underrättad om förhållanden, som kan
ha betydelse för hans önskan att låta sitt barn bli kvar i ett visst
familjehem 91/92:221
- fråga om en frivillig familjehemsplacering av en 15-årig flicka borde
ha hävts när det stod klart att vårdnadshavarna motsatte sig fortsatt
placering och trots att flickan själv vägrade att flytta hem 92/93:305
- kritik mot en socialförvaltning för att i en vårdplan avseende familjehemsplacerade barn angivits en minsta tid under vilken vården
skall fortgå 92/93:308

Handläggning av ärenden m.m.
- brister i handläggning av ärende om ekonomisk hjälp 89/90:216
- samråd vid upprättande av behandlingsplan samt fråga om bistånd
till underårig utan vårdnadshavares samtycke 89/90:219
- socialnämnds uppgifter i hittebarnsfall 89/90:223
- kommunicering
av vårdnadsutredning
och förslag till yttrande
89/90:229
- handläggning av ärende ang. adoption av barn med utländsk härkomst 89/90:231
- polisregisterutdrag betr. sambo får inhämtas i en vårdnadsutredning
89/90:234
- handläggning av ärende ang. dödsboanmälan 90/91:190
- i anslutning till föreliggande misstanke om sexuellt övergrepp mot
barn uppkomna frågor om vårdnadsutrednings genomförande, barnpsykiatrisk utredning m.m. 90/91:192
- dokumentationsskyldighet vid muntligt avslagsbeslut i biståndsärende
91/92:213
- fråga om umgängesberättigad förälders rätt till information om barnets förhållanden när vederbörande inte har del i vårdnaden samt
kritik mot socialförvaltning för brister i utredning och information i
samband med misstanke om sexuellt övergrepp 91/92:213
- vårdnadshavares rätt till information vid handläggning av ett barns
ärende vid daghem 91/92:220
- fråga om rätt för bolagsrepresentant att med stöd av 55 § SoL få
företräde inför socialnämnd då nämnden behandlar ett förslag avseende bolagets serveringstillstånd 91/92:225
- utredningsskyldighet i faderskapsärende. Uttalande om förutsättningar för nedläggande av sådan utredning 91/92:231
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- fråga om tjänstemäns närvaro vid socialnämndens sammanträde
92/93:415
- socialnämnden har inte ansetts ha rätt att enbart på grund av
släktskapet avvisa en parts moder som ombud i ett ärende. Även
fråga om möjlighet att få anlita s.k. stödperson 92/93:417
- fråga om protokollföring i de s.k. kommunala pensionärsråden
92/93:418
- i ett ärende angående vårdnad om barn upprättades vid socialförvaltningen ett journalblad. När en av föräldrarna begärde att få kopia av
bladet, målade handläggaren med en kemisk raderin~ätska över en
anteckning i handlingen innan den kopierades och överlämnades till
föräldern. Åtal väcktes mot tjänstemannen för förvanskning av urkund alternativt tjänstefel 93/94:304
- fråga om kommuniceringsplikt enligt 17 § förvaltningslagen förelegat; tillika uttalande om vad beslut skall innehålla 93/94:307
- socialnämnds skyldighet att enligt 6 kap. 1 och 2 §§ utlänningsförordningen (1989:547) underrätta polismyndighet om utomnordisk
medborgares vistelse i Sverige 93/94:308
- handläggning av ärende angående umgängesrätt enligt 6 kap. 15 §
föräldrabalken 93/94:311
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Övriga frågor
- register inom socialtjänstlagen 89/90:238
- om rätt och skyldighet för föreståndare för ett hem för vård eller
boende att lämna länsstyrelse begärda upplysningar eller synpunkter
i ett tillsynsärende 89/90:245
- dom i Europadomstolen har ingen normerande verkan. Flyttningsförbud får inte användas som en permanent åtgärd 90/91:186
- kritik mot socialstyrelsen för brister i tillämpningen av förvaltningslagens bestämmelser vid handläggning av ansökan om statsbidrag
90/91:199
- fråga om förutsättningar för dödsboanmälan 91/92:232
- fråga om avhysning från skyddat boende och om handläggning av
skadeståndsanspråk 92/93:303
- socialtjänstens agerande i ärende rörande umgängesrätt med barn
92/93:309
- jordabalkens regler om hyra är tillämpliga när socialförvaltningen
mot vederlag upplåter s.k. träningslägenhet 93/94:233
- fråga om formerna för samverkan mellan arbetsförmedling och
socialförvaltning 93/94:458

Il Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- även sedan socialnämnd begärt polishandräckning enligt LVU kvarstår hos nämnden det övergripande ansvaret för att åtgärden genomförs 89/90:248
- underlåten kommunicering i ärende om omedelbart omhändertagande enligt LVU 89/90:251
- förordnande av länsrätt om omedelbar verkställighet i mål enligt
LVU innebär i realiteten att ett redan verkställt omhändertagande
fastställs 89/90:253
- om vård av unga i hem för särskild tillsyn (särskilda ungdomshem)
- 12 § LVU 91/92:235
- tvångsomhändertagande i familjehem av en 12-årig flicka, som vistas
i familjehemmet under lång tid 91/92:249
- fråga dels om reglering av förälders umgänge med barn, som omhändertagits jämlikt LVU, dels om avvisat ombuds rätt att ta del av
handlingar i ärende 91/92:261
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- förutsättningar för upphörande av LVU-vård, när den unge avvik.it
och inte kan återfinnas, så att eventuellt kvarstående vårdbehov kan
utredas 91/92:266
- en fyraårig pojke har avlidit till följd av misshandel - en granskning av socialtjänstens i Hedemora kommun och polismyndighetens
i Avesta polisdistrikt befattning med ärendet dessförinnan 92/93:319
- en flicka, två år, död till följd av grov misshandel - om förutsebarhet vid utredning av misstänkt barnmisshandel 92/93:341
- åtgärder i ärende rörande misstänkt barnmisshandel. Frågor ang.
bl.a. tidpunkten för inträde av anmälningsplikt enligt 71 § socialtjänstlagen, bristande dokumentation i socialakt, utförande av utredning enligt 50 § socialtjänstlagen och överflyttning av ärende
92/93:391
- tillämpningen av 6 § LVU i ärende angående överflyttning av barn
till vårdnadshavare 91/92:402
- handläggning av frågor om umgängesrätt och om upphörande av
vård enligt LVU 92/93:405
- fråga om socialnämnd i visst fall till nämndens ordförande ägt
delegera rätten att besluta om upphörande av vård enligt LVU.
Tillika fråga om ordföranden med stöd av delegationsbeslutet ägt
medge att ett barn, som var föremål för vård enligt nämnda lag, fick
vistas i det egna hemmet m.m. Båda frågorna har besvarats nekande
92/93:409
- handläggningen av ett barnavårdsärende; fråga om laglig grund förelegat för ett omhändertagande enligt LVU m.m. 93/94:270
- fråga om vid gemensam vårdnad vård enligt LVU får inledas i den
andra vårdnadshavarens hem; tolkningen av 11 § LVU angående vad
som avses med barnets eget hem m.m. 93/94:277
- uttalande om tillvägagång.5sätt vid hämtning av barn efter beslut om
omhändertagande enligt LVU 93/94:281
- en socialsekreterare har i ett ärende rörande förälders umgänge med
barn, som på grund av föräldrarnas alkoholmissbruk varit föremål
för vård enligt LVU, föreskrivit att föräldrarna stickprovsvis skall
lämna urinprov för att visa sin drogfrihet. Fråga bl.a. om möjligheten att fordra urinprov av föräldrar som ett led i utredningen av
LVU-ärendet och om tillåtligheten av krav på urinprov för rätt till
umgänge med barnet 93/94:283
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III Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
-

arbetsmiljölagen och LVM 89/90:253
om sekretess och om postöppning vid ett LVM-hem 89/90:264
om förordnande av offentligt biträde 90/91:138
innebörden av substitution enligt rättshjälpsförordning 90/91:138
underlåtenhet att hålla muntlig förhandling 90/91:138
iakttagande av tidsfrist vid prövning av ansökan om vård 90/91:138
missbrukare inom Stockholms län har inte kunnat beredas vård till
följd av otillräckliga resurser 90/91:204
överläkares kvarhållningsrätt enligt 24 § tredje stycket LVM
90/91:218
tvångsmedel och censur vid LVM-hem 90/91:220
dom, som får till följd att någon skall överföras till visst vårdhem,
bör tillställas ledningen för detta 90/91:223
underlåtenhet att enligt 15 § LVM underställa länsrätt beslut om
omedelbart omhändertagande 91/92:270
en person som omhändertagits för vård enligt LVM har förvarats i
häkte i 28 dagar i avvaktan på att vårdplats skulle bli tillgänglig
91/92:271
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- en person som omhändertagits av polismyndighet efter att ha avvikit
från LVM-hem har fått kvarstanna hos polisen i elva dagar innan
han bereddes fortsatt vård - fråga bl.a. om tillämpningen av 25 §
LVM 91/92:274
- kammarrätts underlåtenhet att underrätta behandlingshem att dom
enligt LVM blivit upphävd. Uttalande att sådan dom är omedelbart
gällande 91/92:277
- frågor angående omhändertagande av recept vid institution för missbrukare och om tillämpningen av handräckningsreglerna i LVM
92/93:411
- socialförvaltning har utan stöd i lag gjort framställning hos allmän
försäkringskassa om avdrag på försäkrads pension för vårdavgift
under vistelse på LVM-hem 92/93:468
- länsrätts underlåtenhet att underrätta behandlingshem om att beslut
om omedelbart omhändertagande
enligt LVM inte fastställts
93/94:289
- underlåtenhet att enligt 15 § LVM underställa länsrätt beslut om
omedelbart omhändertagande; tillika uttalande om att ett icke underställt beslut alltjämt är verkställbart 93/94:292
- uttalande angående från vilken tidpunkt verkstä1lighet av en dom
om vård enligt LVM skall anses påbörjad i de fa11föreståndaren för
behandlingshemmet fattat intagningsbeslut som omedelbart åtföljts
av beslut enligt 27 § LVM om vård i annan form 93/94:295
- frågor om överläkares underrättelseskyldighet och kvarhållningsrätt
enligt 24 § tredje stycket LVM 93/94:298
- fråga bl.a. om möjligheten att begära urinprov av den som vill
besöka intagen vid ett s.k. § 23-hem enligt LVM 93/94:302

1993/94:JO 1

Bilaga 4

Statens maskinprovningar
- kritik mot Statens maskinprovningar för dröjsmål med utlämnande
av kopior av allmänna handlingar. Myndigheten har vidare, trots att
vissa handlingar uppenbarligen förvarades hos den, hänvisat sökanden att begära kopior hos annan myndighet. Til1ika fråga om innebörden av användande av s.k. hemligstämpel 93/94:509

Strafföreläggande
- utfärdande av 90/91:61

Strandskydd
- länsstyrelse har i flera avseenden förfarit felaktigt vid handläggning
av ett ärende rörande överklagande av beslut om positivt förhandsbesked ifråga om strandskyddsdispens. Fråga om bl.a. överklagbarhet
och besvärsrätt 91/92:397

Studiestöd
- vissa frågor rörande statlig förvaltningsmyndighets normgivning
inom ramen för bemyndiganden i av regeringen utfärdad förordning
91/92:331

Stämning
- dröjsmål med utfärdande av stämning i brottmål 89/90:30
- ny stämning har utfärdats trots att den tilltalade redan delgivits
stämning; rotelinnehavaren borde uppmärksammat rotelsekreteraren
på detta 91/92:37
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Summarisk process
- granskning med anledning av kronofogdemyndigheternas
de av mål om betalningsföreläggande m.m. 93/94:159

övertagan-
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Säkerhetspolisen
- medverkan till att en utländsk säkerhetstjänst
palestinsk flykting i Sverige 93/94:88

hållit förhör med en

Taxeringsnämnd
- fråga om rätt att använda egen bandspelare vid personlig inställelse
inför taxeringsnämnd 89/90:204

Taxeringsrevision
- kritik mot en bolagsrevisor intagen i revisionspromemoria rörande
bolaget 89/90:187
- revision av ett bolag har inletts i samband med husrannsakan
avseende andra bolag 89/90:187

Telefonföredragning
- i ärenden hos allmänna försäkringskassor 92/93:465

Telefonsammanträde
- miljö- och hälsoskyddsnämnd har avgjort vissa brådskande ärenden
genom beslut av miljö- och hälsoskyddschefen efter telefonkontakter
med vissa av nämndens ledamöter; kritik för att besluten tillkommit
i en ordning som strider mot kommunallagens föreskrifter 91/92:326

Tillsyn
- långsam handläggning av besvärsärende, vilket av besvärsprövande
myndighet (UHA) sammanblandats med ett av myndigheten i anledning av besvären igångsatt tillsynsärende 89/90:317
- frågor om universitets- och högskoleämbetets befogenheter att upphäva eller ändra lokal högskolemyndighets beslut dels vid prövning
av överklagande, dels vid utövande av ämbetets funktion som tillsynsmyndighet. Kritik mot rättstillämpningen i enskilda fall och
ämbetets i remissvar till JO uttryckta principiella inställning
90/91:287
- fråga om och i vad mån myndighet (försäkringskassa) är bunden av
tillsynsmyndighets/centralmyndighets rekommendationer 93/94:346

Tjänstefel
- remissyttrande över departementspromemorian
(Ds 1988:32) Myndighetsmissbruk 89/90:403
- kritik mot förrättningslantmätare, som avgjort ärende om fastighetsreglering, i vilket förelåg stridiga intressen mellan sakägare, utan
sammanträde enligt 4 kap. 14 § fastighetsbildningslagen och utan att
iakttaga bestämmelserna om kommunicering i 4 kap. 15 § samma
lag. Fråga om åtal för tjänstefel har aktualiserats, men gärningen har
med hänsyn till omständigheterna ansetts kunna betecknas som
ringa och därför inte av karaktär att föranleda ansvar enligt 20 kap.
1 § brottsbalken 91/92:400
- försäkringssekreterare har - utan stöd i lagen om allmän försäkring
eller annan författning och utan kommunicering, underrättelse om
beslut och besvärshänvisning enligt FL - beslutat minska en försäkrads pension med visst belopp under vistelse på LVM-hem. Fråga

582

om åtal för tjänstefel har aktualiserats, men gärningen har med
hänsyn till omständigheterna ansetts inte vara av karaktär att föranleda ansvar enligt 20 kap. 1 § brottsbalken 92/93:468
- kommunal myndighets handläggning av fråga om upplåtelse av
marknadsplats.
Tillämpning
av objektivitetsprincipen
m.m.
92/93:539
- fråga om åtal mot en försäkrin~kreterare
har aktualiserats, men
gärningen har med hänsyn till omständigheterna ansetts kunna
betraktas som ringa och därför inte av karaktär att föranleda ansvar
för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken 93/94:350
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Tjänstetillsättning
- lån~m handläggning av ärende om tillsättning av långtidsvikariat;
även fråga om dröjsmål med att överlämna handlingarna i ärendet
till besvärsmyndighet i anledning av att tillsättningsbeslutet överklagats 89/90:349
- konsultmedverkan vid tillsättning av kommunala chefstjänster m.m.
Fråga om förfarandets förenlighet med offentlighetsprincipen
89/90:415
- vis.sa frågor - bl.a. angående sakprövningsförutsättningar - rörande
universitets- och högskoleämbetets handläggning av besvär över
tjänstetillsättningsbeslut, då den person som i första instans förordnats att inneha tjänsten återkallat sin ansökan resp. begärt entledigande 91/92:351
- länsskolnämnds handläggning av tjänstetillsättningsärenden; dels fråga om tillåtligheten av tjänstetillsättningsbeslut med förbehåll avseende eventuellt överklagande, dels frågor rörande ändring av tillsättningsbeslut före tillträdesdagen 91/92:364
- fråga om offentlighetsprincipens iakttagande vid tillsättning av tjänst
som skolchef. Konsultmedverkan vid rekryteringen utan reguljärt
ansökningsförfarande 92/93:622
- fråga om kravet på saklighet och opartiskhet åsidosatts i ett ärende
om tillsättning av kommunal skolledartjänst 92/93:581
- frågor om behörighetskrav och befordringsgrunder vid tillsättning av
tjänst som högskoleadjunkt 92/93:502
- fråga om offentlighetsprincipens iakttagande vid kommunalt anställningsförfarande under konsultmedverkan 92/93:628

Tredskodom
- förutsättningar för föreläggande till part att inkomma med svaromål
eller yttrande vid äventyr av tredskodom 91/92:35

Trolöshet mot huvudman
- initiativärende angående beslut om personskydd m.m. samt kostnaderna för detta skydd 91/92:96

Tryckfrihet
- en myndighet kan inte undandra sig anvar för sina uttalanden,
beslut eller åtgärder genom att klä dem i den tryckta skriftens dräkt
90/91:144
- tjänstemans rätt att skriva debattartiklar 90/91:144

583

- kritik mot en fakultativ kommunal nämnd - marknadsnämnd som vid fördelning av marknadsplatser i visst fall avvikit från den i 1
Som särkap. 9 § regeringsformen fastlagda objektivitetsprincipen.
skilt graverande har ansetts att nämnden synes ha tagit ovidkommande hänsyn till innehållet i en tidningsartikel och därmed visat
bristande respekt för yttrande- och tryckfriheten 90/91:347
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Tryckfrihetsförordningen
- vittnesförhör med journalist angående meddelares identitet m.m.
89/90:36
- ärenden rörande utgivningsbevis för periodisk skrift har med hänsyn
till de tryckfrihetsrättsliga aspekterna ansetts böra generellt behandlas med förtur 90/91:156
- fråga om skollednings ingripanden för att förmå elever att avstå från
planerad utgivning och spridning av tryckt skoltidning varit otillåtna
enligt tryckfrihetsförordningens
föreskrifter om bl.a. förhandsgranskning och utgivnings- och spridningshinder; kritik mot skolledningen
för missvisande information till eleverna om den tryckfrihetsrättsliga
regleringens innebörd 90/91:292
- skrivelse, som personalen på en sjukvårdsavdelning på eget initiativ
sänt till länssjukvårdsnämnden,
var inte att betrakta som en s.k.
internpromemoria,
utan som en utifrån inkommen och därmed
allmän handling 90/91:372
- diarieföring vid förtroendenämnd m.m. 90/91:373
- underlåtenhet att diarieföra inkommen handling - även fråga om
sekreterares förteckning över vissa inkomna handlingar är att anse
som register i sekretesslagens mening 90/91:375
- inkommen handling ej diarieförd - fråga också om när skrivelse
från tjänsteman till förvaltningsmyndighet blir att anse som inkommen eller upprättad och därmed allmän handling 90/91:378
- underlåtenhet att registrera brev 90/91:380
- registrering av anonym skrift 90/91:381
- av rektor meddelat förbud för företrädare för visst politiskt parti att
inom skolas område sprida flygblad med politisk propaganda har
91/92:346
befunnits strida mot 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen

Tull
- tullverkets erkännande- och fullmaktsrutiner

91/92:165

Tvistemål
- fråga om en utsatt huvudförhandling bör ställas in på grund av att
parterna begärt tid för förlikningsförhandlingar
91/92:33

Tystnadsplikt
- kan en präst befria sig från sin tystnadsplikt genom att lämna sin
prästtjänst i svenska kyrkan? Frågan besvarad nekande 89/90:360
- för lärare rörande uppgift om elev i skolpsykologisk undersökning
90/91:315
- för ledamot i övervakningsnämnd för uppgifter om för brott dömd
person 92/93:615

Underrättelse
- FL:s bestämmelser om bl.a. underrättelse om beslut har åsidosatts i
ärende hos allmän försäkringskassa om avdrag på försäkrads pension
för vårdavgift under vistelse på LVM-hem 92/93:468
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Unga lagöverträdare
- fråga om förutsättningar förelegat att frångå 14-dagarsfristen för
hållande av huvudförhandling i brottmål mot underårig 90/91:38
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Uppbörd
- begreppet "avskrivning" enligt uppbördslagen 89/90:137, 91/92:136
- lång.53m och bristfiillig handläggning av ett ärende om jämkning av
preliminär skatt 93/94:224

Urinprov (utanför kriminalvården)
- lämnande av urinprov som förutsättning för socialbidrag 93/94:230
- fråga bl.a. om möjligheten att fordra urinprov av föräldrar som ett
led i utredningen av LVU-ärende och om tillåtligheten av krav på
urinprov för rätt till umgänge med barnet 93/94:283

Utbildning
- skolkonflikten i Drevdagen. Skolmyndigheter som har ansetts icke
uppfylla sina lagenliga skyldigheter, vad gäller ansvaret för att skolpliktiga barn rar lagstadgad utbildning, har erinrats om skyldigheten
att fullgöra sina åligganden 89/90:297
- kritik - sedan förundersökning inletts men senare nedlagts - mot
rektor vid gymnasieskola, som utan författningsstöd "befriat" lektor
från undervisningsskyldighet; även kritik mot skolstyrelse och skolförvaltning for passivitet 89/90:306
- fråga om dels omfattningen av myndighets (intagningsnämnd för
gymnasieskolan) utredningsplikt enligt 7 § förvaltningslagen, dels
behovet av samråd mellan skolledning och intagningsnämnd vid
utformningen av behörighetsgivande utbildning 89/90:325
- fråga om skollednings ingripanden för att förmå elever att avstå från
planerad utgivning och spridning av tryckt skoltidning varit otillåtna
enligt tryckfrihetsförordningens föreskrifter om bl.a. förhandsgranskning och utgivnings- och spridningshinder; kritik mot skolledningen
för missvisande information till elever om den tryckfrihetsrättsliga
regleringens innebörd 90/91:292
- reglering i avtal mellan skolledning, elev och elevens föräldrar av
frågor rörande ersättning för elevs skadegörelse i skolan; tillika fråga
huruvida rättsordningen medger, att eleven enligt sådant avtal ersätter skadan helt eller delvis genom eget arbete; tillämpning av arbetsmiljölagens föreskrifter angående minderårigas arbete 90/91:302
- beslut av skolstyrelse att debitera gymnasieskolans elever kopieringsavgift med visst belopp per termin har förklarats strida mot lag
90/91:313
- kritik mot bl.a. bristfiillig information i samband med genomförande
av psykologisk testning av elever i grundskolan; frågor rörande krav
på informerat samtycke samt vissa sekretessfrågor 90/91:315
- skollednings ansvar för motverkande av pennalism och mobbning
bland elever; kritik mot skolledning för bristfiillig kontroll vid en av
elevförening anordnad s.k. insparksceremoni 90/91:319
- fråga om krav på lagstöd enligt 8 kap. 5 § regeringsformen för avgift
för engelskspråkig gymnasial utbildning 91/92:337
- vuxenutbildningsnämnds handläggning av dels ansöknings-, dels besvärsärende; tillämpning av föreskrifterna i 4 resp. 25 § förvaltningslagen 91/92:360
- vissa frågor rörande universitets- och högskoleämbetets handläggning
av besvärsärenden avseende tjänstetillsättningar inom högskolesektorn 91/92:351
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- läns.skolnämnds handläggning av tjänstetillsättningsärenden; dels fråga om tillåtligheten av tjänstetillsättningsbeslut med förbehåll avseende eventuellt överklagande, dels frågor rörande ändring av tillsättningsbeslut före tillträdesdagen 91/92:364
- kritik mot skolledning och skolstyrelse för passivitet i elevvårdsärende. Frågor rörande gränserna för rektors befogenheter vid tillämpningen av föreskrifterna i 5 kap. grundskoleforordningen 91/92:373
- beslut av utbildnings- och forskningsnämnd vid universitet rörande
principer for fördelning av utbildningsbidrag till forskarstuderande
har befunnits strida mot gällande författningsföreskrifter 91/92:356
- frågor om behörighetskrav och befordringsgrunder vid tillsättning av
tjänst som högskoleadjunkt 92/93:502
- för mellanstadieelever har anordnats ett studiebesök, avsett att illustrera gränskontrollen vid mottagandet av flyktingar. Kritik mot
uppläggningen och genomförandet vad gäller vis.sa integritetskränkande inslag, bl.a. innefattande öppnande av elevernas väskor Gfr 2
kap. 6 § regeringsformen) 92/93:498
- som ett led i åtgärder från skolas sida for att utreda ett fall av
övergrepp med invandrarfientlig bakgrund har urinprov tagits på
misstänkta elever. Kritik mot det olagliga forfarandet Gfr 2 kap. 6 §
regeringsformen) 92/93:495
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Utbildningsbidrag
- beslut av utbildnings- och forskningsnämnd vid universitet rörande
principer för fordelning av utbildningsbidrag till forskarstuderande
har befunnits strida mot gällande författningsföreskrifter 91/92:356
- försäkringskassas handläggning av ett ärende om utbildningsbidrag
m.m. 93/94:350

Utlänning
- avvisning på grund av avsaknad av arbetstillstånd 89/90:67
- direktavvisning av asylsökande 89/90:80
- tillämpning av den s.k. första asyllandsprincipen 91/92:192
kritik mot polismyndighet för dess handläggning av ett ärende om
avvisning enligt utlänningslagen 91/92:189
kritik mot statens invandrarverk med anledning av handläggningen
av ansökningar om rättshjälp i utlänningsärenden 91/92:194
statens invandrarverks handläggning av asylärenden m.m. 92/93:243
långsam handläggning av ansökan om arbetstillstånd; dubbelregistrering 92/93:263
muntlig handläggning i asylärende 92/93:262
underlåtenhet att fatta beslut i biståndsfråga 93/94:190
i fråga om bistånd åt asylsökande har förläggning felaktigt trott sig
ha rätt att överklaga en länsrättsdom. Även fråga om handläggningen
i övrigt 93/94:193
underlåtenhet att beakta asylsökandes önskemål om att viss advokat
skulle forordnas till offentligt biträde 93/94:195

Utmätning
- kundfordringar ej utmätta 89/90:119
handläggning av ett mål om utmätning rörande ett mindre belopp;
prioritering 89/90:120
löfte om utmätningsfrihet 89/90:125
felaktig förlängning av tid för utmätning av pension och dröjsmål
med utbetalning 89/90:279
underrättelse om förrättning i bankfack samt förteckning över därvid
anträffad egendom 90/91:112
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- tillträde med tvång till bostadslägenhet i innehavarens frånvaro för
utmätning hos en eventuell inneboende 92/93:218
- prövning av exekutionstitel (debitering.5långd) 92/93:214
- efterforskande av adress beträffande gäldenär bosatt i utlandet
92/93:216
- distansutmätning
trots att utmätningen
inte kunde säkerställas
93/94:162
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Utredning
- fråga om dels omfattningen av myndighets (intagning.5nämnd för
gymnasieskolan) utredning.5plikt enligt 7 § förvaltning.5lagen, dels
behovet av samråd mellan skolledning och intagning.5nämnd vid
utformningen av behörighetsgivande utbildning 89/90:325
- länsrätt har vid handläggning av mål om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen företagit hembesök hos klaganden tillsammans med representanter för socialnämnden; fråga om utredning.5åtgärdens laglighet och lämplighet 91/92:148
- fråga om vilken myndighet - beslutsmyndigheten eller överinstansen - som skall företa den förnyade utredning som kan bli följden
av att nya omständigheter åberopas i samband med överklagande
92/93:238
- försäkring.5rätts utredning.53nsvar i mål om rätt till ersättning för
arbetsskada 92/93:456

Utsökning, se även Avhysning, Exekutiv försäljning,
Handräckning, Socialtjänstlagen, Utmätning
- kronofogdemyndighets behörighet att handlägga utsökning.5mål, som
överlämnas
till myndigheten
av annan kronofogdemyndighet
89/90:115
- initiativärende angående debitering.5längder och liknande omedelbart
verkställbara exekutionstitlar 89/90:118
- behörig kronofogdemyndighet 91/92:134
- brist i överensstämmelse mellan namn och personnummer 92/93:215

Vakthavande befäl
- disciplinansvar
92/93:105
- disciplinansvar
92/93:102

för falskeligen

ändrat

och

för brister vid prövningen

utfyllt

arrestantblad

av ett frihetsberövande

Val
- valinformation till invandrare
har kritiserats 90/91:362

som lämnats av landsting.5kommun

Verkställighet
- fråga om rättelse av verkställigheten (återgång) av ett kommunalt
beslut om antagande av renhållning.5entreprenör 93/94:429

Vite
- kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd för utformningen av vissa
vitesförelägganden 90/91:270
- kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd för utformningen av vissa
vitesförelägganden 91/92:324
- kritik mot en ting.5rätt för handläggningen av ett ärende om vitesföreläggande, tillika kritik mot en överförmyndarnämnd för underlåtenhet att följa upp ärendet 92/93:549
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Vittnesförhör
- under ffirundersök.ning med journalist angående meddelares identitet m.m. 89/90:36

1993/94 :JO 1
Bilaga 4

Yrkesinspektionen
- ffirhandsgranskning av bygglovshandlingar 89/90:347
- vid inspektion av en yrkesinspektion upptagen fråga om skyddsombuds m.fl. medverkan i vissa arbetsmiljöbedömningar 93/94:457

Yttrande
- kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd for handläggningen av samt
utformningen av beslut i vissa ärenden angående remissyttrande till
annan myndighet 91/92:322

Yttrandefrihet
- kommunaltjänstemans rätt att yttra sig i massmedierna 90/91:352
- kritik mot en fakultativ kommunal nämnd - marknadsnämnd
som vid fördelning av marknadsplatser i visst fall avvikit från den i 1
kap. 9 § regerin~formen fastlagda objektivitetsprincipen. Som särskilt graverande har ansetts att nämnden synes ha tagit ovidkommanoch därmed visat
de hänsyn till innehållet i en tidnin~rtikel
bristande respekt för yttrande- och tryckfriheten 90/91:347
- kommunalråds kritik av kommunal chefstjänsteman för att denne
skriftligen till kommunstyrelsen framfört vissa uppfattningar och
synpunkter ej otillåten inskränkning i dennes grundla~nliga
yttrandefrihet 90/91 :354
- 10 § närradiolagen har inte ansetts strida mot regerin~formens
regler om yttrandefrihet 91/92:153
- statstjänstemans rätt att yttra sig i massmedierna (tillämpning av 2
kap. 1 § regerin~formen och 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen);
tillika fråga om otillåten efterforskning av pressens källor (tillämpning av 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen) 91/92:340
- daghemspersonals yttrandefrihet 91193:586
- fråga om kravet på saklighet och opartiskhet åsidosatts i ett ärende
om tillsättning av kommunal skolledartjänst 92/93:581
- företrädare för myndigheter måste avhålla sig från att uttrycka sig på
ett sätt som kan uppfattas som försök att hindra anställda att utom
arbetet utnyttja sina grundla~fästa fri- och rättigheter 93/94:489
- fråga om begränsningar i yttrandefrihet m.m. för kommunanställda
93/94:496

Yttrandefrihetsgrundlagen
- närradiolagens reklamförbud har ej ansetts strida mot yttrandefrihetsgrundlagen, varför tillämpning av stadgandet om normprövning
i 11 kap. 14 § regerin~formen ej kunnat ifrågakomma 91193:235

Åklagare
- fråga om disciplinansvar för domare och åklagare med anledning av
ett lagvidrigt beslut om hemlig teleavlyssning 91/92:25

Åtal
- mot distriktsåklagare för urkundsförfalskning 90/91:50
- mot polisinspektör för myndighetsmissbruk alternativt vårdslös myndighetsutövning (underlåtenhet att frige frihetsberövade) 90/91:56
- mot f.d. polismästare för myndighetsmissbruk (underlåtenhet att
frige frihetsberövade) 91/92:48
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- mot en kommissarie för vårdslös myndighetsutövning (upplösning
av en demonstration och kvarhållande av demonstranterna på platsen) 92/93:62
- mot en polisintendent för felaktig myndighetsutövning (avvisning av
engelska fotbollssupportrar) 92/93:69
- mot ledamot i övervakningsnämnd för brott mot tystnadsplikt
92/93:615
- mot f.d. avdelningschef vid socialförvaltning för tjänstefel 92/93:319
- mot rådman för tjänstefel (förordnande i dom att villkorligt medgiven frihet helt förverkas trots att laga grund för ett sådant förordnande inte förelegat) 93/94:26
- polisinsatschef har dömts för tjänstefel för olaga husrannsakan
93/94:43
- mot en insatschef och ett vakthavande befäl för tjänstefel och osant
intygande (beslut om medtagande till förhör och osann uppgift på
arrestantblad) 93/94:52
- mot t.f. avdelningschef för förvanskning av urkund 93/94:304
mot en myndighetschef för tjänstefel har ogillats (dröjsmål med att
utlämna allmän handling) 93/94:477
mot personalhandläggare för tjänstefel (dröjsmål med utlämnande av
allmän handling) 93/94:487
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Åtalsunderlåtelse
- åklagare har meddelats åtalsunderlåtelse för vårdslös myndighetsutövning (beslut om husrannsakan efter anonymt tips) 91/92:44
- tjänsteman vid kriminalvårdsstyrelsen har meddelats åtalsunderlåtelse för tjänstefel (dröjsmål med att vidta åtgärder för prövning av
framställning om utlämnande av allmän handling) 91/92:439

Återförvisning
- frågor om myndighets bundenhet av besvärsinstansens i samband
med återförvisning av mål företagna sakprövning. Kammarrätts dom,
varigenom en fråga om tillstånd i sin helhet avgjorts, har ansetts
böra följas av den i första instans beslutande länsstyrelsen utan
vidare utredning och prövning 92/93:238

Återkallelse
- fråga om rätt för myndighet att återkalla beslut om ersättning, vilket
grundats på oriktiga uppgifter från den gynnade 89/90:293
- länsbostadsnämnd har överskridit sina befogenheter genom att med
anledning av en skrivelse från vederbörande förmedlingsorgan återkalla ett för enskild part gynnande beslut om bostadsanpassningsbidrag 90/91:161
- länsskolnämnds handläggning av tjänstetillsättningsärenden; dels fråga om tillåtligheten av tjänstetillsättningsbeslut med förbehåll avseende eventuellt överklagande, dels frågor rörande ändring av tillsättningsbeslut före tillträdesdagen 91/92:364
- försäkringskassas handläggning av vissa ansökningar om återkallelse
92/93:463
- fråga om ett överklagande bör avskrivas sedan det återkallats per
telefon 93/94: 177

Återtagande
- ersättning till förrättningsman för omhändertagande av återtaget gods
i handräckningsmål 90/91:121
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Ändring i dom
- kritik mot två länsstyrelsers handläggning av ärende rörande omhändertagande enligt LVM och körkortsingripande; bl.a. ändring av
personnummer i en länsrättsdom samt underlåtenhet att företa identitetskontroll trots att handlingarna angett olika personnummer för
samma person 93/94:178
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Överförmyndare, överförmyndarnämnder
- kritik med anledning av länsstyrelses åtgärd att hos överförmyndarnämnd anhålla om prövning av avtal och överförmyndarnämnds
åtgärd att pröva avtal sedan godmanskap upphört 91/92:179
- fråga om förordnande av förvaltare enligt föräldrabalken m.m.
91/92:38
- kritik mot en överförmyndarnämnd för underlåtenhet/dröjsmål med
att vidta åtgärder med anledning av brister i god mans redovisning
92/93:549
- otillräckliga åtgärder i ett förmynderskapsärende 92/93:555
- kritik mot en överförmyndarnämnd för bristfällig utredning av ett
ärende om förordnande av förvaltare 92/93:560
- kritik mot överförmyndarnämnd för underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder mot god man som inte avgivit förteckning enligt 16
kap. 2 § föräldrabalken, tillika kritik med anledning av bristande
kontroll av huvudmäns bankrnedel och av god man angivna årsräkningar 92/93:564
- kritik mot överförmyndarnämnd för underlåtenhet att ansöka om
vitesföreläggande mot försumlig god man 92/93:574
- fråga om omyndigs medel använts till nytta för myndlingen
92/93:577
- kritik mot överförmyndarnämnd för underlåtenhet att vidta åtgärder
för ett godmanskaps upphörande 93/94:434
- kritik mot överförmyndarnämnd för underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder mot förmyndare som inte avgivit föreskrivna förteckningar och årsredovisningar 93/94:436
- kritik mot överförmyndarnämnd med anledning av bristfällig kontroll av placering av omyndigas medel; tillika kritik med anledning
av underlåtenhet att vidta åtgärder för att förmå förmyndare att avge
årsräkningar 93/94:439
- kritik mot överförmyndarnämnd för brister i utredningen av ett
ärende rörande tillstånd till försäljning av fast egendom (underlåtenhet att inhämta visst yttrande) 93/94:444
- kritik mot överförmyndare för bristande tillsyn över ett förvaltarskap
93/94:446

Övervakning
- frihetsberövande av en gravid diabetessjuk kvinna; läkarundersökning och övervakning 92/93:176
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Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1967–1975/76 finns
fogat som bilaga 3 (s. 557) till ämbetsberättelsen 1975/76 och har även
tryckts separat. I ingressen till detta register har lämnats upplysningar om
register till tidigare ämbetsberättelser.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1976/77–1988/89
finns fogat som bilaga 4 (s. 437) till ämbetsberättelsen 1988/89.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1989/90–1993/94
finns fogat som bilaga 4 (s. 534) till ämbetsberättelsen 1993/94.
______________________
Allmänna handlingar
Fråga om handling är allmän eller ej
– fråga om brev till en befattningshavare vid en myndighet varit att anse
som privatbrev 94/95:234
– fråga om brev till en befattningshavare vid en myndighet utgjort allmän
handling 94/95:240
– fråga om videofilm som personal tagit med egen utrustning och som avsåg tre utvecklingsstördas verksamhet vid en landstingsinstitution utgjorde allmän handling. Tillika fråga om det på grund av sekretess förelegat
hinder mot att ge kopior av filmerna till omsorgstagarna 94/95:511
– rensning och gallring av vissa slags handlingar samt diarieföring eller
annan dokumentering av sådana åtgärder hos en länsstyrelse 95/96:491
– fråga om brev till ledamöter i överförmyndarnämnd utgör allmänna handlingar m.m. 96/97:461
– frågor om förhållandet mellan verksamheten inom Riksarkivets enhet för
svensk arkivinformation, SVAR, och dels tryckfrihetsförordningens bestämmelser om handlings offentlighet, dels bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191) 96/97:484
– försäkringskassas vägran att lämna ut en ej undertecknad handling
98/99:508
– begäran om uppgifter om ledamöter i en socialförsäkringsnämnd
98/99:509
Fråga om utlämnande av allmän handling eller uppgifter därur
– expediering av allmänna handlingar med telefax 94/95:63
– fråga om skyldighet för sjukhus att på begäran av polismyndighet lämna
ut uppgifter rörande skada på barn 94/95:516
– fråga om utlämnande av allmän handling vid pastorsexpedition (pastorsämbetets handlingar) 94/95:560
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– fråga om utlämnande av allmän handling vid pastorsexpedition (kyrkokommunala handlingar) 94/95:563
– fråga om Regeringsrättens handläggningstider i mål rörande utlämnande
av allmän handling 94/95:566
– fråga om avgiftsdebitering vid utlämnande av allmän handling för släktforskningsändamål 94/95:568
– kritik mot länsbostadsnämnd för dröjsmål med handläggningen av en
begäran att få ut allmänna handlingar, vilka det ankom på nämnden att
identifiera 94/95:571
– fråga om skyldighet för myndighet med flexibel arbetstid att efter den
fasta arbetstidens utgång tillhandahålla allmän handling 94/95:589
– kanslichef vid SPAR nämnden har hänvisat till skattemyndighet i stället
för att lämna ut begärda uppgifter 94/95:595
– förvaringsbegreppet (försäkringskassa) 94/95:599
– kritik mot myndighet för dröjsmål med utlämnande av allmänna handlingar. Myndighet får inte låta egna värderingar fördröja utlämnandet även
om det sker i sökandens intresse 95/96:440
– chefskronofogdes dröjsmål med utlämnande av allmänna handlingar
95/96:467
– kronofogdemyndighets underlåtenhet att meddela beslut i ärende om
utlämnande av allmän handling 95/96:471
– skattemyndighet har inte lämnat ut utskrift av ADB-upptagning 95/96:473
– begäran om kvittens vid utlämnande av allmän handling 95/96:479
– begäran om utlämnande borde ha handlagts vid försäkringskassas centralkontor, där handlingen förvarades 95/96:482
– frågor om dels skyldighet för myndigheter att på begäran av enskild lämna ut allmän handling samt att lämna uppgift ur allmän handling, dels
myndigheters skyldighet att ge service åt enskilda och därmed sammanhängande krav på myndigheters tillgänglighet 95/96:495
– kritik mot överförmyndarnämnd för underlåtenhet att meddela beslut med
anledning av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar
96/97:461
– fråga om utlämnande av allmänna handlingar hos överförmyndare
96/97:466
– fråga om utlämnande av registerbesked samt förteckning över personregister enligt datalagen 96/97:436
– fråga om registrering av begäran om att få ta del av allmänna handlingar,
ansvarig myndighet för handling som arkiverats samt utelämnande av vissa av handlingarna för att minska sökandens kostnader 96/97:441
– fråga om överförande med telefax av hemliga handlingar till fel mottagare
96/97:446
– fråga om underlåtenhet att fatta beslut och att återsända handlingar till
kammarrätten 96/97:449
– fråga om avgiftsdebitering vid utlämnande av allmänna handlingar från ett
kommunalt bolag 96/97:497
– fråga om expediering av allmänna handlingar med A- eller B-post
96/97:495
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– länsstyrelses uttag av avgift för kopia av en handling tillhörande bilregistret med tillämpning av annan författning (en kungörelse om kommissionärer) än avgiftsförordningen (1992:191) befunnet olagligt 96/97:490
– kritik mot en tingsrätt som vägrat använda telefax vid expediering av
allmänna handlingar 97/98:75
– disciplinär bestraffning av byrådirektör vid Socialstyrelsen med anledning
av felaktig handläggning av ett ärende rörande utlämnande av allmän
handling 97/98:362
– handläggningen av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.;
fråga bl.a. om Socialstyrelsens stängning av och inskränkning i servicenivån vid det regionala tillsynskontoret i Jönköping under vissa dagar inneburit att styrelsen inte kunnat uppfylla skyndsamhetskraven i tryckfrihetsförordningen 97/98:495
– Stockholms tingsrätts handläggning med anledning av att handlingar, det
s.k. Materialet eller scientologbibeln, vilka till sitt innehåll överensstämde
med handlingar som omfattades av sekretess i ett pågående mål, gavs in
till tingsrätten som en bilaga till en framställning om att få ut handlingar i
målet 98/99:485
– föräldrars rätt att få del av en patientjournal rörande sitt tonårsbarn. –
Fråga om tillämpningen av 7 kap. 1 § och 14 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen 98/99:464
– kritik mot en socialnämnd som debiterat avgift för kopior av handlingar
avseende en slutredovisning av förvaltning av privata medel 98/99:220
– initiativärende: kritik mot en socialnämnd för utlämnande av sekretessbelagda handlingar och för ändringar i originalhandlingar 98/99:474
– kritik mot en socialnämnd för att den skickat ett avslagsbeslut beträffande
en framställning om att få ta del av allmänna handlingar mot postförskott
98/99:480
– kritik mot en skola för utlämnande av felaktig personuppgift. Vid förfrågan om adressuppgift för en anställd vid skolan, har uppgift rörande annan
anställd med samma förnamn men annat efternamn lämnats ut 98/99:501
– dröjsmål med utlämnande av kopia av allmän handling; fråga om räckvidden av en fullmakt för ombud att ta del av handlingar rörande huvudmannen 98/99:483
– allvarlig kritik mot en miljöskyddsnämnd för brister i handläggningen av
en begäran om att få ta del av handlingar 98/99:525
– överstrykningar av uppgifter i kopia av behandlingsjournal som lämnats
ut till intagen i kriminalvårdsanstalt 98/99:519
Fråga om sekretess för allmän handling
– fråga om rätt för ledamot i socialnämnden att ta del av personakter vid
nämndens förvaltning 94/95:500
– sekretess enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen gäller även för uppgift i anmälan
till JO som JO remitterat till socialnämnden för yttrande. På grund av den
mer begränsade sekretessen hos JO bör socialnämnden upplysa den som
vill ta del av anmälan om möjligheten att begära att utfå uppgiften hos JO
94/95:503
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– kritik mot en socialförvaltning angående utlämnande av handlingar
94/95:504
– domstol har uppdragit åt en socialförvaltning att anordna s.k. samarbetssamtal med anledning av en tvist rörande vårdnad om barn. Fråga om i
vilken utsträckning socialförvaltningen, på grund av bestämmelsen i 7
kap. 4 § andra stycket sekretesslagen, ägde att till domstolen lämna en redogörelse för vad som förekommit vid samtalen 94/95:506
– ifrågasatt brott mot tystnadsplikt (utlämnande av en myndighets beslut till
bl.a. journalister) 96/97:469
– fråga om sekretess mellan myndigheter 96/97:438
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Övriga frågor
– användande av förbehåll enligt 14 kap. 9 eller 10 § sekretesslagen i samband med bolagisering av affärsverk m.m. 94/95:574
– kritik mot Arbetsdomstolens ordförande för att en bandupptagning kommit att förstöras trots att ett domstolens beslut att inte lämna ut kopia av
upptagningen ännu inte hade vunnit laga kraft, m.m. 94/95:583
– till försäkringskassa inkommen handling förstörd 94/95:593
– hanteringen av allmänna handlingar. Fråga om bl.a. förvaringen av originalhandlingar och beteckningen s i diariet beträffande vissa ärenden
95/96:442
– Finansinspektionen har förstört handlingar under pågående prövning av
fråga om utlämnande 95/96:476
– fråga om möjligheten för en myndighet att återkräva utlämnade kopior av
allmänna handlingar 95/96:510
– krav på konsekvens i fråga om diarieföring 95/96:485
– kritik mot Konsumentverket för att ett beslut att inte lämna ut en handling
fattats efter det att handlingen lämnats ut till sökanden 95/96:504
– på fråga av en enskild person uppgav en tjänsteman vid en socialförvaltning att avgiften för en kopia av en allmän handling i en socialakt var 50
öre per sida. Fråga om förvaltningen kunde ta ut den rätta avgiften, 3 kr
per sida 96/97:434
– fråga om universitet ägt vägra att i enlighet med enskild persons önskemål
interndistribuera reklampost. Tillika frågor om universitetet haft rätt att ta
ut en avgift vid de tillfällen en sådan intern distribution skett samt om
universitetets rätt att återsända handlingar 96/97:144
– myndighet har vid begäran om kopia av en allmän och offentlig handling
överlämnat uppgift om sökandens namn till annan myndighet 98/99:499
– handlingar som begärts utlämnade har förstörts innan den som begärt dem
utlämnade fått ett formellt avslagsbeslut och därigenom beretts möjlighet
till överprövning 98/99:503
– frågor om registrering och utlämnande av allmänna handlingar; bl.a. utlämnande av anbud och återsändande av dessa till anbudsgivare. – Några
anmälningar mot Nyköpings kommun m.fl. med anknytning till försäljningen av Nyköpings Energi AB (NEAB) 98/99:529
– registrering av handlingar 98/99:539
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– kritik mot en överförmyndarnämnd för brister i de administrativa rutinerna vid registrering m.m. av handlingar 98/99:448
– underlåtenhet att tömma brevlåda, även fråga om ankomststämpling
98/99:505
– försäkringskassas efterfrågande av identitet 98/99:513
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Anhållande
– beslut om anhållande i utevaro av misstänkt som på grund av allvarlig
skada vistas på sjukhus och om verkställighet av ett sådant beslut
94/95:150
– kritik mot två åklagare som på bristfälliga grunder beslutat om hämtning
till förhör och anhållande av en person misstänkt för sexuellt utnyttjande
av underårig 94/95:344
– en åklagare beslutade att en misstänkt som hämtats till förhör på annan ort
och som vägrade yttra sig skulle transporteras till hemorten för s.k. anhållningsförhör; åklagaren borde ha tagit ställning till om den misstänkte
skulle anhållas 95/96:107
– beslut att anhålla ungdomar under 18 år för grov stöld och stöld har med
hänsyn till deras ålder och den förväntade påföljden inte ansetts rättsenliga 96/97:56
Anhållen
– åklagares möjlighet att meddela restriktioner för gripna och anhållna
97/98:112
Anmälan
– fråga om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) med tillämpning
av 19 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område kunnat ta upp en anmälan från en nära anhörig (son) till utredning oaktat fullmakt från patienten ej förelåg 97/98:356
Antagning
– rutinerna vid en barn- och utbildningsnämnds handläggning av ansökningar om antagning till gymnasieutbildning (gymnasial vuxenutbildning)
i annan kommun; framställning till regeringen med förslag till översyn av
viss reglering i skollagen (1985:1100) 96/97:386
Arbetslöshetsförsäkring
– fråga huruvida en arbetslöshetskassa har varit skyldig att meddela ett
formligt beslut när en medlem ansetts ha utträtt ur kassan till följd av försummad avgiftsbetalning 98/99:194
Arbetsmiljölagen
– arbetsmiljölagen och skollagen 96/97:378
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Arkivering av handlingar
– fråga om diarieföring och arkivering av handlingar rörande körkortstillstånd m.m. vid en länsstyrelse 95/96:489
– rensning och gallring av vissa slags handlingar samt diarieföring eller
annan dokumentering av sådana åtgärder hos en länsstyrelse 95/96:491
– fråga om hantering och arkivering av betygshandlingar i tjänstetillsättningsärenden hos socialförvaltning 97/98:494
– Stockholms tingsrätts handläggning med anledning av att handlingar, det
s.k. Materialet eller scientologbibeln, vilka till sitt innehåll överensstämde
med handlingar som omfattades av sekretess i ett pågående mål, gavs in
till tingsrätten som en bilaga till en framställning om att få ut handlingar i
målet 98/99:485
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Arrest
– fråga i mål angående ansvar för tjänstefel om det funnits lagligt stöd för
vakthavande befäls beslut om frihetsberövande av person som medtagits
till förhör 94/95:65
– fråga i mål om ansvar för tjänstefel om det funnits lagligt stöd för polismans beslut om omhändertagande enligt 13 § polislagen 94/95:86
Assistans
– handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
97/98:357
Asylansökan
– kritik mot en polismyndighet som har tagit fingeravtryck på en asylsökande som styrkt sin identitet med en äkta passhandling; även fråga om
Statens invandrarverks rätt att med stöd av fullmakter inhämta upplysningar rörande asylsökande 97/98:276
Avgift
– länsstyrelses uttag av avgift för kopia av en handling tillhörande bilregistret med tillämpning av annan författning (en kungörelse om kommissionärer) än avgiftsförordningen (1992:191) befunnet olagligt 96/97:490
– handläggningen av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.;
fråga bl.a. om Socialstyrelsens stängning av och inskränkning i servicenivån vid det regionala tillsynskontoret i Jönköping under vissa dagar inneburit att styrelsen inte kunnat uppfylla skyndsamhetskraven i tryckfrihetsförordningen 97/98:495
– kritik mot en socialnämnd som debiterat avgift för kopior av handlingar
avseende en slutredovisning av förvaltning av privata medel 98/99:220
Avhysning
– underrättelse till tredje man 96/97:122
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Avslutande av ärenden
– fråga om myndighets rätt att avsluta ett inlett disciplinärende utan beslut
av personalansvarsnämnden 95/96:158
– fråga om hur en länsstyrelse bör förfara när den som genom ett preliminärt beslut beviljats regionalpolitiskt stöd meddelar att han inte har för avsikt att utnyttja det beviljade stödet 96/97:166
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Avvisning av talan
– kritik mot en tingsrätt som i en brottmålsdom avvisat en skadeståndstalan
trots att rätten måste anses ha tillåtit att talan väcktes formlöst 94/95:57
Bandspelare
– inspelning i hemlighet av telefonsamtal till en myndighet 97/98:115
Behovsprincipen
– vid tillsynsmyndighets förrättning med tillämpning av alkohollagens
(1994:1738) regler om rätt att få tillträde till lokaler m.m. utesluter krav
på hänsyn till den enskilde i allmänhet – om inte denne klart samtyckt –
närvaro av utomstående, såsom TV och andra massmedier 97/98:253
Behörighetsförordning
– handläggningen av ett ärende rörande tillsättning av vikariat som chefsöverläkare; fråga om tillämpningen av förordningen (1982:771) om behörighet till vissa tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättningen
av sådana tjänster 97/98:351
Behörighetsvillkor
– skyldigheten för åklagare att överlämna anmälningar om brott i tjänsten
av domare till Riksåklagaren 96/97:54
Bemyndigande
– en länsrätt har utan stöd i författning delegerat s.k. rättidsprövning till
registrator 94/95:193
Beslag
– förutsättningar att låta ett beslag bestå sedan en förundersökning lagts ned
föreligger inte 95/96:103
– kritik mot åklagarens och tingsrättens handläggning av bl.a. ett enskilt
anspråk och ett beslag sedan åtalet lagts ned 96/97:44
– när en s.k. mellanrapport tas ur en taxibils taxameter och omhändertas på
grund av misstanke om brott skall beslagsprotokoll upprättas 96/97:84
– utformningen av beslut och dom rörande skadestånd, beslag, förvar och
kvarstad i ett brottmål; även skyldigheten att yttra sig till JO 97/98:66
570

Beslut
– utredningsansvar, service och skyldighet att meddela beslut vid en förvaltningsmyndighets handläggning av en ansökan om ett tillstånd. (Ärende hos kommunal nämnd om undantag för rörelsehindrade från föreskrifter om förbud att parkera.) 97/98:460
– fråga huruvida en arbetslöshetskassa har varit skyldig att meddela ett
formligt beslut när en medlem ansetts ha utträtt ur kassan till följd av försummad avgiftsbetalning 98/99:194
– fråga om en byggnadsnämnds skyldighet att meddela beslut i ett ärende
om ingripande enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10) 98/99:440
– formlösa ändringar av socialförsäkringsnämnds beslut 98/99:352
– formerna för ändring av socialförsäkringsnämnds beslut 98/99:366
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Beslutsunderrättelse
– försäkringskassa har underlåtit att underrätta om ett fattat beslut
94/95:388
– bristande överensstämmelse mellan socialförsäkringsnämnds beslutsprotokoll och utsända beslutsmeddelanden 94/95:392
– utformningen av försäkringskassas beslutsmeddelande 95/96:348
– fråga om utformningen av meddelanden om beslut att meddela körkortstillstånd med krav på förarprov; bl.a. fråga om fullföljdshänvisning
95/96:404
– uttalande angående statlig myndighets skyldighet att skyndsamt expediera
beslut 96/97:143
– fråga om Allmänna reklamationsnämnden i samband med att ett ärende
avgörs bör informera parterna om möjligheten att inom en viss tid begära
omprövning av beslutet, m.m. 96/97:148
– fråga huruvida en arbetslöshetskassa har varit skyldig att meddela ett
formligt beslut när en medlem ansetts ha utträtt ur kassan till följd av försummad avgiftsbetalning 98/99:194
– dröjsmål med utsändande av underrättelse om försäkringskassas beslut
98/99:377
Betalningsföreläggande
– angivande av grund 98/99:148
– delgivningsform 98/99:152
Betygshandling
– fråga om hantering och arkivering av betygshandlingar i tjänstetillsättningsärenden hos socialförvaltning 97/98:494
Bevakningsuppgift
– fråga bl.a. om polismyndighet haft stöd i lag för sin åtgärd att till ett vaktbolag överlämna vissa förvaltningsuppgifter 97/98:173
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Bevisupptagning
– hämtning av en tilltalad som inte delgetts stämning och bevisupptagning i
den tilltalades utevaro när hämtningen misslyckats bör användas med försiktighet 94/95:53
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Bisyssla
– länskronodirektörs styrelseuppdrag i aktiebolag 94/95:182
– fråga om kanslichefs vid överförmyndarnämnd uppdrag som god man
m.m. 96/97:425
– fråga om ledamots eller ersättares i överförmyndarnämnd uppdrag som
god man eller förvaltare 96/97:428
Brevkontroll
– fråga om rätten för personal vid särskilda ungdomshem att omhänderta
och förstöra försändelser som ankommer till elev 98/99:262
Brottmål
– ansvaret för att kontroll sker av den s.k. kommunliggaren i mål om ansvar
för överträdelser av bl.a. lokala trafikföreskrifter är i första hand polisens
men åvilar i sista hand rätten 94/95:47
Brottsanmälan
– skyldigheten för åklagare att överlämna anmälningar om brott i tjänsten
av domare till Riksåklagaren 96/97:54
– ett på JO:s initiativ upptaget ärende med anledning av att rektor vid en
skola i Landskrona kommun polisanmält en sjuårig elev 98/99:432
Bygglov
– kritik mot byggnadsnämnd i fråga om prioritering av bygglovsärenden
94/95:447
– kritik mot byggnadsnämnd angående utformningen av vissa skrivelser till
sökanden i ett ärende om bygglov 94/95:453
– en byggnadsnämnd har åsidosatt lag och föranlett anmärkningar om partiskhet vid handläggning som efter osaklig tjänstemannaberedning lett till
beslut om bygglov för viss mot gällande detaljplan stridande verksamhet
(livsmedelsförsäljning), m.m. 97/98:464
Byggnadsnämnd
– kritik mot byggnadsnämnd angående underlåtenhet att behandla fråga om
framställning hos åklagare om tilläggsavgift 94/95:442
– kritik mot byggnadsnämnd i fråga om prioritering av bygglovsärenden
94/95:447
– kritik mot byggnadsnämnd angående utformningen av vissa skrivelser till
sökanden i ett ärende om bygglov 94/95:453
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– kritik mot byggnadsnämnd angående kommuniceringsskyldigheten i
ärenden om förhandsbesked respektive bygglov 95/96:409
– begränsning av myndighets serviceskyldighet med hänsyn till arten av
begärd tjänst: en byggnadsinspektör hade, med hänsyn till intressemotsättningar mellan berörda enskilda vilka kunde bli parter i rättegång, inte
bort företa en på byggnadsnämnden icke ankommande – besiktning av ett
arbete i en byggnad 96/97:402
– en byggnadsnämnd har åsidosatt lag och föranlett anmärkningar om partiskhet vid handläggning som efter osaklig tjänstemannaberedning lett till
beslut om bygglov för viss mot gällande detaljplan stridande verksamhet
(livsmedelsförsäljning), m.m. 97/98:464
– fråga om en miljö- och byggnämnds handläggning av dels en ansökan om
förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dels en skrivelse
med överklagande 98/99:443
– fråga om en byggnadsnämnds skyldighet att meddela beslut i ett ärende
om ingripande enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10) 98/99:440
– kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd för passivitet i tillsynsärenden m.m. 98/99:392
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Datalagen
– fråga om utlämnande av registerbesked samt förteckning över personregister enligt datalagen 96/97:436
Delegation
– en länsrätt har utan stöd i författning delegerat s.k. rättidsprövning till
registrator 94/95:193
– fråga om tillämpningen av den nya kommunallagens regler om delegering
av ärenden 95/96:412
– kritik mot skolledning för brister i handläggningen av ett ärende angående
uttagning av elever till undervisning i särskild undervisningsgrupp
96/97:372
– fråga bl.a. om polismyndighet haft stöd i lag för sin åtgärd att till ett vaktbolag överlämna vissa förvaltningsuppgifter 97/98:173
– fråga om dels skyldighet att till nämnd anmäla beslut som fattats med stöd
av ”vidaredelegation”, dels utformning av vitesföreläggande 98/99:407
Delgivning
– med person som sitter i sammanträde inom stängda dörrar 94/95:167
– underrättelse enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken, s.k. slutdelgivning;
dokumentation och åklagarens kontroll av att underrättelse delgetts den
misstänkte 96/97:64
– formerna för tillhandahållande av utredningsmaterialet sedan den misstänkte och hans försvarare fått en muntlig underrättelse enligt 23 kap. 18 §
rättegångsbalken i samband med slutförhör 96/97:72
– en polismyndighet har – på uppdrag av en enskild person – genomfört ett
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delgivningsuppdrag med anlitande av polisman. Förfarandet strider mot
bestämmelsen i 25 § andra stycket delgivningslagen 96/97:98
– handläggningen av ett biståndsärende; fråga om en socialförvaltnings val
av adress vid användande av s.k. förenklad delgivning 96/97:295
– delgivningsform i mål om betalningsföreläggande 98/99:152
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Demonstration
– laglig grund för polisen att anvisa marschväg för en demonstration för
vilken tillstånd inte sökts föreligger inte 96/97:89
Detaljplan
– en byggnadsnämnd har åsidosatt lag och föranlett anmärkningar om partiskhet vid handläggning som efter osaklig tjänstemannaberedning lett till
beslut om bygglov för viss mot gällande detaljplan stridande verksamhet
(livsmedelsförsäljning), m.m. 97/98:464
Diarieföring
– fråga om diarieföring och arkivering av handlingar rörande körkortstillstånd m.m. vid en länsstyrelse 95/96:489
– krav på konsekvens i fråga om diarieföring 95/96:485
– rensning och gallring av vissa slags handlingar samt diarieföring eller
annan dokumentering av sådana åtgärder hos en länsstyrelse 95/96:491
– fråga om bl.a. registrering av begäran om att få ta del av allmänna handlingar 96/97:441
– rutiner för diarieföring hos polisen med avseende på ett ärende rörande
verkställigheten av ett avvisningsbeslut 96/97:177
Disciplinansvar
– fråga om vem som är arbetstagarens motpart i mål om undanröjande av
disciplinpåföljd samt om justitieombudsmannens ställning i en sådan rättegång 94/95:115
– för en polisassistent för subjektiva värdeomdömen i polisanmälningar
94/95:124
– för polisintendent som lagstridigt upplöst en offentlig tillställning
94/95:126
– förordnande utan laglig grund i en brottmålsdom att utdömda böter skulle
anses betalda 95/96:25
– för två polisinspektörer med anledning av beviljandet av vissa lättnader i
tjänstgöringen i samband med en julhelg 95/96:86
– fråga om handläggningen av ett disciplinärende vid ett domkapitel varit
förenlig med den grundlagsreglerade åsikts-, yttrande- och meddelarfriheten 95/96:457
– fråga om myndighets rätt att avsluta ett inlett disciplinärende utan beslut
av personalansvarsnämnden 95/96:158
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– uttalanden om lagmannens skyldighet att göra anmälan till Statens ansvarsnämnd när det uppkommer en fråga om åtalsanmälan eller disciplinansvar som rör en vid tingsrätten anställd rådman 98/99:37
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Dispens
– fråga om i efterhand lämnad dispens från djurskyddslagens krav på att
nötkreatur sommartid skall hållas på bete 96/97:361
Djurskydd
– kritik mot en miljönämnd för underlåten dokumentation m.m. 95/96:378
– miljö- och hälsoskyddsnämnds tillsynsansvar enligt djurskyddslagen
95/96:362
– brister i en länsstyrelses handläggning av ärenden avseende förprövning
av djurstallar 96/97:347
– fråga om i efterhand lämnad dispens från djurskyddslagens krav på att
nötkreatur sommartid skall hållas på bete 96/97:361
– handläggningen vid en länsstyrelse av tre överklagningsärenden rörande
dispens från krav på betesgång för mjölkkor har befunnits strida mot förvaltningsrättsliga föreskrifter och grundläggande förvaltningsrättsliga
principer 96/97:356
– vid inspektion av en länsstyrelse aktualiserade frågor rörande förprövning
av djurstallar resp. tillsyn enligt 24 § djurskyddslagen (1988:534); bl.a.
fråga om tillsynsuppgifternas fördelning mellan vederbörande kommunala
nämnd och länsstyrelsen 96/97:340
– kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd för passivitet i tillsynsärenden m.m. 98/99:392
– Statens jordbruksverks handläggning av ett ärende rörande införsel av
sköldpaddor 98/99:398
Dokumentationsskyldighet
– kritik mot polismyndighet för underlåtenhet att i ett ärende om verkställighet av avvisningsbeslut dokumentera ett anonymt tips 94/95:227
– kritik mot en miljönämnd för underlåten dokumentation m.m. 95/96:378
– rensning och gallring av vissa slags handlingar samt diarieföring eller
annan dokumentering av sådana åtgärder hos en länsstyrelse 95/96:491
Domare
– kritik för underhandskontakter med en åklagare som inneburit att förtroendet för rättens opartiskhet rubbats 94/95:43
– förordnande utan laglig grund i en brottmålsdom att utdömda böter skulle
anses betalda 95/96:25
– en domare har dömts för tjänstefel för att ha beslutat om häktning trots att
lagliga förutsättningar för häktning inte förelåg 96/97:31
– skyldigheten för åklagare att överlämna anmälningar om brott i tjänsten
av domare till Riksåklagaren 96/97:54
– felaktig avräkning av anhållnings- och häktestid 97/98:29
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– åtal mot en rådman för tjänstefel har ogillats då gärningen ansetts som
ringa (felaktigt förverkande av villkorligt medgiven frihet) 98/99:34
– uttalanden om lagmannens skyldighet att göra anmälan till Statens ansvarsnämnd när det uppkommer en fråga om åtalsanmälan eller disciplinansvar som rör en vid tingsrätten anställd rådman 98/99:37
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Domslut
– felaktig avräkning av anhållnings- och häktestid 97/98:29
– utformningen av beslut och dom rörande skadestånd, beslag, förvar och
kvarstad i ett brottmål; även skyldigheten att yttra sig till JO 97/98:66
– åtal mot en rådman för tjänstefel har ogillats då gärningen ansetts som
ringa (felaktigt förverkande av villkorligt medgiven frihet) 98/99:34
Domstol
– en länsrätt har utan stöd i författning delegerat s.k. rättidsprövning till
registrator 94/95:193
– kritik mot Arbetsdomstolens ordförande för att en bandupptagning kommit att förstöras trots att ett domstolens beslut att inte lämna ut kopia av
upptagningen ännu inte hade vunnit laga kraft, m.m. 94/95:583
– på JO:s initiativ upptagen fråga om en länsrätt får underlåta att till kammarrätten vidarebefordra en i rätt tid inkommen besvärshandling, när ändamålet med överklagandet har förfallit 95/96:148
– på JO:s initiativ upptagen fråga om tillämpning av 39 § lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i mål om omedelbart omhändertagande när part påkallar muntlig förhandling. Även fråga om domstolschefs skyldighet att yttra sig till JO 95/96:144
– uttalande om vilandeförklaring inom förvaltningsprocessen 95/96:141
– ordförandeskapet vid huvudförhandling i mål vid fastighetsdomstol och
vid huvudförhandling i tvistemål 96/97:40
– fråga om länsrätts utredningsansvar i ett mål rörande omhändertagande av
en tonårsflicka enligt LVU 96/97:135
– på JO:s initiativ upptagen fråga om mål vid länsrätt om utdömande av vite
skall handläggas med förtur 96/97:139
– länsrätt har överprövat av försäkringskassa meddelat grundbeslut, trots att
kassan fattat nytt beslut efter omprövning 97/98:222
– uttalanden om en tingsrätts beslut om förbud för åhörare att bära viss
klädsel (MC-väst) under en rättegång 98/99:53
– Stockholms tingsrätts handläggning med anledning av att handlingar, det
s.k. Materialet eller scientologbibeln, vilka till sitt innehåll överensstämde
med handlingar som omfattades av sekretess i ett pågående mål, gavs in
till tingsrätten som en bilaga till en framställning om att få ut handlingar i
målet 98/99:485
– fråga om länsrätts utredningsansvar i ett mål angående körkortsingripande. Även fråga om länsstyrelses handläggning av körkortsärende
98/99:179
– fråga om utsättande av medicinsk diagnos i domskäl 98/99:184
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– på JO:s initiativ företagen utredning angående handläggningstider hos
länsrätter i skattemål, socialförsäkringsmål och biståndsmål 98/99:170
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Dröjsmål
– av kronofogdemyndighet med att behandla en begäran om rättelse eller
överklagande 94/95:190
– kritik mot Krigsskolan (försvarets sjukvårdshögskola) för dröjsmål med
att besvara en skrivelse från enskild 94/95:240
– av försäkringskassa med omprövning av beslut 94/95:393
– kritik mot socialförvaltning för dröjsmål med att överlämna besvärsinlaga
till länsrätt m.m. 95/96:314
– skattemyndighets dröjsmål med omprövning 95/96:234
– försäkringskassas dröjsmål med beslut sedan beslutsförslag kommunicerats 95/96:344
– försäkringskassas avvaktan att en dom skulle vinna laga kraft innan pension omräknades 96/97:334
– uttalande angående statlig myndighets skyldighet att skyndsamt expediera
beslut 96/97:144
– kritik mot en socialnämnd för långsam handläggning av en ansökan om
bistånd enligt 6 § SoL till tandvårdskostnad 97/98:317
– fråga om en miljö- och byggnämnds handläggning av dels en ansökan om
förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dels en skrivelse
med överklagande 98/99:443
Efterforskning av källor till tryckt skrift
– kritik mot en kommunal nämnd i anledning av att nämnden uppdragit åt
en tjänsteman att efterforska källan till uppgifter som publicerats i dagspress och som omfattats av den s.k. meddelarfriheten 94/95:543
Europakonventionen
– initiativärende om domstolarnas handläggning av frågor om parts rätt att
närvara vid rättegången och få del av eller tillgång till sekretessbelagda
handlingar i ett brottmål om olovlig avlyssning (det s.k. buggningsmålet)
95/96:29
– uttalanden om hemlig teleövervakning, editionsföreläggande, upplysning
enligt telelagen eller husrannsakan i syfte att vid brottsutredning få tillgång till teleuppgifter för förfluten tid 97/98:47
– inspelning i hemlighet av telefonsamtal till en myndighet 97/98:115
Europeiska unionen (EU)
– fråga om förutsättningarna för kroppsvisitation av resande vid passage av
EU:s inre gräns 96/97:245
Exekutiv försäljning
– anstånd med försäljning 96/97:124

577

Fastighetsmål
– ordförandeskapet vid huvudförhandling i mål vid fastighetsstol och vid
huvudförhandling i tvistemål 96/97:40
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Fastighetsmäklare
– kritik mot länsstyrelse för utövande av tillsyn över fastighetsmäklare utan
laglig grund 94/95:199
Fastighetstaxering
– besiktning av fastighet 96/97:241
Felparkeringsavgift
– polisman som rättat parkeringsanmärkningar avseende egna fordon har
dömts för tjänstefel 94/95:104
Fingeravtryck
– kritik mot en polismyndighet som har tagit fingeravtryck på en asylsökande som styrkt sin identitet med en äkta passhandling; även fråga om
Statens invandrarverks rätt att med stöd av fullmakter inhämta upplysningar rörande asylsökande 97/98:276
Folkbokföring
– registrering av nya förnamn vid s.k. könsbyte 95/96:236
– kommunicering av uppgifter från andra ärenden 97/98:306
– kommunicering och beslutsmotivering 98/99:214
– kommunicering och underrättelse om beslut 98/99:216
Fullföljdshänvisning
– fråga om myndighet varit skyldig att lämna fullföljdshänvisning när myndigheten som arbetsgivare fattat ett beslut med stöd av en s.k. arbetsgivareventil 95/96:230
– fråga om fullföljdshänvisning i ärende hos Socialstyrelsen angående fastställande av könstillhörighet 95/96:326
– kritik mot skolledning för brister i handläggningen av ett ärende angående
uttagning av elever till undervisning i särskild undervisningsgrupp
96/97:372
Fullmakt
– fråga om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) med tillämpning
av 19 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område kunnat ta upp en anmälan från en nära anhörig (son) till utredning oaktat fullmakt från patienten ej förelåg 97/98:356
– kritik mot en polismyndighet som har tagit fingeravtryck på en asylsökande som styrkt sin identitet med en äkta passhandling; även fråga om
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Statens invandrarverks rätt att med stöd av fullmakter inhämta upplysningar rörande asylsökande 97/98:276
– dröjsmål med utlämnande av kopia av allmän handling; fråga om räckvidden av en fullmakt för ombud att ta del av handlingar rörande huvudmannen 98/99:483
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Funktionshinder
– fråga om verksamhet som bedrivs enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) utgör en självständig verksamhetsgren i förhållande till socialtjänsten i de fall då frågorna handläggs av
samma nämnd 95/96:431
– handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
97/98:357
Förhör
– de rättsliga förutsättningarna för inställelse av ett barn för förhör och
läkarundersökning under en brottsutredning utan vårdnadshavarens samtycke 95/96:89
– när förhör protokollförs genom upptagning på band skall upptagningen
skrivas ut 96/97:75
– uttalanden om möjligheterna att hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder under en s.k. förutredning, dvs. utan att förundersökning inletts
97/98:98
– sekretess hos åklagarmyndighet i ett ärende om internationell rättshjälp i
brottmål 97/98:105
– vid förhör under en förundersökning skall den som hörs få förhörsutsagan
uppläst eller få möjlighet att granska den vid varje förhörstillfälle även om
ytterligare förhör om samma gärning äger rum senare 98/99:98
Förmansprövning
– förmansprövning på distans 98/99:116
Förprövning
– brister i en länsstyrelses handläggning av ärenden avseende förprövning
av djurstallar 96/97:347
– vid inspektion av en länsstyrelse aktualiserade frågor rörande förprövning
av djurstallar resp. tillsyn enligt 24 § djurskyddslagen (1988:534); bl.a.
fråga om tillsynsuppgifternas fördelning mellan vederbörande kommunala
nämnd och länsstyrelsen 96/97:340
Förstörande av allmän handling
– handlingar som begärts utlämnade har förstörts innan den som begärt dem
utlämnade fått ett formellt avslagsbeslut och därigenom beretts möjlighet
till överprövning 98/99:503
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Förundersökning
– hemlig teleavlyssning m.m. för efterspaning av en i sin frånvaro anhållen
och senare häktad gärningsman 94/95:34
– ansvaret för att kontroll sker av den s.k. kommunliggaren i mål om ansvar
för överträdelser av bl.a. lokala trafikföreskrifter är i första hand polisens
men åvilar i sista hand rätten 94/95:47
– underrättelse till målsägande om beslut att inte väcka åtal 94/95:160
– förutsättningar att låta ett beslag bestå sedan en förundersökning lagts ned
föreligger inte 95/96:103
– de rättsliga förutsättningarna för inställelse av ett barn för förhör och
läkarundersökning under en brottsutredning utan vårdnadshavarens samtycke 95/96:89
– underrättelse enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken, s.k. slutdelgivning;
dokumentation och åklagarens kontroll av att underrättelse delgetts den
misstänkte 96/97:64
– formerna för tillhandahållande av utredningsmaterialet sedan den misstänkte och hans försvarare fått en muntlig underrättelse enligt 23 kap. 18 §
rättegångsbalken i samband med slutförhör 96/97:72
– uttalanden om hemlig teleövervakning, editionsföreläggande, upplysning
enligt telelagen eller husrannsakan i syfte att vid brottsutredning få tillgång till teleuppgifter för förfluten tid 97/98:47
– uttalanden om möjligheterna att hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder under en s.k. förutredning dvs. utan att förundersökning inletts
97/98:98
– uttalanden om möjligheterna att använda skriftligt förfarande under en
förundersökning 97/98:159
– handläggningen av en förundersökning där oskyldiga personer sanningslöst utpekats som delaktiga i ett mord på en polisman 98/99:62
– vid förhör under en förundersökning skall den som hörs få förhörsutsagan
uppläst eller få möjlighet att granska den vid varje förhörstillfälle även om
ytterligare förhör om samma gärning äger rum senare 98/99:98
– inhämtande av uppgifter med stöd av 27 § telelagen (1993:597) bör alltid
underställas förundersökningsledarens ställningstagande 98/99:95
Förvaltningslagen (FL)
– fråga om användningen av standardiserade (maskinella) beslutsmallar
94/95:197
– kritik mot Försvarets personalnämnd för underlåtenhet att iaktta förvaltningslagens regler om kommunikation 94/95:238
– fråga om kommuniceringsplikt enligt 17 § förvaltningslagen av vårdnadsoch umgängesrättsutredning föreligger 94/95:363
– fråga om på vilken nivå – nämnden eller förvaltningen – som klagomål
över ett ärendes handläggning bör besvaras 94/95:463
– fråga om myndighets serviceskyldighet i ett ärende om byte av förvaltare
enligt föräldrabalken 95/96:418
– partsinsyn hos försäkringskassa när försäkrad begärt att få del av handlingar som tidigare kommunicerats 95/96:337
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– fråga om utformningen av meddelanden om beslut att meddela körkortstillstånd med krav på förarprov; bl.a. fråga om fullföljdshänvisning
95/96:404
– fråga om utredningsförfarandet i ett ärende rörande rikstäckande parkeringstillstånd för handikappfordon 95/96:171
– vidarebefordran av skrifter från enskild, vilka uppfattats som sända till fel
myndighet 95/96:156
– polismyndighets möjlighet att ompröva ett av myndigheten fattat beslut i
ett parkeringsärende 96/97:100
– fråga om skyldighet att kommunicera förvaltares enligt föräldrabalken
arvodesyrkanden med huvudmannen 96/97:409
– fråga om användningen av standardiserade beslutsmallar i ärenden om
anstånd med värnpliktstjänstgöring 96/97:209
– frågor om socialnämnds skyldighet att meddela beslut i ett biståndsärende
och vilka krav som i förekommande fall bör ställas på utformningen av
beslutet 96/97:253
– handläggningen av ett överklagande när det överklagade beslutet förkommit hos socialförvaltningen 96/97:298
– uttalande angående statlig myndighets skyldighet att skyndsamt expediera
beslut 96/97:144
– fråga om kommuniceringsskyldighet vid prövning av ansökan om studiemedel för studier i utlandet 96/97:394
– kritik mot en miljö- och hälsoskyddsnämnd för bristfälligt utformade råd
och anvisningar m.m. 97/98:418
– utredningsansvar, service och skyldighet att meddela beslut vid en förvaltningsmyndighets handläggning av en ansökan om ett tillstånd. (Ärende hos kommunal nämnd om undantag för rörelsehindrade från föreskrifter om förbud att parkera.) 97/98:460
– Stockholms tingsrätts handläggning med anledning av att handlingar, det
s.k. Materialet eller scientologbibeln, vilka till sitt innehåll överensstämde
med handlingar som omfattades av sekretess i ett pågående mål, gavs in
till tingsrätten som en bilaga till en framställning om att få ut handlingar i
målet 98/99:485
– fråga om en miljö- och byggnämnds handläggning av dels en ansökan om
förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dels en skrivelse
med överklagande 98/99:443
– kritik mot en kyrkogårdsnämnd för dess handläggning av ett överklagande
98/99:436
– kritik mot länsarbetsnämnd och AMS för bristande beslutsmotivering
m.m. 98/99:189
Förvaltningsprocess
– kritik mot bl.a. en kammarrätt för att en intagen i kriminalvårdsanstalt
varit försedd med fängsel under en muntlig förhandling i domstolen
94/95:172
– fråga om Regeringsrättens handläggningstider i mål rörande utlämnande
av allmän handling 94/95:566
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– på JO:s initiativ upptagen fråga om en länsrätt får underlåta att till kammarrätten vidarebefordra en i rätt tid inkommen besvärshandling, när ändamålet med överklagandet har förfallit 95/96:148
– uttalande om vilandeförklaring inom förvaltningsprocessen 95/96:141
– behörig företrädare för dödsbo 96/97:221
– fråga om länsrätts utredningsansvar i ett mål rörande omhändertagande av
en tonårsflicka enligt LVU 96/97:135
– på JO:s initiativ upptagen fråga om mål vid länsrätt om utdömande av vite
skall handläggas med förtur 96/97:139
– fråga om länsrätts utredningsansvar i ett mål angående körkortsingripande. Även fråga om länsstyrelses handläggning av körkortsärende
98/99:179
– fråga om utsättande av medicinsk diagnos i domskäl 98/99:184
– på JO:s initiativ företagen utredning angående handläggningstider hos
länsrätter i skattemål, socialförsäkringsmål och biståndsmål 98/99:170
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Förvaltningsrättsliga principer
– handläggningen vid en länsstyrelse av tre överklagningsärenden rörande
dispens från krav på betesgång för mjölkkor har befunnits strida mot förvaltningsrättsliga föreskrifter och grundläggande förvaltningsrättsliga
principer 96/97:356
– kritik mot länsarbetsnämnd och AMS för bristande beslutsmotivering
m.m. 98/99:189
Förvar
– fråga bl.a. om polismyndighet haft stöd i lag för sin åtgärd att till ett vaktbolag överlämna vissa förvaltningsuppgifter 97/98:173
– kritik mot en polismyndighet för dröjsmål med förordnande av offentligt
biträde för förvarstagen utlänning m.m. 97/98:266
Förvarstagande
– fråga bl.a. om polismyndighet haft stöd i lag för sin åtgärd att till ett vaktbolag överlämna vissa förvaltningsuppgifter 97/98:173
Föräldrabalken
– en polismyndighets handläggning av en av länsrätten beslutad verkställighet av allmän domstols dom i en vårdnadsfråga 98/99:124
Gatunamn
– namngivning av gata och ändring av postadress. Bl.a. fråga om kommuns
befogenhet 94/95:457
Gripande
– en åklagare beslutade att en misstänkt som hämtats till förhör på annan ort
och som vägrade yttra sig skulle transporteras till hemorten för s.k. an-
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hållningsförhör; åklagaren borde ha tagit ställning till om den misstänkte
skulle anhållas 95/96:107
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Grundlagsfrågor
– fråga om skolledning genom att förbjuda elever att lyssna på viss musik
och att omhänderta ett kassettband handlat grundlagsstridigt 94/95:406
– kritik mot en kommunal nämnd i anledning av att nämnden uppdragit åt
en tjänsteman att efterforska källan till uppgifter som publicerats i dagspress och som omfattats av den s.k. meddelarfriheten 94/95:543
– kritik mot Ombudsmannen mot etnisk diskriminering för åtgärder mot två
personer som författat en i en dagstidning publicerad insändare 94/95:547
– avstängning från deltagande i Statens haverikommissions undersökningar
av luftfartsolyckor med hänsyn till att uppgifter från en utredning offentliggjorts, m.m. 95/96:161
– fråga om handläggningen av ett disciplinärende vid ett domkapitel varit
förenlig med den grundlagsreglerade åsikts-, yttrande- och meddelarfriheten 95/96:457
– fråga om nummerregistrering av inkommande samtal till en myndighet är
förenligt med grundlag 96/97:458
– en byggnadsnämnd har åsidosatt lag och föranlett anmärkningar om partiskhet vid handläggning som efter osaklig tjänstemannaberedning lett till
beslut om bygglov för viss mot gällande detaljplan stridande verksamhet
(livsmedelsförsäljning), m.m. 97/98:464
– skolledningar har förbjudit elever att bära vissa kläder eller märken med
nazistisk innebörd, eller hindrat spridning av skrifter med sådant innehåll
97/98:436
– sjukhus har tillåtit ett TV-bolag att filma verksamheten vid akutmottagningen. Fråga bl.a. om patienternas integritet trätts för när genom inspelningarna 98/99:458
– sjukhusledningen vid Ängelholms sjukhus har tagit bort och låtit förstöra
protestlistor som lagts ut inom sjukhuset; fråga om åtgärden inneburit
kränkning av yttrandefriheten 98/99:473
– fråga om ett folkbibliotek ägt vägra låna ut vissa böcker till en person med
hänsyn till dennas syfte med lånet 98/99:534
– initiativärende rörande hinder mot spridning av tryckt skrift 98/99:496
Handfängsel
– polisens användning av handfängsel 94/95:166
Handläggningstid
– utredningsansvar, service och skyldighet att meddela beslut vid en förvaltningsmyndighets handläggning av en ansökan om ett tillstånd. (Ärende hos kommunal nämnd om undantag för rörelsehindrade från föreskrifter om förbud att parkera.) 97/98:460
– uttalande om lämpligheten av Statens invandrarverks åtgärd att låta utlän583

ningsärendes handläggning vila i avvaktan på regeringens prejudicerande
avgörande i ett liknande ärende 97/98:273
– på JO:s initiativ företagen utredning angående handläggningstider hos
länsrätter i skattemål, socialförsäkringsmål och biståndsmål 98/99:170
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Handräckning
– polismyndighets skyldighet att biträda med handräckning enligt 47 § andra stycket 2 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 94/95:163
Hemlig teleavlyssning eller teleövervakning
– för efterspaning av en i sin frånvaro anhållen och senare häktad gärningsman 94/95:34
– uttalanden om hemlig teleövervakning, editionsföreläggande, upplysning
enligt telelagen eller husrannsakan i syfte att vid brottsutredning få tillgång till teleuppgifter för förfluten tid 97/98:47
– fråga om en kommundelsnämnd ägt vidta åtgärd för att möjliggöra avlyssning av telefonsamtal mellan ett familjehemsplacerat barn och en av
dess föräldrar 97/98:325
Husrannsakan
– förundersökning mot en åklagare för ett beslut om husrannsakan (grund
för misstanke om brott avseende förfoganden över egendom som skulle
ingå i bodelning, rekvisitet synnerlig anledning, proportionalitetsprincipen) 94/95:134
– kritik mot personal vid en flyktingförläggning för att olovligen ha berett
sig tillträde till asylsökandes boendeutrymmen 94/95:214
– kritik mot en polismyndighet med anledning av ett ingripande i en affärslokal på grund av att en s.k. larmbåge givit utslag 95/96:112
– husrannsakan enligt 20 § polislagen i Alsike kloster för eftersökande av
utlänningar, fråga bl.a. om proportionalitetsprincipen 95/96:192
– en polismyndighet har utan lagligt stöd företagit husrannsakan för eftersökande av utlänningar. Åtalsunderlåtelse efter avslutad förundersökning
96/97:170
– uttalanden om hemlig teleövervakning, editionsföreläggande, upplysning
enligt telelagen eller husrannsakan i syfte att vid brottsutredning få tillgång till teleuppgifter för förfluten tid 97/98:47
– polismän har berett sig tillträde till en myndighets lokaler i syfte att verkställa ett hämtningsbeslut 97/98:133
– ett beslut om personell husrannsakan kan inte läggas till grund för flera
verkställighetsåtgärder 97/98:165
– kritik mot en kriminalvårdsanstalt för genomsökning av en intagens personbil 97/98:190
– fråga om en undersökning som en militär vaktpatrull företagit nattetid
varit att anse som husrannsakan 97/98:281
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– åtal mot en kommissarie för tjänstefel har ogillats då han inte ansetts ha
förfarit oaktsamt (reell husrannsakan i en restaurang på grundval av ett
anonymt tips) 98/99:59
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Huvudförhandling
– initiativärende om domstolarnas handläggning av frågor om parts rätt att
närvara vid rättegången och få del av eller tillgång till sekretessbelagda
handlingar i ett brottmål om olovlig avlyssning (det s.k. buggningsmålet)
95/96:29
– kritik mot en domare som hållit en muntlig förberedelse och en huvudförhandling i ett vårdnadsmål på engelska 95/96:82
– ordförandeskapet vid huvudförhandling i mål vid fastighetsdomstol och
vid huvudförhandling i tvistemål 96/97:40
– kritik mot en åklagare som upprätthållit restriktioner avseende en häktad
persons kontakter med omvärlden efter det att den muntliga bevisningen
tagits upp vid huvudförhandlingen i tingsrätten 96/97:62
– kallelser av förhörspersoner som inte fyllt femton år 97/98:60
Häktning
– en 17-årig utvecklingsstörd pojke har, sedan han i ett rättspsykiatriskt
utlåtande förklarats vara i behov av rättspsykiatrisk vård, av domstol häktats för nytt brott och därvid placerats i häkte. Fråga om placeringen i häkte stått i överensstämmelse med gällande lagstiftning 94/95:371
– en domare har dömts för tjänstefel för att ha beslutat om häktning trots att
lagliga förutsättningar för häktning inte förelåg 96/97:31
– åklagarens skyldigheter när domstolen fattat ett olagligt häktningsbeslut
96/97:57
– fråga om behandling av en häktad person som av domstol dömts till rättspsykiatrisk vård 97/98:353
Hälso- och sjukvård
– en 17-årig utvecklingsstörd pojke har, sedan han i ett rättspsykiatriskt
utlåtande förklarats vara i behov av rättspsykiatrisk vård, av domstol häktats för nytt brott och därvid placerats i häkte. Fråga om placeringen i häkte stått i överensstämmelse med gällande lagstiftning 94/95:371
– fråga om rutinerna – bl.a. klagorätt – vid handläggningen av ärenden
rörande ersättningar för sjukresor inom landstinget 94/95:376
– personal har i patientjournal fört in uppgift från ett vykort ställt till patienten 95/96:330
– patient lagd i bälte under frivillig vård enligt bestämmelserna i hälso- och
sjukvårdslagen. Fråga om åtgärden inneburit påtvingat kroppsligt ingrepp
enligt 2 kap. 6 § regeringsformen 95/96:328
– frågor om sjukvård på en flyktingförläggning och om betalningsansvaret
för sjukvård som tillhandahållits en asylsökande 95/96:179
– landstings skyldighet enligt 8 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att i
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planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården samverka med
samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare 97/98:361
– påpekande om att kommunalförbund inte kunde anses ha uppfyllt kraven i
8 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om samverkan genom att sända
ut remiss i semestertider till samhällsorgan och andra intressenter
98/99:329
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Hälsoskyddslagen
– kritik mot en miljö- och hälsoskyddsnämnd för bristfälligt utformade råd
och anvisningar m.m. 97/98:418
– kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd för passivitet i tillsynsärenden m.m. 98/99:392
Hämtning till förhandling
– av en tilltalad som inte delgetts stämning och bevisupptagning i den tilltalades utevaro när hämtningen misslyckats bör användas med försiktighet
94/95:53
Hämtning till förhör
– kritik mot två åklagare som på bristfälliga grunder beslutat om hämtning
till förhör och anhållande av en person misstänkt för sexuellt utnyttjande
av underårig 94/95:344
– en åklagare beslutade att en misstänkt som hämtats till förhör på annan ort
och som vägrade yttra sig skulle transporteras till hemorten för s.k. anhållningsförhör; åklagaren borde ha tagit ställning till om den misstänkte
skulle anhållas 95/96:107
– en 15-årig elev har av uniformerad polispersonal hämtats i skolan för
förhör i en brottsutredning 96/97:86
Illojal maktanvändning
– vid tillsynsmyndighets förrättning med tillämpning av alkohollagens
(1994:1738) regler om rätt att få tillträde till lokaler m.m. utesluter krav
på hänsyn till den enskilde i allmänhet – om inte denne klart samtyckt –
närvaro av utomstående, såsom TV och andra massmedier 97/98:253
– fråga om en kommunal nämnds handläggning av ärenden om tillstånd för
automatspel; bl.a. fråga om nämnden medvetet tillämpat en författningsbestämmelse felaktigt och sålunda uppträtt illojalt mot tillståndssökande
98/99:453
Indrivning
– kronofogdemyndighets åtgärder innan skatteskuld restförts 97/98:200
– kronofogdemyndighets underlåtenhet att vidta åtgärder när upprepade
krav returnerats till myndigheten 97/98:204
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Internationella överenskommelser
– kritik mot en polismans åtgärder vid ett ingripande mot en fordonsförare
som förnekade hastighetsöverträdelse 96/97:103
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JO
– fråga om vem som är arbetstagarens motpart i mål om undanröjande av
disciplinpåföljd samt om JO:s ställning i en sådan process 94/95:115
– kritik mot fastighetsbildningsmyndighet angående avfattningen av yttrande till JO efter remiss 94/95:459
– rättens skyldighet att se till att en vårdnadsutredning bedrivs skyndsamt;
handläggningen av ett mål får inte stanna upp på grund av att en anmälan
görs till JO 95/96:79
– dröjsmål med översändande av akt till JO 95/96:358
– på JO:s initiativ upptagen fråga om tillämpning av 39 § lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i mål om omedelbart omhändertagande när part påkallar muntlig förhandling. Även fråga om domstolschefs skyldighet att yttra sig till JO 95/96:144
– utformningen av beslut och dom rörande skadestånd, beslag, förvar och
kvarstad i ett brottmål; även skyldigheten att yttra sig till JO 97/98:66
– på JO:s initiativ företagen utredning angående handläggningstider hos
länsrätter i skattemål, socialförsäkringsmål och biståndsmål 98/99:170
JO:s tillsynskompetens
– klagomål mot en professor vid Karolinska institutet angående innehållet i
ett avgivet rättsintyg – Fråga om räckvidden av JO:s tillsynskompetens
94/95:378
– klagomål mot Finsk- svenska gränsälvskommissionen – Fråga om räckvidden av JO:s tillsynskompetens 97/98:423
– klagomål mot Sametinget – Fråga om räckvidden av JO:s tillsynskompetens 98/99:202
Jordbruksstöd
– fråga om kvittning i samband med utbetalning av stöd till jordbrukare
95/96:152
Jäv
– polisman som rättat parkeringsanmärkningar avseende egna fordon har
dömts för tjänstefel 94/95:104
– frågor om jäv vid Statens invandrarverks handläggning av ärenden om
uppehållstillstånd 94/95:222
– jäv för försäkringskassas förtroendeläkare 94/95:384
– fråga om jäv för överförmyndare 94/95:485
– brister i en länsstyrelses handläggning av ärenden avseende förprövning
av djurstallar 96/97:347
– anmälningar mot Statens jordbruksverk angående frågor om jäv och myndighetsutövning m.m. inom veterinärväsendet 97/98:424
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Klämdag
– offentliga förvaltningars skyldighet att hålla öppet under s.k. klämdagar
97/98:487
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Kommunallagen
– fråga om personalföreträdares rätt att närvara vid nämndsammanträde
96/97:406
Kommunicering
– kritik mot Försvarets personalnämnd för underlåtenhet att iaktta förvaltningslagens regler om kommunikation 94/95:238
– underlåten kommunikation före taxeringshöjning samt fråga om rättelse
utan begäran från skattskyldig 94/95:245
– försäkringskassa har inte kommunicerat inhämtat material med den försäkrade 94/95:386
– försäkringskassas underlåtenhet att kommunicera inhämtat material, även
fråga om bruket av ordet "delgivning" 94/95:387
– fråga om kommuniceringsplikt enligt 17 § förvaltningslagen av upplysningar enligt 6 kap. 20 § föräldrabalken 95/96:309
– kritik mot byggnadsnämnd angående kommuniceringsskyldigheten i
ärenden om förhandsbesked respektive bygglov 95/96:409
– registrering av älgskötselområde; bl.a. fråga om markägares medgivande
till åtgärden 95/96:174
– fråga om skyldighet att kommunicera förvaltares enligt föräldrabalken
arvodesyrkanden med huvudmannen 96/97:409
– skattemyndighets underlåtenhet i visst fall 96/97:218
– av skattemyndighet upprättad deklaration 96/97:241
– försäkringskassas uttalande att yttrande över beslutsförslag saknar betydelse 96/97:319
– per telefon 96/97:322
– fråga om skyldighet för socialnämnden att kommunicera ett s.k. snabbyttrande enligt 6 kap. 20 § andra stycket föräldrabalken 96/97:297
– Socialstyrelsen har inte ansetts skyldig att i förväg kommunicera utredning och anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om
disciplinär påföljd men väl att underrätta den anmälde om att anmälan
gjorts. Även fråga om utredningsskyldighet 96/97:307
– fråga om Statens invandrarverks skyldighet att kommunicera vissa uppgifter i en promemoria upprättad av polismyndighet, då uppgifterna lagts till
grund för återkallelse av visering 96/97:179
– fråga om kommuniceringsskyldighet vid prövning av ansökan om studiemedel för studier i utlandet 96/97:394
– kritik mot skolledning för brister i handläggningen av ett ärende angående
uttagning av elever till undervisning i särskild undervisningsgrupp
96/97:372
– fråga om skyldighet att kommunicera en delrevisionspromemoria vid s.k.
tredjemansrevision 97/98:285
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– underlåtenhet av överförmyndarnämnd att inhämta yttrande från huvudmannens närmaste släktingar över en begäran av en god man om tillstånd
till försäljning av en fastighet 97/98:480
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Kompetens
– kritik mot länsstyrelse för utövande av tillsyn över fastighetsmäklare utan
laglig grund 94/95:199
– Lantmäteriverkets föreskrifter har i visst avseende befunnits ligga utom
ramen för regeringens bemyndigande 97/98:225
– initiativärende: fråga om Arbetsmarknadsstyrelsen överskridit sina befogenheter vid meddelandet av föreskrifter till 32 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 98/99:199
Kompetensfördelning
– vid inspektion av en länsstyrelse aktualiserade frågor rörande förprövning
av djurstallar resp. tillsyn enligt 24 § djurskyddslagen (1988:534); bl.a.
fråga om tillsynsuppgifternas fördelning mellan vederbörande kommunala
nämnd och länsstyrelsen 96/97:340
Konkurstillsyn
– tillsyn av att en konkurs handläggs effektivt och avslutas inom rimlig tid
98/99:159
– ingivande av förvaltarberättelse och halvårsberättelser 98/99:161
– omfattning av upplysningsskyldighet enligt 7 kap. 28 § konkurslagen
98/99:165
Kriminalvård
Anonymitetsskydd
– för intagna i kriminalvårdsanstalt i samband med besök 95/96:120
– för intagna i kriminalvårdsanstalt i samband med viss verksamhet
95/96:126
Brevgranskning
– frågor om granskning av brev mellan intagen i kriminalvårdsanstalt och
advokat eller svensk myndighet 94/95:175
– kritik mot en kriminalvårdsanstalt för åtgärder i samband med granskning
av ett brev från en tidigare anställd vid anstalten till en där intagen person
98/99:138
Husrannsakan
– kritik mot en kriminalvårdsanstalt för genomsökning av en intagens personbil 97/98:190
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Innehav av personliga tillhörigheter
– intagens rätt att inneha domar och förundersökningsprotokoll 94/95:175
– frågor om intagens i kriminalvårdsanstalt rätt att ta emot tidningar och om
utformningen av anstaltens ordningsregler 94/95:179
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Motivering av beslut
– kritik mot Kriminalvårdsnämnden för motiveringen av ett beslut om villkorlig frigivning 97/98:185
Permission
– kritik mot en kriminalvårdsanstalt för underlåtenhet att underrätta målsägande om intagens permission 97/98:195
Studier
– kritik mot en kriminalvårdsanstalt för generella begränsningar av möjligheter till studier för intagna som skall utvisas efter avtjänat straff
96/97:107
Sysselsättning
– skyldighet för intagna att delta i viss verksamhet 95/96:126
Urinprovstagning
– kritik mot en kriminalvårdsanstalt för dess rutiner vid urinprovstagning
98/99:129
Övervakning
– kritik mot en frivårdsmyndighet för brister i handläggningen av ett övervakningsärende, bl.a. fråga om otillräckliga kontakter med klienten
94/95:170
Övriga frågor
– kritik mot bl.a. en kriminalvårdsanstalt för att en intagen varit försedd
med fängsel under en muntlig förhandling i kammarrätt 94/95:172
– fråga om åsiktsregistrering (sympatisörer till Vitt Ariskt Motstånd –
VAM) inom kriminalvården 94/95:178
– fråga om tvångsmedicinering av en intagen 95/96:123
– kritik mot en kriminalvårdstjänsteman för en otillåten besittningsrubbning
95/96:130
– kritik mot en kriminalvårdsanstalt för ett avtal med intagna om narkotikafri anstalt 96/97:109
– fråga om krav på kontrakt som villkor för intagens i kriminalvårdsanstalt
rätt att träna i anstaltens gym 96/97:110
– fråga om en kriminalvårdsanstalts möjlighet att ändra ett för en intagen
gynnande beslut 96/97:114
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– kritik mot en kriminalvårdsanstalt för en otillåten besittningsrubbning
96/97:118
– kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer för anstaltsplacering av bl.a. personer
som tillhör vissa motorcykelorganisationer 97/98:182
– kritik mot en kriminalvårdsanstalt för handläggningen av en anmälan om
skada 97/98:193
– utebliven underrättelse från kriminalvårdsanstalt inför permission och
frigivning av intagen som meddelats besöksförbud 98/99: 134
– kritik mot personal vid en kriminalvårdsanstalt för att ha avlägsnat en bild
av ett vapen från en brevförsändelse innan denna överlämnades till adressaten, som var intagen i anstalten 98/99:136
– inspektion av en kriminalvårdsanstalt med anledning av anmälningar om
brott mot regler för behandlingen av intagna 98/99:146
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Kroppsbesiktning
– otillåten våldsanvändning i samband med en kroppsbesiktning med anledning av misstanke om narkotikabrott 98/99:107
Kroppsvisitation
– kritik mot en polismyndighet med anledning av ett ingripande i en affärslokal på grund av att en s.k. larmbåge givit utslag 95/96:112
– fråga om förutsättningarna för kroppsvisitation av resande vid passage av
EU:s inre gräns 96/97:245
Kvarstad
– utformningen av beslut och dom rörande skadestånd, beslag, förvar och
kvarstad i ett brottmål; även skyldigheten att yttra sig till JO 97/98:66
Kvittning
– fråga om kvittning i samband med utbetalning av stöd till jordbrukare
95/96:152
Kyrkliga frågor
– kritik mot kyrkoherde som utan bemyndigande beslutat i fråga om upplåtelse av kyrka för en konsert 94/95:416
– åtal mot en präst för tjänstefel har ogillats (vigsel av senildement kvinna)
94/95:418
– fråga om utlämnande av allmän handling vid pastorsexpedition (pastorsämbetets handlingar) 94/95:560
– fråga om utlämnande av allmän handling vid pastorsexpedition (kyrkokommunala handlingar) 94/95:563
– fråga om avgiftsdebitering vid utlämnande av allmän handling för släktforskningsändamål 94/95:568
– fråga om handläggningen av ett disciplinärende vid ett domkapitel varit
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förenlig med den grundlagsreglerade åsikts-, yttrande- och meddelarfriheten 95/96:457
– kritik mot företrädare för en offentlig arbetsgivare – en kyrklig samfällighet – för att en arbetstagares uttalanden i massmedia lagts till grund för ett
ingripande mot denne 95/96:462
– kritik mot en kyrkogårdsnämnd för dess handläggning av ett överklagande
98/99:436
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Körkort
– fråga om Vägverkets rutiner för återlämnande av återkallade körkort vid
spärrtidens utgång 94/95:433
– fråga om utformningen av meddelanden om beslut att meddela körkortstillstånd med krav på förarprov; bl.a. fråga om fullföljdshänvisning
95/96:404
– fråga om Vägverkets prövning av när ett återkallat körkort skall återlämnas, m.m. 96/97:399
– fråga om länsrätts utredningsansvar i ett mål angående körkortsingripande. Även fråga om länsstyrelses handläggning av körkortsärende
98/99:179
Lantmäteriet
– kritik mot fastighetsbildningsmyndighet angående avfattningen av yttrande till JO efter remiss 94/95:459
– Lantmäteriverkets föreskrifter har i visst avseende befunnits ligga utom
ramen för regeringens bemyndigande 97/98:225
Ljudband
– när förhör protokollförs genom upptagning på band skall upptagningen
skrivas ut 96/97:75
Långsam handläggning
– kritik mot överförmyndare för långsam handläggning av ett ärende om
entledigande av förvaltare 94/95:492
– rättens skyldighet att se till att en vårdnadsutredning bedrivs skyndsamt;
handläggningen av ett mål får inte stanna upp på grund av att en anmälan
görs till JO 95/96:79
– kritik mot Statens invandrarverk för långsam handläggning av ansökningar om offentligt biträde i utlänningsärenden 95/96:185
– brister i en länsstyrelses handläggning av ärenden avseende förprövning
av djurstallar 96/97:347
– på JO:s initiativ upptagen fråga om mål vid länsrätt om utdömande av vite
skall handläggas med förtur 96/97:139
– kritik mot en socialnämnd för passivitet vid bedrivandet av en s.k. barnavårdsutredning; även fråga om en otillåten begränsning av en förälders
umgänge med barnet under utredningstiden 97/98:314
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– kritik mot en socialnämnd för långsam handläggning av en ansökan om
bistånd enligt 6 § SoL till tandvårdskostnad 97/98:317
– kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd för passivitet i tillsynsärenden m.m. 98/99:392
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Läkare
– Socialstyrelsens handläggning av ett tillsynsärende; fråga om gränsdragning mellan läkares yrkesverksamhet och privata sfär 97/98:364
Läkarundersökning
– de rättsliga förutsättningarna för inställelse av ett barn för förhör och
läkarundersökning under en brottsutredning utan vårdnadshavarens samtycke 95/96:89
Lönegaranti
– konkursförvaltares underlåtenhet att meddela beslut 96/97:127
– konkursförvaltares skyldighet att meddela nytt beslut 96/97:130
Meddelarfrihet
– frågor rörande yttrande- och meddelarfrihet för personal vid en kommunal
vårdcentral 94/95:521
– ifrågasatt begränsning av meddelarfriheten vid Socialförvaltningen i
Älmhults kommun 94/95:527
– ingripande mot anställda hos kommun för att de meddelat sig med pressen
94/95:530
– fråga om brott mot tystnadsplikt har begåtts när befattningshavare inom
socialtjänsten skrev ett genmäle som publicerades i en tidning, med anledning av uppgifter i massmedia rörande nämndens handläggning av ett
biståndsärende 94/95:533
– fråga om begränsningar i kommunalanställd personals kontakter med
media till att avse personalens fritid. Tillika fråga om omsorgschefs agerande gentemot en landstingsanställd läkare som utnyttjat en grundlagsfäst
rättighet 94/95:538
– kritik mot en kommunal nämnd i anledning av att nämnden uppdragit åt
en tjänsteman att efterforska källan till uppgifter som publicerats i dagspress och som omfattats av den s.k. meddelarfriheten 94/95:543
– kritik mot Ombudsmannen mot etnisk diskriminering för åtgärder mot två
personer som författat en i en dagstidning publicerad insändare 94/95:547
– kritik mot uppmaning till rektorer att ej delta i den politiska debatten
94/95:551
– kritik mot ordningsregel vid skola, vilken förbjöd de anställda att aktivt
lämna "negativ" information till massmedia 94/95:554
– påstådda inskränkningar i anställdas yttrande- och meddelarfrihet
95/96:454
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– kritik mot företrädare för en offentlig arbetsgivare – en kyrklig samfällighet – för att en arbetstagares uttalanden i massmedia lagts till grund för ett
ingripande mot denne 95/96:462
– fråga om handläggningen av ett disciplinärende vid ett domkapitel varit
förenlig med den grundlagsreglerade åsikts-, yttrande- och meddelarfriheten 95/96:457
– fråga om läkares meddelar- och yttrandefrihet kränkts när han kritiserats
för uttalanden rörande en patient 96/97:454
– gränserna för meddelarfriheten: vid tillsynsmyndighets förrättning med
tillämpning av alkohollagens (1994:1738) regler om rätt att få tillträde till
lokaler m.m. utesluter krav på hänsyn till sekretess m.m. i allmänhet – om
inte berörd enskild klart samtyckt – närvaro av utomstående, även massmedier 97/98:253
– nyhetsbrev från sjukhusdirektör till chefer och arbetsledare med uppmaning till återhållsamhet när det gäller diskussioner om resursbrist har inte
ansetts kränka personalens yttrandefrihet 98/99:329
– ledamöterna i en politisk nämnd oförhindrade att fatta beslut om att inte
utnyttja meddelarfriheten. Enskild ledamot emellertid inte bunden av en
sådan överenskommelse 98/99:481
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Medtagande till förhör
– fråga i mål angående ansvar för tjänstefel om det funnits lagligt stöd för
vakthavande befäls beslut om frihetsberövande av person som medtagits
till förhör 94/95:65
Militära ärenden
– fråga om uttalanden av statsanställda i egenskap av referenter sker i tjänsten eller som privatperson och om innehållet i uttalandena 94/95:234
– kritik mot Försvarets personalnämnd för underlåtenhet att iaktta förvaltningslagens regler om kommunikation 94/95:238
– kritik mot Krigsskolan (försvarets sjukvårdshögskola) för dröjsmål med
att besvara en skrivelse från enskild 94/95:240
– fråga om myndighet varit skyldig att lämna fullföljdshänvisning när myndigheten som arbetsgivare fattat ett beslut med stöd av en s.k. arbetsgivarventil 95/96:230
– påstådda inskränkningar i anställdas yttrande- och meddelarfrihet
95/96:454
– fråga om befattningshavare vid försvarsmakten vidtagit åtgärder som ett
otillbörligt påtryckningsmedel mot annan befattningshavare för att denne
skulle upphöra med viss kritik mot myndigheter inom försvarsmakten
m.m. Även fråga om Sjukvårdsstyrelsen hindrats av myndigheten Chefen
för flygvapnet i sin tillsyn över hälso- och sjukvården m.m. 96/97:191
– fråga om användningen av standardiserade beslutsmallar i ärenden om
anstånd med värnpliktstjänstgöring 96/97:209
– fråga om den rättsliga grunden för åtgärder som vidtagits vid ett militärt
förband med anledning av att ett vapen försvunnit 96/97:212
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– fråga om den rättsliga grunden för en undersökning som en vaktpatrull har
företagit nattetid i yrkesofficerares olåsta arbetsrum, olåsta skrivbordslådor och i ett låst skåp 97/98:281
– Försvarsmaktens deltagande vid en TV-inspelning 98/99:212
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Miljöskydd
– kritik mot Miljönämnden i Malmö kommun angående tillsynsåtgärder
beträffande vissa kemiska produkter (tändvätska och bilvårdsmedel)
95/96:367
– fråga om ett föreläggande enligt 43 § miljöskyddslagen att lämna upplysningar kan utformas som en skyldighet för företagaren att förete en viss
handling 96/97:338
Motivering av beslut
– fråga om användningen av standardiserade (maskinella) beslutsmallar
94/95:197
– bristfällig motivering av beslut i ett ärende om uppehållstillstånd
94/95:219
– försäkringskassa har ej bemött invändningar mot ett beslutsförslag
94/95:390
– kritik mot Socialstyrelsen för underlåtenhet att redovisa de skäl som föranlett styrelsens ändrade beslut vari kritiken mot bl.a. läkare i ett tillsynsärende mildrats 95/96:332
– kritik mot Statens invandrarverk för bristfällig motivering av beslut i ett
ärende om uppehålls- och arbetstillstånd 95/96:221
– kritik mot Kriminalvårdsnämnden för motiveringen av ett beslut om villkorlig frigivning 97/98:185
– kritik mot skattemyndighet för en beslutsmotivering (standardiserad beslutsmall) 97/98:293
– kritik mot länsarbetsnämnd och AMS för bristande beslutsmotivering
m.m. 98/99:189
Myndighetsutövning
– Luftfartsverkets – i författning ej reglerade – verksamhet med antagning
till utbildning till flygledare har ansetts innebära myndighetsutövning
94/95:436
– fråga om överlämnande av torghandelsadministration till en företagareförening 94/95:466
– fråga om möjligheterna att utnyttja ett privat företag vid transport för
verkställighet av beslut om avvisning enligt utlänningslagen 95/96:223
– fråga om kommuniceringsskyldighet vid prövning av ansökan om studiemedel för studier i utlandet 96/97:394
– anmälningar mot Statens jordbruksverk angående frågor om jäv och myndighetsutövning m.m. inom veterinärväsendet 97/98:424
– fråga bl.a. om polismyndighet haft stöd i lag för sin åtgärd att till ett vaktbolag överlämna vissa förvaltningsuppgifter 97/98:173
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– Stockholms tingsrätts handläggning med anledning av att handlingar, det
s.k. Materialet eller scientologbibeln, vilka till sitt innehåll överensstämde
med handlingar som omfattades av sekretess i ett pågående mål, gavs in
till tingsrätten som en bilaga till en framställning om att få ut handlingar i
målet 98/99:485
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Namnuppgift
– sjukhus har underlåtit att på begäran av polis lämna ut uppgift rörande
patient 97/98:498
– kritik mot en skola för utlämnande av felaktig personuppgift. Vid förfrågan om adressuppgift för en anställd vid skolan har uppgift rörande annan
anställd med samma förnamn men annat efternamn lämnats ut 98/99:501
Naturvårdslagen
– kritik mot länsstyrelse för handläggningen av ett ärende rörande tillstånd
till täktverksamhet; länsstyrelsen har bl.a. under avsevärd tid accepterat
att verksamheten pågick trots att tidigare tillstånd löpt ut 94/95:399
Objektivitet
– en byggnadsnämnd har åsidosatt lag och föranlett anmärkningar om partiskhet vid handläggning som efter osaklig tjänstemannaberedning lett till
beslut om bygglov för viss mot gällande detaljplan stridande verksamhet
(livsmedelsförsäljning), m.m. 97/98:464
Objektivitetsprincipen
– rätten bör inte vid förordnande om samarbetssamtal i vårdnadsmål ge
direktiv om inriktningen av samtalen 95/96:74
– begränsning av myndighets serviceskyldighet med hänsyn till arten av
begärd tjänst: en byggnadsinspektör hade, med hänsyn till intressemotsättningar mellan berörda enskilda vilka kunde bli parter i rättegång, inte
bort företa en – på byggnadsnämnden icke ankommande – besiktning av
ett arbete i en byggnad 96/97:402
Offentligt biträde
– kritik mot en polismyndighet för dröjsmål med förordnande av offentligt
biträde för förvarstagen utlänning m.m. 97/98:266
Offentlig tillställning
– disciplinansvar för polisintendent som lagstridigt upplöst en offentlig
tillställning 94/95:126
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Ombudsman
– kritik mot Ombudsmannen mot etnisk diskriminering för åtgärder mot två
personer som författat en i en dagstidning publicerad insändare 94/95:547
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Omprövning av beslut
– polismyndighets möjlighet att ompröva ett av myndigheten fattat beslut i
ett parkeringsärende 96/97:100
– fråga om Allmänna reklamationsnämnden i samband med att ett ärende
avgörs bör informera parterna om möjligheten att inom en viss tid begära
omprövning av beslutet, m.m. 96/97:148
– handläggningen vid en länsstyrelse av tre överklagningsärenden; bl.a.
fråga om upphävande av gynnande beslut 96/97:356
– upphävande av omprövningsbeslut 96/97:314
– utredning inför omprövning enligt 20 kap. 10 a § AFL 96/97:327
– skyldighet att utan yrkande ompröva beslut om skattetillägg 96/97:232
– handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
97/98:357
Opartiskhet
– kritik mot en domare för underhandskontakter med en åklagare som inneburit att förtroendet för rättens opartiskhet rubbats 94/95:43
– en byggnadsnämnd har åsidosatt lag och föranlett anmärkningar om partiskhet vid handläggning som efter osaklig tjänstemannaberedning lett till
beslut om bygglov för viss mot gällande detaljplan stridande verksamhet
(livsmedelsförsäljning), m.m. 97/98:464
Part
– fråga om vem som är arbetstagarens motpart i mål om undanröjande av
disciplinpåföljd och JO:s ställning i en sådan rättegång 94/95:115
– fråga om kommuniceringsskyldighet vid prövning av ansökan om studiemedel för studier i utlandet 96/97:394
– fråga om en byggnadsnämnds skyldighet att meddela beslut i ett ärende
om ingripande enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10) 98/99:440
Partistöd
– tre fall rörande tillämpning av reglerna om kommunalt partistöd m.m.
Frågor bl.a. om gränsdragning mellan olika stödformer och om definiering av bidragsberättigat parti 94/95:468
Partsinsyn
– initiativärende om domstolarnas handläggning av frågor om parts rätt att
närvara vid rättegången och få del av eller tillgång till sekretessbelagda
handlingar i ett brottmål om olovlig avlyssning (det s.k. buggningsmålet)
95/96:29
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– läkarintyg hos försäkringskassa 96/97:477
– fråga om en umgängesberättigad förälders rätt till insyn i ett barnavårdsärende 96/97:287
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Pass
– fråga om socialnämnds möjlighet att återkalla ett pass för ett barn som
omhändertagits enligt 6 § LVU 96/97:284
Patient
– sjukhus har underlåtit att på begäran av polis lämna ut uppgift rörande
patient 97/98:498
Personregister
– fråga om hur Patent- och registreringsverket (PRV) uppfyller sina skyldigheter som registeransvarig enligt datalagen (1973:289) när en person
som är registrerad som styrelseledamot i ett företag anmäler att uppgiften
är oriktig 96/97:150
Plan- och bygglagen
– kritik mot byggnadsnämnd angående underlåtenhet att behandla fråga om
framställning hos åklagare om tilläggsavgift 94/95:442
– kritik mot byggnadsnämnd i fråga om prioritering av bygglovsärenden
94/95:447
– kritik mot byggnadsnämnd angående utformningen av vissa skrivelser till
sökanden i ett ärende om bygglov 94/95:453
– kritik mot byggnadsnämnd angående kommuniceringsskyldigheten i
ärenden om förhandsbesked respektive bygglov 95/96:409
– en byggnadsnämnd har åsidosatt lag och föranlett anmärkningar om partiskhet vid handläggning som efter osaklig tjänstemannaberedning lett till
beslut om bygglov för viss mot gällande detaljplan stridande verksamhet
(livsmedelsförsäljning), m.m. 97/98:464
– fråga om en byggnadsnämnds skyldighet att meddela beslut i ett ärende
om ingripande enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10) 98/99:440
Polis
– sjukhus har underlåtit att på begäran av polis lämna ut uppgift rörande
patient 97/98:498
Polisförordningen
– åtal mot en biträdande länspolismästare för tjänstefel bestående i underlåtenhet att överlämna en anmälan mot en polisman till åklagare 97/98:81
– fråga om en polismans olämpliga uttalande borde medföra disciplinpåföljd 97/98:92
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Polislagen
– fråga i mål angående ansvar för tjänstefel om det funnits lagligt stöd för
polismans beslut om omhändertagande enligt 13 § polislagen 94/95:86
– polisens användning av handfängsel 94/95:166
– otillåten våldsanvändning i samband med en kroppsbesiktning med anledning av misstanke om narkotikabrott 98/99:107
Polismyndighet
– åtal mot polisman för tjänstefel; fråga om det funnits lagligt stöd för vakthavande befäls beslut om frihetsberövande av person som medtagits till
förhör 94/95:65
– åtal mot bitr. vakthavande befäl för tjänstefel och undertryckande av
urkund 94/95:80
– åtal mot polisman för tjänstefel; fråga om det funnits lagligt stöd för polismans beslut om omhändertagande enligt 13 § polislagen 94/95:86
– polisman som rättat parkeringsanmärkningar avseende egna fordon har
dömts för tjänstefel 94/95:104
– disciplinansvar för en polisassistent för subjektiva värdeomdömen i polisanmälningar 94/95:124
– skyldighet att biträda med handräckning enligt 47 § andra stycket 2 lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 94/95:163
– disciplinansvar för två polisinspektörer med anledning av beviljandet av
vissa lättnader i tjänstgöringen i samband med en julhelg 95/96:86
– polismyndighets genomförande av en övning 95/96:116
– när en s.k. mellanrapport tas ur en taxibils taxameter och omhändertas på
grund av misstanke om brott skall beslagsprotokoll upprättas 96/97:84
– laglig grund för polisen att anvisa marschväg för en demonstration för
vilken tillstånd inte sökts föreligger inte 96/97:89
– polismyndighets möjlighet att ompröva ett av myndigheten fattat beslut i
ett parkeringsärende 96/97:100
– kritik mot en polismans åtgärder vid ett ingripande mot en fordonsförare
som förnekade hastighetsöverträdelse 96/97:103
– kritik mot en polismyndighet för genomförandet av en bevisprovokation
97/98:118
– åtal mot en biträdande länspolismästare för tjänstefel bestående i underlåtenhet att överlämna en anmälan mot en polisman till åklagare 97/98:81
– polismän har berett sig tillträde till en myndighets lokaler i syfte att verkställa ett hämtningsbeslut 97/98:133
– uttalanden om lämpligheten av att vidta straffprocessuella tvångsåtgärder
mot utländsk medborgare som misstänkts för en trafikförseelse 97/98:147
– polisens samverkan med privata näringsidkare 97/98:155
– åtal mot en kommissarie för tjänstefel har ogillats då han inte ansetts ha
förfarit oaktsamt (reell husrannsakan i en restaurang på grundval av ett
anonymt tips) 98/99:59
– handläggningen av en förundersökning där oskyldiga personer sanningslöst utpekats som delaktiga i ett mord på en polisman 98/99:62
– förmansprövning på distans 98/99:116
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– en polismyndighets handläggning av en av länsrätten beslutad verkställighet av allmän domstols dom i en vårdnadsfråga 98/99:124
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Posthantering
– vidarebefordran av skrifter från enskild, vilka uppfattats som sända till fel
myndighet 95/96:156
– fråga om lagligheten och lämpligheten av Statens invandrarverks rutiner
att i samband med sortering av post till boende på flyktingförläggningar
göra vissa observationer och vidta vissa åtgärder (kopiering) med avseende på försändelserna 96/97:184
Privaträttsligt subjekt
– fråga bl.a. om polismyndighet haft stöd i lag för sin åtgärd att till ett vaktbolag överlämna vissa förvaltningsuppgifter 97/98:173
Proportionalitetsprincipen
– förundersökning mot en åklagare för ett beslut om husrannsakan (grund
för misstanke om brott avseende förfoganden över egendom som skulle
ingå i bodelning, rekvisitet synnerlig anledning, proportionalitetsprincipen) 94/95:134
– husrannsakan enligt 20 § polislagen i Alsike kloster för eftersökande av
utlänningar 95/96:192
– uttalanden om lämpligheten av att vidta straffprocessuella tvångsåtgärder
mot utländsk medborgare som misstänkts för en trafikförseelse 97/98:147
– vid tillsynsmyndighets förrättning med tillämpning av alkohollagens
(1994:1738) regler om rätt att få tillträde till lokaler m.m. utesluter krav
på hänsyn till den enskilde i allmänhet – om inte denne klart samtyckt –
närvaro av utomstående, såsom TV och andra massmedier 97/98:253
Protokoll
– underrättelse enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken, s.k. slutdelgivning;
dokumentation och åklagarens kontroll av att underrättelse delgetts den
misstänkte 96/97:64
– formerna för tillhandahållande av utredningsmaterialet sedan den misstänkte och hans försvarare fått en muntlig underrättelse enligt 23 kap. 18 §
rättegångsbalken i samband med slutförhör 96/97:72
Provokation
– kritik mot en polismyndighet för genomförandet av en bevisprovokation
97/98:118
Psykiatrisk tvångsvård
– fråga om patients rätt att fritt förfoga över egna medel på patientkonto
96/97:301
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– fråga huruvida vissa åtgärder som vidtagits av sjukvårdspersonal utgjort
otillåten telefonavlyssning samt censurering av en patients post 96/97:302
– fråga om behandling av en häktad person som av domstol dömts till rättspsykiatrisk vård 97/98:353
– kritik mot ett sjukhus för bristande åtgärder enligt lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård (LPT), särskilt vad gäller grunden för utskrivning
av patient som var avviken och dokumentationen av begäran om polishandräckning respektive avlysningen av begäran 98/99:319
– fråga om utsättande av medicinsk diagnos i domskäl 98/99:184
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Regeringsformen
– fråga om åsiktsregistrering (sympatisörer till Vitt Ariskt Motstånd –
VAM) inom kriminalvården 94/95:178
– kritik mot fastighetsbildningsmyndighet angående avfattningen av yttrande till JO efter remiss 94/95:459
– på JO:s initiativ upptagen fråga om tillämpning av 39 § lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i mål om omedelbart omhändertagande när part påkallar muntlig förhandling. Även fråga om domstolschefs skyldighet att yttra sig till JO 95/96:144
– fråga om handläggningen av ett disciplinärende vid ett domkapitel varit
förenlig med den grundlagsreglerade åsikts-, yttrande- och meddelarfriheten 95/96:457
– en byggnadsnämnd har åsidosatt lag och föranlett anmärkningar om partiskhet vid handläggning som efter osaklig tjänstemannaberedning lett till
beslut om bygglov för viss mot gällande detaljplan stridande verksamhet
(livsmedelsförsäljning), m.m. 97/98:464
– skolledningar har förbjudit elever att bära vissa kläder eller märken med
nazistisk innebörd, eller hindrat spridning av skrifter med sådant innehåll
97/98:436
Regeringsrätten
– fråga om Regeringsrättens handläggningstider i mål rörande utlämnande
av allmän handling 94/95:566
Regionalpolitiskt stöd
– fråga om hur en länsstyrelse bör förfara när den som genom ett preliminärt beslut beviljats regionalpolitiskt stöd meddelar att han inte har för avsikt att utnyttja det beviljade stödet 96/97:166
Registrering
– fråga om hur Patent- och registreringsverket (PRV) uppfyller sina skyldigheter som registeransvarig enligt datalagen (1973:289) när en person
som är registrerad som styrelseledamot i ett företag anmäler att uppgiften
är oriktig 96/97:150
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Registrering av handlingar
– fråga om diarieföring och arkivering av handlingar rörande körkortstillstånd m.m. vid en länsstyrelse 95/96:489
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Registrering av telefonnummer
– fråga om nummerregistrering av inkommande samtal till en myndighet är
förenligt med grundlag 96/97:458
Remiss
– fråga om utredningsförfarandet i ett ärende rörande rikstäckande parkeringstillstånd för handikappfordon 95/96:171
Remissyttrande
– kritik mot fastighetsbildningsmyndighet angående avfattningen av yttrande till JO efter remiss 94/95:459
Råd
– kritik mot en miljö- och hälsoskyddsnämnd för bristfälligt utformade råd
och anvisningar m.m. 97/98:418
Rättegångsbalken
– uttalanden rörande de rättsliga förutsättningarna att meddela tredskodom
mot ett aktiebolag som saknar styrelse 94/95:24
– hämtning av en tilltalad som inte delgetts stämning och bevisupptagning i
den tilltalades utevaro när hämtningen misslyckats bör användas med försiktighet 94/95:53
– kritik mot en tingsrätt som i en brottmålsdom avvisat en skadeståndstalan
trots att rätten måste anses ha tillåtit att talan väcktes formlöst 94/95:57
– initiativärende om domstolarnas handläggning av frågor om parts rätt att
närvara vid rättegången och få del av eller tillgång till sekretessbelagda
handlingar i ett brottmål om olovlig avlyssning (det s.k. buggningsmålet)
95/96:29
– kritik mot en domare som hållit en muntlig förberedelse och en huvudförhandling i ett vårdnadsmål på engelska 95/96:82
– ordförandeskapet vid huvudförhandling i mål vid fastighetsdomstol och
vid huvudförhandling i tvistemål 96/97:40
– kritik mot åklagarens och tingsrättens handläggning av bl.a. ett enskilt
anspråk och ett beslag sedan åtalet lagts ned 96/97:44
– kritik mot en polismans åtgärder vid ett ingripande mot en fordonsförare
som förnekade hastighetsöverträdelse 96/97:103
– kravet på förberedelse i ett hänskjutet mål om betalningsföreläggande
97/98:36
– handläggningen av ett enskilt anspråk som avskiljts från ett brottmål;
rättens prövning av talan vid tredskodom 97/98:39
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– uttalanden om hemlig teleövervakning, editionsföreläggande, upplysning
enligt telelagen eller husrannsakan i syfte att vid brottsutredning få tillgång till teleuppgifter för förfluten tid 97/98:47
– kallelser av förhörspersoner som inte fyllt femton år 97/98:60
– uttalanden om en tingsrätts beslut om förbud för åhörare att bära viss
klädsel (MC-väst) under en rättegång 98/99:53
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Rättelse
– dröjsmål av kronofogdemyndighet med att behandla en begäran om rättelse eller överklagande 94/95:190
Rättshjälp
– kritik mot Statens invandrarverk för långsam handläggning av ansökningar om offentligt biträde i utlänningsärenden 95/96:185
– sekretess hos åklagarmyndighet i ett ärende om internationell rättshjälp i
brottmål 97/98:105
– kritik mot en polismyndighet för dröjsmål med förordnande av offentligt
biträde för förvarstagen utlänning m.m. 97/98:266
Rättskraft
– fråga om en kriminalvårdsanstalts möjlighet att ändra ett för en intagen
gynnande beslut 96/97:114
– handläggningen vid en länsstyrelse av tre överklagningsärenden; bl.a.
fråga om upphävande av gynnande beslut 96/97:356
Röstlängd
– valinformation till utlandssvenskar m.m. 96/97:153
Saklegitimation i HSAN
– fråga om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) med tillämpning
av 19 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område kunnat ta upp en anmälan från en nära anhörig (son) till utredning oaktat fullmakt från patienten ej förelåg 97/98:356
Samarbetssamtal
– rätten bör inte vid förordnande om samarbetssamtal i vårdnadsmål ge
direktiv om inriktningen av samtalen 95/96:74
Samtycke
– vid tillsynsmyndighets förrättning med tillämpning av alkohollagens
(1994:1738) regler om rätt att få tillträde till lokaler m.m. utesluter krav
på hänsyn till sekretess och andra intressen i allmänhet – om inte berörd
enskild klart samtyckt – närvaro av utomstående, såsom TV och andra
massmedier 97/98:253
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Sekretess
– användande av förbehåll enligt 14 kap. 9 eller 10 § sekretesslagen i samband med bolagisering av affärsverk m.m. 94/95:574
– initiativärende om domstolarnas handläggning av frågor om parts rätt att
närvara vid rättegången och få del av eller tillgång till sekretessbelagda
handlingar i ett brottmål om olovlig avlyssning (det s.k. buggningsmålet)
95/96:29
– socialjouren har tillsammans med ett TV-team besökt en plats där prostitution förekommer. Fråga om socialjourens handlande stått i strid mot socialtjänstens sekretess 95/96:437
– fråga om verksamhet som bedrivs enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) utgör en självständig verksamhetsgren i förhållande till socialtjänsten i de fall då frågorna handläggs av
samma nämnd 95/96:431
– uppgiftslämnande inom skattemyndighet 96/97:241
– fråga om försäkringskassas centralkontor och lokalkontor är att betrakta
som självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till varandra 96/97:474
– läkarintyg hos försäkringskassa 96/97:477
– försäkringskassas utlämnande av uppgifter till utomstående myndighet
96/97:480
– fråga om en umgängesberättigad förälders rätt till insyn i ett barnavårdsärende 96/97:287
– sekretess hos åklagarmyndighet i ett ärende om internationell rättshjälp i
brottmål 97/98:105
– vid tillsynsmyndighets förrättning med tillämpning av alkohollagens
(1994:1738) regler om rätt att få tillträde till lokaler m.m. utesluter krav
på hänsyn till sekretess m.m. – om inte berörd enskild klart samtyckt –
närvaro av utomstående, såsom TV och andra massmedier 97/98:253
– anteckning i försäkringskassas journal att viss uppgft inte fick ”delges”
den försäkrade 97/98:500
– sjukhus har underlåtit att på begäran av polis lämna ut uppgift rörande
patient 97/98:498
– fråga om sekretess gentemot vårdnadshavare för uppgift rörande en 11årig dotters graviditet 98/99:417
– föräldrars rätt att bestämma i frågor som rör ett tonårsbarns personliga
angelägenheter. – Fråga om tillämpningen av 7 kap. 1 § och 14 kap. 4 §
andra stycket sekretesslagen 98/99:464
– fråga om utsättande av medicinsk diagnos i domskäl 98/99:184
– utlämnande av uppgift om hivsmitta 98/99:515
– försäkringskassas utlämnande av medicinsk information till den försäkrades arbetsgivare 98/99:517
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Service
– fråga om myndighets serviceskyldighet 94/95:234
– kritik mot Krigsskolan (försvarets sjukvårdshögskola) för dröjsmål med
att besvara en skrivelse 94/95:240
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– kritik mot länsbostadsnämnd för dröjsmål med handläggningen av en
begäran att få ut allmänna handlingar, vilka det ankom på nämnden att
identifiera 94/95:571
– frågor om dels skyldighet för myndigheter att på begäran av enskild lämna ut allmän handling samt att lämna uppgifter ur allmän handling, dels
myndigheters skyldighet att ge service åt enskilda och därmed sammanhängande krav på myndigheters tillgänglighet 95/96:495
– vidarebefordran av skrifter från enskild, vilka uppfattats som sända till fel
myndighet 95/96:156
– en tjänsteman vid en socialförvaltning hjälpte en klient att upprätta en
anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Kritik mot att
anmälan upprättats på socialförvaltningens brevpapper och undertecknats
av tjänstemannen 96/97:294
– begränsning av myndighets serviceskyldighet med hänsyn till arten av
begärd tjänst: en byggnadsinspektör hade, med hänsyn till intressemotsättningar mellan berörda enskilda vilka kunde bli parter i rättegång, inte
bort företa en – på byggnadsnämnden icke ankommande – besiktning av
ett arbete i en byggnad 96/97:402
– uttalande angående statlig myndighets skyldighet att skyndsamt expediera
beslut 96/97:143
– utredningsansvar, service och skyldighet att meddela beslut vid en förvaltningsmyndighets handläggning av en ansökan om ett tillstånd. (Ärende hos kommunal nämnd om undantag för rörelsehindrade från föreskrifter om förbud att parkera.) 97/98:460
– fråga om enskilds kontakter med en socialnämnd inneburit en begäran om
bistånd eller endast inhämtande av upplysningar 97/98:347
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Sjukhus
– sjukhus har underlåtit att på begäran av polis lämna ut uppgift rörande
patient 97/98:498
– kritik mot ett sjukhus för bristande åtgärder enligt lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård (LPT), särskilt vad gäller grunden för utskrivning
av patient som var avviken och dokumentationen av begäran om polishandräckning respektive avlysningen av begäran 98/99:319
– sjukhus har tillåtit ett TV-bolag att filma verksamheten vid akutmottagningen. Fråga bl.a. om patienternas integritet trätts förnär genom inspelningarna 98/99:458
– sjukhusledningen vid Ängelholms sjukhus har tagit bort och låtit förstöra
protestlistor som lagts ut inom sjukhuset; fråga om åtgärden inneburit
kränkning av yttrandefriheten 98/99:473
Självdeklaration
– förtryckta uppgifter att gift skattskyldig var ensamstående 94/95:244
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Skolledning
– fråga om skolledning genom att förbjuda elever att lyssna på viss musik
och att omhänderta ett kassettband handlat grundlagsstridigt 94/95:406
– kritik mot rektor vid lågstadieskola för att inte ha vidtagit tillräckliga
åtgärder för att tillmötesgå förälders önskan om att dennas dotter skulle
placeras i viss skola; även fråga om utformning av blankett för önskemål
om viss skolplacering 94/95:410
– bristfälliga åtgärder av skolledning sedan en elev skadats under lektion
95/96:385
– fråga om en skollednings inställande av en skoldans utgjort en otillåten
kollektiv bestraffning av högstadieelever 95/96:398
– handläggningen av ett ärende rörande misstankar om att elev utsatts för
incest i hemmet; bl.a. fråga om kvarhållande av eleven i skolan 95/96:387
– fråga om rätten att sprida politisk information i skola 95/96:394
– avstängning av en elev inom grundskolan 96/97:378
– fråga om rätt för föräldrar och journalister att komma in i en skola för att
samtala med eleverna i en klass. Tillika fråga om skolan skall ta hänsyn
till vårdnadshavarnas inställning, innan den tillåter att elever i tioårsåldern
intervjuas av en journalist i skolan 96/97:381
– kritik mot skolledning för brister i handläggningen av ett ärende angående
uttagning av elever till undervisning i särskild undervisningsgrupp
96/97:372
– kritik mot skolpersonal för agerande i en vårdnadstvist 96/97:384
– åtal mot en lärare för misshandel samt kritik mot skolledning och skolförvaltning för uteblivna stödinsatser m.m. 96/97:364
– skolledningar har förbjudit elever att bära vissa kläder eller märken med
nazistisk innebörd, eller hindrat spridning av skrifter med sådant innehåll
97/98:436
– ett på JO:s initiativ upptaget ärende med anledning av att rektor vid en
skola i Landskrona kommun polisanmält en sjuårig elev 98/99:432
– kritik mot en skolledning för brister i handläggningen av ett elevvårdsärende; bl.a. fråga om anpassad studiegång 98/99:412
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Skyndsamhetskravet i TF
– handläggningen av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.;
fråga bl.a. om Socialstyrelsens stängning av och inskränkning i servicenivån vid det regionala tillsynskontoret i Jönköping under vissa dagar inneburit att styrelsen inte kunnat uppfylla skyndsamhetskraven i tryckfrihetsförordningen 97/98:495
Smittskyddslagen
– fråga om förutsättningarna för tvångsvård enligt bestämmelserna i smittskyddslagen förelegat beträffande en hivinfekterad man 94/95:379
– fråga huruvida smittskyddsläkarens beslut enligt 49 § smittskyddslagen
om särskilda villkor i samband med beviljad permission kan överklagas
94/95:382
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Socialförsäkring
– jäv för försäkringskassas förtroendeläkare 94/95:384
– försäkringskassa har inte kommunicerat inhämtat material med den försäkrade 94/95:386
– försäkringskassas underlåtenhet att kommunicera inhämtat material, även
fråga om bruket av ordet ”delgivning” 94/95:387
– försäkringskassa har underlåtit att underrätta om ett fattat beslut
94/95:388
– försäkringskassa har ej bemött invändningar mot ett beslutsförslag
94/95:390
– bristande överensstämmelse mellan socialförsäkringsnämnds beslutsprotokoll och utsända beslutsmeddelanden 94/95:392
– dröjsmål av försäkringskassa med omprövning av beslut 94/95:393
– omfattningen av försäkringskassans prövning enligt 20 kap. 10 a § lagen
om allmän försäkring 94/95:395
– underlåtenhet att meddela avvisningsbeslut i ärende som tidigare prövats
94/95:397
– partsinsyn hos försäkringskassa när försäkrad begärt att få del av handlingar som tidigare kommunicerats 95/96:337
– utebliven kommunikation i ärende om avregistrering från försäkringskassa 95/96:338
– försäkringskassa har inte tagit ställning till sjukintyg avseende nya sjukperioder 95/96:341
– försäkringskassas dröjsmål med beslut sedan beslutsförslag kommunicerats 95/96:344
– tidpunkt för indragning av sjukpenning 95/96:344
– utbetalning av sjukpenning har stoppats formlöst 95/96:346
– förutsättningar för och dokumentation av provisoriskt beslut 95/96:348
– utformningen av försäkringskassas beslutsmeddelande 95/96:348
– indragning av sjukpenning under pågående utredningstid utan formligt
beslut 95/96:351
– provisoriska beslut vid nya sjukfall 95/96:352
– uttalanden av försäkringskassa i fråga om jämkning av underhållsbidrag
95/96:355
– långsam handläggning av rättidsprövning och s.k. 20:10 a-prövning vid
överklagande 95/96:358
– försäkringskassas inititativ till en ansökan om sjukbidrag 96/97:312
– lämnande av muntliga uppgifter till tjänsteman 96/97:314
– upphävande av omprövningsbeslut 96/97:314
– makes närvaro vid möte om rehabilitering 96/97:323
– bristande överensstämmelse mellan av tjänsteman fattat beslut och expedierat beslutsmeddelande 96/97:326
– utredning inför omprövning enligt 20 kap. 10 a § AFL 96/97:327
– formerna för utredning 96/97:329
– försäkringskassas avvaktan att en dom skulle vinna laga kraft innan pension omräknades 96/97:334
– utbetalning av pension utan att samtycke inhämtats från förvaltare
96/97:336

1998/99:JO1
Bilaga 4

607

– kritik mot en kriminalvårdsanstalt för handläggningen av en anmälan om
skada 97/98:193
– länsrätt har överprövat av försäkringskassa meddelat grundbeslut, trots att
kassan fattat nytt beslut efter omprövning 97/98:222
– formlöst innehållande av sjukpenning 97/98:368
– formlöst innehållande av bostadsbidrag 97/98:369
– meddelande av provisoriskt beslut på uppmaning av annat lokalkontor
97/98:369
– kommunicering av ändrat beslutsförslag 97/98:371
– besked om företräde inför socialförsäkringsnämnd 97/98:372
– sammantagen prövning av rätt till arbetsskadeersättning på grund av såväl
olycksfall som annan skadlig inverkan i arbetet 97/98:374
– utformningen av försäkringskassors beslut (initiativärende) 97/98:375
– utformningen av försäkringskassas beslutsmeddelanden 97/98:402
– rättelse av felaktigt beslutsmeddelande 97/98:402
– bristande överensstämmelse mellan socialförsäkringsnämnds protokoll
och av försäkringskassa utsänt beslutsmeddelande 97/98:406
– överklagande har endast föranlett omprövning 97/98:408
– överklagande borde ha överlämnats till länsrätt oavsett om det återkallats
97/98:411
– hantering av inkomna handlingar 98/99:335
– utformningen av journalanteckning 98/99:336
– innehållet i försäkringskassas akt 98/99:338
– rapportering av iakttagelser rörande en försäkrad 98/99:342
– kassatjänstemans rapportering av iakttagelser rörande en försäkrad
98/99:344
– provisoriskt beslut efter anonym anmälan 98/99:345
– fattande av beslut innan kommuniceringstid gått ut 98/99:347
– underlåtenhet att kommunicera inhämtat material och att fatta beslut med
anledning av nya sjukintyg 98/99:349
– viss utredning ej avvaktad 98/99:351
– formlösa ändringar av socialförsäkringsnämnds beslut 98/99:352
– Riksförsäkringsverkets tillsynsverksamhet 98/99:352
– formerna för ändring av socialförsäkringsnämnds beslut 98/99:366
– dröjsmål med utsändande av underrättelse om beslut 98/99:377
– interna anvisningar i strid med Riksförsäkringsverkets rekommendationer
98/99:381
– angivande av lagregel i beslut 98/99:386
– underlåtenhet att fatta beslut trots begäran 98/99:387
– dröjsmål med utbetalning 98/99:388
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Socialtjänsten
I Socialtjänstlagen (SoL)
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Kommunens ansvar
– utlänningslagstiftning – sociallagstiftning. En gränsdragningsfråga
94/95:248
– unga i häkte – ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående socialtjänstens ansvar för unga lagöverträdare 94/95:255
– socialtjänstens ansvar för asylsökande som vägrats uppehållstillstånd
94/95:272
– fråga om vilken kommun som skall tillgodose vårdbehov enligt socialförfattningarna för person som är mantalsskriven i en kommun men huvudsakligen vistas i en annan 94/95:277
– behörig socialnämnd i ett barnavårdsärende 95/96:262
– fråga om bistånd enligt 6 § SoL kan beviljas en sjuttonårig flicka mot
vårdnadshavarens vilja 96/97:252
– en socialnämnd får inte kringgå bestämmelserna i 72 § SoL genom att
avsluta ett s.k. barnavårdsärende och göra en anmälan enligt 71 § SoL till
familjens nya hemkommun 97/98:331
Allmänna riktlinjer för socialnämndens verksamhet
– vårdnadsutredare bör inte utan båda parternas samtycke utses till s.k.
kontaktperson i samband med umgängestillfällen 94/95:283
– kontaktmans befogenheter 94/95:285
– kritik mot socialförvaltningens handlande med anledning av uppgifter till
nämnden att en 17-årig pojke rökt hasch på en större ungdomsfest
95/96:275
– kritik mot socialförvaltningen för agerandet vid en konflikt mellan två
makar rörande vem av dem som skall ta hand om de gemensamma barnen
95/96:242
– socialjouren har tillsammans med ett TV-team besökt en plats där prostitution förekommer. Fråga om socialjourens handlande stått i strid mot socialtjänstens sekretess 95/96:437
– fråga om verksamhet som bedrivs enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) utgör en självständig verksamhetsgren i förhållande till socialtjänsten i de fall då frågorna handläggs av
samma nämnd 95/96:431
– en kommundelsnämnd anmälde till polisen att en far förgripit sig sexuellt
mot sin elvaåriga dotter. Polisen upplyste därefter kommundelsförvaltningen om att uppgifterna i polisanmälan behövde kompletteras. Fråga
bl.a. om en tjänsteman vid kommundelsförvaltningen ägt att, utan samråd
med vårdnadshavarna, höra flickan i skolan för att kunna komplettera
nämnda polisanmälan 96/97:258
– en tjänsteman vid en socialförvaltning hjälpte en klient att upprätta en
anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Kritik mot att
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anmälan upprättats på socialförvaltningens brevpapper och undertecknats
av tjänstemannen 96/97:294
– av chefen för vuxenförvaltningen i Ludvika kommun vidtagen åtgärd att
ta bort protestlistor mot ett nytt matsystem i två av kommunens fastigheter
inom äldreomsorgen har inte befunnits strida mot 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 96/97:432
– kritik mot en socialnämnd för passivitet vid bedrivandet av en s.k. barnavårdsutredning; även fråga om en otillåten begränsning av en förälders
umgänge med barnet under utredningstiden 97/98:314
– socialnämnds användning av blanketter innefattande samtycke från den
biståndssökande till att utredningskontakter tas 97/98:328
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Anmälningsskyldigheten enligt 71 § SoL
– fråga om anmälningsskyldigheten begränsas för personal inom hälso- och
sjukvården i fråga om barn som vistas på sjukhus 95/96:247
– en förskola anmälde enligt 71 § SoL till socialnämnden att det fanns skäl
att misstänka att en far förgripit sig sexuellt mot sin dotter. Fråga om det
förelåg skäl för ett ingripande enligt 6 § LVU, brister i socialnämndens utredning m.m. 96/97:268
– kritik mot skola och hälso- och sjukvården för att anmälan inte gjorts
enligt 71 § när det uppdagats att en elvaårig flicka blivit gravid och genomgått abort 98/99:417
Omsorger om barn och ungdom
– fråga om föräldrar till barn på daghem bör informeras när personal på
daghemmet misstänks för övergrepp 94/95:287
– föräldrars rätt att bestämma i frågor som rör ett tonårsbarns personliga
angelägenheter 98/99:464
Vård i familjehem och i hem för vård eller boende
– fråga om socialtjänstens skyldighet att bevaka familjehemsplacerade
barns intressen innefattar möjlighet att begära urinprov av familjehemsföräldrarna på grund av uppkommen misstanke om haschmissbruk
94/95:290
– kritik mot socialförvaltning för dröjsmål med inledande av utredning
enligt 50 § SoL samt för att en jourhemsplacering varat sådan tid att placeringen övergått till att bli stadigvarande. Även fråga om verkan av att
vårdnadshavaren återkallat sitt medgivande till placeringen m.m.
95/96:279
– fråga om en kommundelsnämnd ägt vidta åtgärd för att möjliggöra avlyssning av telefonsamtal mellan ett familjehemsplacerat barn och en av
dess föräldrar 97/98:325
Handläggning av ärende m.m.
– åtgärder i ärende rörande misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Frågor
angående bl.a. lagligheten av socialtjänstens medverkan till polisförhör
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och läkarundersökning av små barn utan vårdnadshavarens samtycke
94/95:292
fråga om kommuniceringsplikt enligt 17 § förvaltningslagen av vårdnadsoch umgängesrättsutredning föreligger 94/95:363
uppgift i yttrande till länsrätt i ett biståndsärende om att en klient varit
intagen på behandlingshem har ansetts helt sakna betydelse och borde därför ha utelämnats 94/95:364
fråga om socialförvaltnings handläggning av besvärsinlaga när klaganden
inte delgetts det beslut som överklagats 94/95:365
fråga om innebörden av den förvaltningsrättsliga principen om gynnande
besluts bindande effekt samt länsrätts skyldighet att tillse att mål blir så
utrett som dess beskaffenhet kräver 94/95:367
kritik mot socialförvaltning för dröjsmål att överlämna besvärsinlaga till
länsrätt m.m. 95/96:314
fråga om kommuniceringsplikt enligt 17 § förvaltningslagen av upplysningar enligt 6 kap. 20 § föräldrabalken 95/96:309
med en utredning enligt 50 § SoL avses all den verksamhet som syftar till
att göra det möjligt för socialnämnden att fatta beslut i ett ärende
95/96:312
kritik mot en socialchef för handläggningen av en anmälan enligt 71 §
SoL m.m. 95/96:283
brister vid handläggningen av ett önskemål från en sjukhemsboende åldring att få flytta till ett sjukhem i en annan kommun 95/96:270
socialnämnds skyldighet att verkställa en dom angående bistånd enligt 6 §
SoL 96/97:254
frågor om socialnämnds skyldighet att meddela beslut i ett biståndsärende
och vilka krav som i förekommande fall bör ställas på utformningen av
beslutet 96/97:253
en tjänsteman vid en socialförvaltning hjälpte en klient att upprätta en
anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Kritik mot att
anmälan upprättats på socialförvaltningens brevpapper och undertecknats
av tjänstemannen 96/97:294
handläggningen av ett biståndsärende; fråga om en socialförvaltnings val
av adress vid användande av s.k. förenklad delgivning 96/97:295
fråga om skyldighet för socialnämnden att kommunicera ett s.k. snabbyttrande enligt 6 kap. 20 § andra stycket föräldrabalken 96/97:297
handläggningen av ett överklagande när det överklagade beslutet förkommit hos socialförvaltningen 96/97:298
kritik mot en socialnämnd för passivitet vid bedrivandet av en s.k. barnavårdsutredning; även fråga om en otillåten begränsning av en förälders
umgänge med barnet under utredningstiden 97/98:314
socialnämnds skyldighet att verkställa en länsrätts dom angående bistånd
enligt 6 § SoL 97/98:321
socialnämnds skyldighet att verkställa en länsrättsdom angående bistånd
enligt 6 § SoL 97/98:324
fråga om enskilds kontakter med en socialnämnd inneburit en begäran om
bistånd eller endast inhämtande av upplysningar 97/98:347
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– fråga om en socialnämnds möjlighet att återkalla ett beslut att bevilja bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen 97/98:348
– socialnämnds användning av blanketter innefattande samtycke från den
biståndssökande till att utredningskontakter tas 97/98:328
– en socialnämnd får inte kringgå bestämmelserna i 72 § SoL genom att
avsluta ett s.k. barnavårdsärende och göra en anmälan enligt 71 § SoL till
familjens nya hemkommun 97/98:331
– kritik mot en socialnämnd som debiterat avgift för kopior av handlingar
avseende en slutredovisning av förvaltning av privata medel 98/99:220
– initiativärende: kritik mot en socialnämnd för utlämnande av sekretessbelagda handlingar och för ändringar i originalhandlingar 98/99:474
II Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
– omsorgen om en pojke med epilepsi som vid elva års ålder omhändertagits för vård enligt LVU – en granskning av handläggningen vid Gottsunda kommundelsnämnd i Uppsala och av de för den medicinska vården ansvariga läkarnas åtgärder i ärendet. Även fråga om länsstyrelses tillsynsansvar 94/95:301
– kritik mot två åklagare som på bristfälliga grunder beslutat om hämtning
till förhör och anhållande av en person misstänkt för sexuellt utnyttjande
av underårig. Även kritik mot socialtjänsten för att barnet utan tillräckliga
skäl omhändertagits enligt 6 § LVU 94/95:344
– socialnämnds dröjsmål att underställa beslut om omhändertaganden enligt
6 § LVU. Även fråga om möjlighet att överklaga nämndens beslut om
placering av barn efter ett omedelbart omhändertagande 94/95:356
– socialnämndens handläggning av LVU-ärende när familjehemsföräldrarna
separerat 94/95:360
– fråga om förutsättningar för beslut enligt 14 § andra stycket LVU om att
barns vistelseort inte skall röjas för vårdnadshavaren 94/95:361
– fråga om syskons rätt till umgänge med ett omhändertaget barn 95/96:291
– handläggningen av ett barnavårdsärende; frågor om umgänge med familjehemsplacerat barn, återtagande av samtycke till familjehemsplacering,
handläggning av ett överklagande, behörig socialnämnd m.m. 95/96:262
– fråga om beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU eller
13 § LVM skall ges i skriftlig form 95/96:320
– socialnämndens handläggning av ett ärende rörande misstänkt barnmisshandel; fråga om barnet borde ha omhändertagits enligt 6 § LVU
96/97:262
– tillämpning av lagen (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när
utlänningar är berövade friheten. Fråga om ett omhändertagande enligt 6 §
LVU utgör ett sådant frihetsberövande som avses i lagen 96/97:267
– en förskola anmälde enligt 71 § SoL till socialnämnden att det fanns skäl
att misstänka att en far förgripit sig sexuellt mot sin dotter. Fråga om det
förelåg skäl för ett ingripande enligt 6 § LVU, brister i socialnämndens utredning m.m. 96/97:268
– fråga om länsrätts utredningsansvar i ett mål rörande omhändertagande av
en tonårsflicka enligt LVU 96/97:135
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– fråga om socialnämnds möjlighet att återkalla ett pass för ett barn som
omhändertagits enligt 6 § LVU 96/97:284
– fråga om en umgängesberättigad förälders rätt till insyn i ett barnavårdsärende 96/97:287
– fråga om den som vistas på ungdomshem för vård enligt LVU kan underkastas begränsningar i rätten att läsa dagstidningar och att ha viss brevoch telefonkontakt 97/98:333
– fråga om en tonåring har kunnat bli föremål för vård enligt LVU därför att
han missbrukat s.k. anabola steroider 97/98:335
– fråga om en socialnämnd kan placera den som vårdas enligt LVU i ett s.k.
båtprojekt utomlands; även fråga om en länsstyrelse kan bevilja tillstånd
för ett HVB-hem att ta emot ungdomar som vårdas enligt LVU när verksamheten skall bedrivas utanför Sverige 97/98:337
– fråga om i vilken utsträckning en socialnämnd får begränsa föräldrarnas
umgänge och kontakt med ett barn som omhändertagits enligt 6 § LVU
97/98:344
– fråga om rätten för personal vid särskilda ungdomshem att omhänderta
och förstöra försändelser som ankommer till elev 98/99:262
– fråga om rätten för personal vid särskilda ungdomshem att visitera bostadsrum 98/99:262
– omprövning av beslut om fortsatt vistelse på låsbar enhet vid särskilda
ungdomshem 98/99:262
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III Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
– ingripanden mot intagna vid ett LVM-hem vid vägran att avge urinprov
samt omhändertagande av intagnas pengar 95/96:294
– frågor om läkares anmälningsskyldighet enligt 6 och 14 §§ LVM
95/96:299
– fråga om beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU eller
13 § LVM skall ges i skriftlig form 95/96:320
– på JO:s initiativ upptagen fråga om tillämpning av 39 § lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i mål om omedelbart omhändertagande när part påkallar muntlig förhandling. Även fråga om domstolschefs skyldighet att yttra sig till JO 95/96:144
– socialnämnds skyldighet att söka efter en missbrukare som avvikit från ett
s.k. LVM-hem 96/97:292
Sponsring
– polisens samverkan med privata näringsidkare 97/98:155
Studiemedel
– fråga om kommuniceringsskyldighet vid prövning av ansökan om studiemedel för studier i utlandet 96/97:394
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Summarisk process
– bifogande av meddelat utslag när mål om betalningsföreläggande i bestridd del överlämnas till tingsrätt 96/97:121
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Taxering
– underlåten kommunikation före taxeringshöjning samt fråga om rättelse
utan begäran från skattskyldig 94/95:245
– underlåten kommunicering i visst fall 96/97:218
– behörig företrädare för dödsbo 96/97:221
– skyldighet att utan yrkande ompröva beslut om skattetillägg 96/97:232
– undanröjande av beslut på grund av brister i kommuniceringen 96/97:237
– fråga om skyldighet att kommunicera en delrevisionspromemoria vid s.k.
tredjemansrevision 97/98:285
Telefax
– expediering av allmänna handlingar 94/95:63
– kritik mot en tingsrätt som vägrat använda telefax vid expediering av
allmänna handlingar 97/98:75
Telefonnummerregistrering
– fråga om nummerregistrering av inkommande samtal till en myndighet är
förenligt med grundlag 96/97:458
Telelagen
– inhämtande av uppgifter med stöd av 27 § telelagen (1993:597) bör alltid
underställas förundersökningsledarens ställningstagande 98/99:95
Tillsyn
– kritik mot länsstyrelse för utövande av tillsyn över fastighetsmäklare utan
laglig grund 94/95:199
– kritik mot Miljönämnden i Malmö kommun angående tillsynsåtgärder
beträffande vissa kemiska produkter (tändvätska och bilvårdsmedel)
95/96:367
– vid inspektion av en länsstyrelse aktualiserade frågor rörande förprövning
av djurstallar resp. tillsyn enligt 24 § djurskyddslagen (1988:534); bl.a.
fråga om tillsynsuppgifternas fördelning mellan vederbörande kommunala
nämnd och länsstyrelsen 96/97:340
– vid tillsynsmyndighets förrättning med tillämpning av alkohollagens
(1994:1738) regler om rätt att få tillträde till lokaler m.m. utesluter krav
på hänsyn till sekretess och andra intressen i allmänhet – om inte berörd
enskild klart samtyckt – närvaro av utomstående, såsom TV och andra
massmedier 97/98:253
– Socialstyrelsens handläggning av ett tillsynsärende; fråga om gränsdragning mellan läkares yrkesverksamhet och privata sfär 97/98:364
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Tillsättning av tjänst
– handläggningen av ett ärende rörande tillsättning av vikariat som chefsöverläkare; fråga om tillämpningen av förordningen (1982:771) om behörighet till vissa tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättningen
av sådana tjänster 97/98:351
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Tjänstefel
– en domare har dömts för tjänstefel för att ha beslutat om häktning trots att
lagliga förutsättningar för häktning inte förelåg 96/97:31
– en polismyndighet har utan lagligt stöd företagit husrannsakan för eftersökande av utlänningar. Åtalsunderlåtelse efter avslutad förundersökning
96/97:170
– åtal mot en rådman för tjänstefel har ogillats då gärningen ansetts som
ringa (felaktigt förverkande av villkorligt medgiven frihet) 98/99:34
– åtal mot en kommissarie för tjänstefel har ogillats då han inte ansetts ha
förfarit oaktsamt (reell husrannsakan i en restaurang på grundval av ett
anonymt tips) 98/99:59
Tolk
– frågor rörande tolkars rättsliga ställning och arbetsvillkor m.m. 97/98:231
Torghandel
– fråga om överlämnande av torghandelsadministration till en företagareförening 94/95:466
Tredskodom
– uttalanden rörande de rättsliga förutsättningarna att meddela tredskodom
mot ett aktiebolag som saknar styrelse 94/95:24
– handläggningen av ett enskilt anspråk som avskiljts från ett brottmål;
rättens prövning av talan vid tredskodom 97/98:39
Tryckfrihetsförordningen
– tolkning av begreppet ”expediera” i tryckfrihetsförordningen 94/95:519
– kritik mot en kommunal nämnd i anledning av att nämnden uppdragit åt
en tjänsteman att efterforska källan till uppgifter som publicerats i dagspress och som omfattats av den s.k. meddelarfriheten 94/95:543
– fråga om handläggningen av ett disciplinärende vid ett domkapitel varit
förenlig med den grundlagsreglerade åsikts-, yttrande- och meddelarfriheten 95/96:457
– avlägsnandet av protestlistor mot ett nytt matsystem i två av kommunens
fastigheter inom äldreomsorgen har inte befunnits strida mot 2 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen 96/97:432
– länsstyrelses uttag av avgift för kopia av en handling tillhörande bilregistret med tillämpning av annan författning (en kungörelse om kommissionärer) än avgiftsförordningen (1992:191) befunnet olagligt 96/97:490
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– skolledningar har förbjudit elever att bära vissa kläder eller märken med
nazistisk innebörd, eller hindrat spridning av skrifter med sådant innehåll
97/98:436
– initiativärende rörande hinder mot spridning av tryckt skrift 98/99:496
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Tull
– fråga om förutsättningarna för kroppsvisitation av resande vid passage av
EU:s inre gräns 96/97:245
– fråga om den rättsliga grunden för en tullkontroll 97/98:310
Tvistemål
– kravet på förberedelse i ett hänskjutet mål om betalningsföreläggande
97/98:36
– handläggningen av ett enskilt anspråk som avskiljts från ett brottmål;
rättens prövning av talan vid tredskodom 97/98:39
Täkttillstånd
– kritik mot länsstyrelse för handläggningen av ett ärende rörande tillstånd
till täktverksamhet; länsstyrelsen har bl.a. under avsevärd tid accepterat
att verksamheten pågick trots att tidigare tillstånd löpt ut 94/95:399
Underhållsstöd
– utformning av meddelande om återbetalningsskyldighet 97/98:412
Underrättelse
– till målsägande om beslut att inte väcka åtal 94/95:160
– kritik mot byggnadsnämnd angående utformningen av vissa skrivelser till
sökanden i ett ärende om bygglov 94/95:453
– underrättelse enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken, s.k. slutdelgivning;
dokumentation och åklagarens kontroll av att underrättelse delgetts den
misstänkte 96/97:64
– formerna för tillhandahållande av utredningsmaterialet sedan den misstänkte och hans försvarare fått en muntlig underrättelse enligt 23 kap. 18 §
rättegångsbalken i samband med slutförhör 96/97:72
– fråga om på vilket sätt underrättelse om ett beslut skall ske 96/97:168
– fråga om Allmänna reklamationsnämnden i samband med att ett ärende
avgörs bör informera parterna om möjligheten att inom en viss tid begära
omprövning av beslutet, m.m. 96:97:148
Undertryckande av urkund
– åtal mot bitr. vakthavande befäl för tjänstefel och undertryckande av
urkund 94/95:80

616

Unga lagöverträdare
– beslut att anhålla ungdomar under 18 år för grov stöld och stöld har med
hänsyn till deras ålder och den förväntade påföljden inte ansetts rättsenliga 96/97:56
– uttalanden om behörigheten att leda utredningar enligt 31 § lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
97/98:140
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Uppbörd
– avräkningsordning vid betalning av F-skatt och underrättelse till skattskyldig om påförd dröjsmålsavgift 97/98:296
Utbildning
– kritik mot rektor vid lågstadieskola för att inte ha vidtagit tillräckliga
åtgärder för att tillmötesgå förälders önskan om att dennas dotter skulle
placeras i viss skola; även fråga om utformning av blankett för önskemål
om viss skolplacering 94/95:410
– bristfälliga åtgärder av skolledning sedan en elev skadats under lektion
95/96:385
– fråga om en skollednings inställande av en skoldans utgjort en otillåten
kollektiv bestraffning av högstadieelever 95/96:398
– handläggningen av ett ärende rörande misstankar om att elev utsatts för
incest i hemmet; bl.a. fråga om kvarhållande av eleven i skolan 95/96:387
– fråga om rätten att sprida politisk information i en skola 95/96:394
– rutinerna vid en barn- och utbildningsnämnds handläggning av ansökningar om antagning till gymnasieutbildning (gymnasial vuxenutbildning)
i annan kommun; framställning till regeringen med förslag till översyn av
viss reglering i skollagen (1985:1100) 96/97:386
– skolledningar har förbjudit elever att bära vissa kläder eller märken med
nazistisk innebörd, eller hindrat spridning av skrifter med sådant innehåll
97/98:436
– handläggning av ett ärende rörande disputation för doktorsexamen; fråga
bl.a. om handledares närvarorätt vid betygsnämndssammanträde
98/99:427
– kritik mot en skola för utlämnande av felaktig personuppgift. Vid förfrågan om adressuppgift för en anställd vid skolan har uppgift rörande annan
anställd med samma förnamn men annat efternamn lämnats ut 98/99:501
– ett på JO:s initiativ upptaget ärende med anledning av att rektor vid en
skola i Landskrona kommun polisanmält en sjuårig elev 98/99:432
– kritik mot en skolledning för brister i handläggningen av ett elevvårdsärende; bl.a. fråga om anpassad studiegång 98/99:412
Utlandssvenskar
– valinformation till utlandssvenskar m.m. 96/97:153
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Utlänning
– kritik mot polismyndighet för att en utlänning hållits i förvar trots att det
saknats laga stöd för åtgärden 94/95:209
– kritik mot personal vid en flyktingförläggning för att olovligen ha berett
sig tillträde till asylsökandes boendeutrymmen 94/95:214
– bristfällig motivering av beslut i ett ärende om uppehållstillstånd
94/95:219
– frågor om jäv vid Statens invandrarverks handläggning av ärenden om
uppehållstillstånd 94/95:222
– frågor om beslut om verkställighet av avvisning till visst land och sättet
att utföra ett bevakningsuppdrag 94/95:227
– fråga om möjligheterna att utnyttja ett privat företag vid transport för
verkställighet av beslut om avvisning enligt utlänningslagen 95/96:223
– frågor om sjukvård på en flyktingförläggning och om betalningsansvaret
för sjukvård som tillhandahållits en asylsökande 95/96:179
– husrannsakan enligt 20 § polislagen i Alsike kloster för eftersökande av
utlänningar 95/96:192
– kritik mot Statens invandrarverk för långsam handläggning av ansökningar om offentligt biträde i utlänningsärenden 95/96:185
– kritik mot Statens invandrarverk för bristfällig motivering av beslut i ett
ärende om uppehålls- och arbetstillstånd 95/96:221
– kritik mot en polismyndighet och Utlänningsnämnden för handläggningen
av frågor om förvar av en utlänning 95/96:212
– fråga om på vilket sätt underrättelse om ett beslut skall ske 96/97:168
– en polismyndighet har utan lagligt stöd företagit husrannsakan för eftersökande av utlänningar. Åtalsunderlåtelse efter avslutad förundersökning
96/97:170
– tillämpning av lagen (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när
utlänningar är berövade friheten. Fråga om ett omhändertagande enligt 6 §
LVU utgör ett sådant frihetsberövande som avses i lagen 96/97:267
– rutiner för diarieföring hos polisen med avseende på ett ärende rörande
verkställigheten av ett avvisningsbeslut 96/97:177
– fråga om Statens invandrarverks skyldighet att kommunicera vissa uppgifter i en promemoria upprättad av polismyndighet, då uppgifterna lagts till
grund för återkallelse av visering 96/97:179
– fråga om lagligheten och lämpligheten av Statens invandrarverks rutiner
att i samband med sortering av post till boende på flyktingförläggningar
göra vissa observationer och vidta vissa åtgärder (kopiering) med avseende på försändelserna 96/97:184
– kritik mot en polisintendent för att en utlänning varit tagen i förvar utan
stöd av lag. Tillika kritik mot polismyndigheten för brist på instruktioner
om vem som ansvarade för utlänningsärenden 97/98:261
– kritik mot en polismyndighet avseende ett verkställighetsärende enligt
utlänningslagen (1989:529). Bl.a. fråga om polismyndigheten haft rätt att
vidta åtgärder för att verkställa avvisning till annat land än det som anvisats i avvisningsbeslutet 98/99:204
– kritik mot en polismyndighet för utformningen av skrivelser till enskilda
personer i utlänningsärenden 98/99:208
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Utlänningsärende
– uttalande om lämpligheten av Statens invandrarverks åtgärd att låta utlänningsärendes handläggning vila i avvaktan på regeringens prejudicerande
avgörande i ett liknande ärende 97/98:273
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Utmätning
– ansökan riktad mot fel person 94/95:187
– brister i verkställighetsprövning 94/95:188
– dröjsmål av kronofogdemyndighet med att behandla en begäran om rättelse eller överklagande 94/95:190
– förhållande till tredje man; ej prövning av äganderätt vid återställande av
egendom 97/98:205
– hantering av säkerhet ställd av tredje man 97/98:215
– underrättelse enligt 6 kap. 16 § utsökningsförordningen 98/99:156
– kommunicering inför beslut om ändring av utmätning i lön 98/99:157
Utomhusvistelse
– fråga om behandling av en häktad person som av domstol dömts till rättspsykiatrisk vård 97/98:353
Utredningsskyldighet
– Socialstyrelsen har inte ansetts skyldig att i förväg kommunicera utredning och anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om
disciplinär påföljd men väl att underrätta den anmälde om att anmälan
gjorts. Även fråga om utredningsskyldighet 96/97:307
– utredningsansvar, service och skyldighet att meddela beslut vid en förvaltningsmyndighets handläggning av en ansökan om ett tillstånd. (Ärende hos kommunal nämnd om undantag för rörelsehindrade från föreskrifter om förbud att parkera.) 97/98:460
– fråga om länsrätts utredningsansvar i ett mål angående körkortsingripande. Även fråga om länsstyrelses handläggning av körkortsärende
98/99:179
Utsökning
– beredande av tillträde till bostadsbyggnad utan lagstöd 95/96:133
– avsaknad av grund för att med exekutiva medel återkräva utbetalt belopp
97/98:218
– olämplig hantering av vid avhysning omhändertaget gods 97/98:219
Vakthavande befäl
– åtal för tjänstefel och undertryckande av urkund 94/95:80
Valinformation
– valinformation till utlandssvenskar m.m. 96/97:153
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Verkställighet
– en polismyndighets handläggning av en av länsrätten beslutad verkställighet av allmän domstols dom i en vårdnadsfråga 98/99:124
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Videoband
– när förhör protokollförs genom upptagning på band skall upptagningen
skrivas ut 96/97:75
Vikariatstillsättning
– handläggningen av ett ärende rörande tillsättning av vikariat som chefsöverläkare; fråga om tillämpningen av förordningen (1982:771) om behörighet till vissa tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättningen
av sådana tjänster 97/98:351
Vilandeförklaring
– uttalande om lämpligheten av Statens invandrarverks åtgärd att låta utlänningsärendes handläggning vila i avvaktan på regeringens prejudicerande
avgörande i ett liknande ärende 97/98:273
Vite
– kallelser av förhörspersoner som inte fyllt femton år 97/98:60
– fråga om dels skyldighet att till nämnd anmäla beslut som fattats med stöd
av ”vidaredelegation”, dels utformning av vitesföreläggande 98/99:407
Vittnesförhör
– initiativärende om domstolarnas handläggning av frågor om parts rätt att
närvara vid rättegången och få del av eller tillgång till sekretessbelagda
handlingar i ett brottmål om olovlig avlyssning (det s.k. buggningsmålet)
95/96:29
– kallelser av förhörspersoner som inte fyllt femton år 97/98:60
Våldsanvändning
– otillåten våldsanvändning i samband med en kroppsbesiktning med anledning av misstanke om narkotikabrott 98/99:107
Vårdnadsmål
– rätten bör inte vid förordnande om samarbetssamtal i vårdnadsmål ge
direktiv om inriktningen av samtalen 95/96:74
– rättens skyldighet att se till att en vårdnadsutredning bedrivs skyndsamt;
handläggningen av ett mål får inte stanna upp på grund av att en anmälan
görs till JO 95/96:79
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Yttrandefrihet
– fråga om begränsningar i kommunalanställd personals kontakter med
media till att avse personalens fritid. Tillika fråga om omsorgschefs agerande gentemot en landstingsanställd läkare som utnyttjat en grundlagsfäst
rättighet 94/95:538
– kritik mot Ombudsmannen mot etnisk diskriminering för åtgärder mot två
personer som författat en i en dagstidning publicerad insändare 94/95:547
– kritik mot uppmaning till rektorer att ej delta i den politiska debatten
94/95:551
– kritik mot ordningsregel vid skola, vilken förbjöd de anställda att aktivt
lämna ”negativ” information till massmedia 94/95:554
– initiativärende rörande innehållet i en av ett sjukhus utgiven skrivelse
Rutiner för massmediekontakter. – Fråga om personalens yttrandefrihet
inskränkts 95/96:451
– en landstingsanställd läkare som i brev till en kommunstyrelse protesterat
mot vissa organisatoriska förändringar inom landstinget, hade kallats till
möte med sjukvårdsledningen. – Fråga om landstinget kränkt läkarens yttrandefrihet 95/96:447
– påstådda inskränkningar i anställdas yttrande- och meddelarfrihet
95/96:454
– avstängning från deltagande i Statens haverikommissions undersökningar
av luftfartsolyckor med hänsyn till att uppgifter från en utredning offentliggjorts, m.m. 95/96:161
– fråga om handläggningen av ett disciplinärende vid ett domkapitel varit
förenlig med den grundlagsreglerade åsikts-, yttrande- och meddelarfriheten 95/96:457
– kritik mot företrädare för en offentlig arbetsgivare – en kyrklig samfällighet – för att en arbetstagares uttalanden i massmedia lagts till grund för ett
ingripande mot denne 95/96:462
– fråga om rätten att sprida politisk information i en skola 95/96:394
– fråga om läkares meddelar- och yttrandefrihet kränkts när han kritiserats
för uttalanden rörande en patient 96/97:454
– fråga om rätt för föräldrar och journalister att komma in i en skola för att
samtala med eleverna i en klass. Tillika fråga om skolan skall ta hänsyn
till vårdnadshavarnas inställning, innan den tillåter att elever i tioårsåldern
intervjuas av en journalist i skolan 96/97:381
– skolledningar har förbjudit elever att bära vissa kläder eller märken med
nazistisk innebörd, eller hindrat spridning av skrifter med sådant innehåll
97/98:436
– uttalanden om en tingsrätts beslut om förbud för åhörare att bära viss
klädsel (MC-väst) under en rättegång 98/99:53
– sjukhusledningen vid Ängelholms sjukhus har tagit bort och låtit förstöra
protestlistor som lagts ut inom sjukhuset; fråga om åtgärden inneburit
kränkning av yttrandefriheten 98/99:473
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Yttrandefrihetsgrundlagen
– fråga om skolledning genom att förbjuda elever att lyssna på viss musik
och att omhänderta ett kassettband handlat grundlagsstridigt 94/95:406
– ifrågasatt inskränkning av rättigheter enligt yttrandefrihetsgrundlagen för
intagna i kriminalvårdsanstalt 98/99:521

1998/99:JO1
Bilaga 4

Åklagare
– åklagarens skyldigheter när domstolen fattat ett olagligt häktningsbeslut
96/97:57
– kritik mot en åklagare som upprätthållit restriktioner avseende en häktad
persons kontakter med omvärlden efter det att den muntliga bevisningen
tagits upp vid huvudförhandlingen i tingsrätten 96/97:62
– åklagares möjlighet att meddela restriktioner för gripna och anhållna
97/98:112
– handläggningen av en förundersökning där oskyldiga personer sanningslöst utpekats som delaktiga i ett mord på en polisman 98/99:62
Åtal
– mot en polisman; fråga om det funnits lagligt stöd för vakthavande befäls
beslut om frihetsberövande av person som medtagits till förhör 94/95:65
– mot bitr. vakthavande befäl för tjänstefel och undertryckande av urkund
94/95:80
– mot en polisman; fråga om det funnits lagligt stöd för polismans beslut
om omhändertagande enligt 13 § polislagen 94/95:86
– mot en polisman för tjänstefel (rättelser av parkeringsanmärkningar avseende egna fordon) 94/95:104
– mot en präst för tjänstefel har ogillats (vigsel av senildement kvinna)
94/95:418
– åtal mot en lärare för misshandel samt kritik mot skolledning och skolförvaltning för uteblivna stödinsatser m.m. 96/97:364
– åtal mot en rådman för tjänstefel har ogillats då gärningen ansetts som
ringa (felaktigt förverkande av villkorligt medgiven frihet) 98/99:34
– åtal mot en kommissarie för tjänstefel har ogillats då han inte ansetts ha
förfarit oaktsamt (reell husrannsakan i en restaurang på grundval av ett
anonymt tips) 98/99:59
Åtalsunderlåtelse
– en polismyndighet har utan lagligt stöd företagit husrannsakan för eftersökande av utlänningar. Åtalsunderlåtelse efter avslutad förundersökning
96/97:170
Återkallelse
– myndighets agerande för parts återkallelse av sin talan (överklagande)
95/96:169
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Återkallelse av gynnande beslut
– handläggningen vid en länsstyrelse av tre överklagningsärenden rörande
dispens från krav på betesgång för mjölkkor har befunnits strida mot förvaltningsrättsliga föreskrifter och grundläggande förvaltningsrättsliga
principer 96/97:356
– fråga om en socialnämnds möjlighet att återkalla ett beslut att bevilja bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen 97/98:348
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Ändringar i originalhandlingar
– initiativärende: kritik mot en socialnämnd för ändringar i originalhandlingar 98/99:474
Öppethållande
– offentliga förvaltningars skyldighet att hålla öppet under s.k. klämdagar
97/98:487
Överförmyndare, överförmyndarnämnder
– frågor om tillstånd för omyndig att driva näring, tillstånd för förmyndare
att uppta lån på den omyndiges vägnar, jäv för överförmyndare m.m.
94/95:485
– kritik mot överförmyndare för långsam handläggning av ett ärende om
entledigande av förvaltare 94/95: 492
– kritik mot överförmyndarnämnd för brister i handläggningen av ett förmynderskapsärende. Fråga om vård av omyndigs rätt i oskiftat bo samt
om förteckning och slutredovisning enligt 16 kap. föräldrabalken
94/95:495
– förordnande om sekretess i ett förmynderskapsärende 95/96:423
– handläggningen av ett ärende om byte av förvaltare, bl.a. fråga om myndighets serviceskyldighet 95/96:418
– kritik mot en överförmyndarnämnd för brister i handläggningen av ett
förmynderskapsärende 95/96:425
– handläggningen av yrkanden om arvode till en förvaltare enligt föräldrabalken, bl.a. fråga om skyldighet att kommunicera arvodesyrkanden med
huvudmannen 96/97:409
– kritik mot en överförmyndare för brister i tillsynen över en god mans
förvaltning 96/97:412
– kritik mot överförmyndarnämnd för brister i handläggningen av ett ärende
rörande tillstånd till kapitalplacering 96/97:418
– fråga om överförmyndares skyldighet att lämna över slutredovisning då
godmanskap upphört 96/97:423
– fråga om kanslichefs vid överförmyndarnämnd uppdrag som god man
m.m. 96/97:425
– fråga om ledamots eller ersättares i överförmyndarnämnd uppdrag som
god man eller förvaltare 96/97:428
– kritik mot överförmyndarnämnd för underlåtenhet att meddela beslut med
anledning av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Även
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fråga om brev till ledamöter i överförmyndarnämnd utgör allmänna handlingar m.m. 96/97:461
fråga om utlämnande av allmänna handlingar i ett godmansärende
96/97:466
handläggningen av en god mans begäran om tillstånd till försäljning av
huvudmannens fastighet 97/98:474
underlåtenhet av överförmyndarnämnd att inhämta yttrande från huvudmannens närmaste släktingar över en begäran av en god man om tillstånd
till försäljning av en fastighet 97/98:480
fråga om de rättsliga möjligheterna för en överförmyndarnämnd att vidta
åtgärder med anledning av avtal om fastighetsförsäljning 97/98:483
kritik mot en överförmyndarnämnd för brister i de administrativa rutinerna vid registrering m.m. av handlingar 98/99:448
uttalanden om skyldigheten för förordnade förmyndare, gode män och
förvaltare att avge redovisning på heder och samvete 98/99:451
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Överklagande
– skattemyndighet har inte uppfattat en skrift som överklagande 95/96:234
– handläggningen av ett överklagande när det överklagade beslutet förkommit hos socialförvaltningen 96/97:298
– handläggningen vid en länsstyrelse av tre överklagningsärenden rörande
dispens från krav på betesgång för mjölkkor har befunnits strida mot förvaltningsrättsliga föreskrifter och grundläggande förvaltningsrättsliga
principer 96/97:356
– kritik mot skolledning för brister i handläggningen av ett ärende angående
uttagning av elever till undervisning i särskild undervisningsgrupp
96/97:372
– kritik mot en tingsrätt för handläggningen av ett överklagande av överförmyndarnämnds beslut 97/98:77
– kritik mot en polismyndighet för dröjsmål med förordnande av offentligt
biträde för förvarstagen utlänning m.m. 97/98:266
– fråga om en kommunal nämnds handläggning av ärenden om tillstånd för
automatspel; bl.a. fråga om nämnden medvetet tillämpat en författningsbestämmelse felaktigt och sålunda uppträtt illojalt mot tillståndssökande
98/99:453
– fråga om en miljö- och byggnämnds handläggning av dels en ansökan om
förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad, dels en skrivelse
med överklagande 98/99:443
– kritik mot en kyrkogårdsnämnd för dess handläggning av ett överklagande
98/99:436
Överklagbarhet
– rutinerna vid en barn- och utbildningsnämnds handläggning av ansökningar om antagning till gymnasieutbildning (gymnasial vuxenutbildning)
i annan kommun; framställning till regeringen med förslag till översyn av
viss reglering i skollagen (1985:1100) 96/97:386
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Överlämnande av myndighetsutövning
– fråga bl.a. om polismyndighet haft stöd i lag för sin åtgärd att till ett vaktbolag överlämna vissa förvaltningsuppgifter 97/98:173
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Övning
– polismyndighets genomförande av en övning 95/96:116
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SAKREGISTER
till
justitieombudsmännens ämbetsberättelser
1999/2000–2003/2004
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1967–1975/76 finns
fogat som bilaga 3 (s. 557) till ämbetsberättelsen 1975/76 och har även
tryckts separat. I ingressen till detta register har lämnats upplysningar om
register till tidigare ämbetsberättelser.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1976/77–1988/89
finns fogat som bilaga 4 (s. 437) till ämbetsberättelsen 1988/89.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1989/90–1993/94
finns fogat som bilaga 4 (s. 534) till ämbetsberättelsen 1993/94.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1994/95–1998/99
finns fogat som bilaga 4 (s. 564) till ämbetsberättelsen 1998/99.
______________________
Adoption
- fråga om handläggares förslag till beslut i ett s.k. adoptionsärende bör
redovisas i socialnämndens adoptionsutredning 01/02:279
Allmänna handlingar
Fråga om handling är allmän eller ej
- fråga om lämpligheten av att vid tillsättning av kommunal chefstjänst genom konsultmedverkan utfärda löfte om konfidentiell handläggning
99/00:403
- kritik mot Statens institut för regionalforskning för handläggningen av en
framställan om att få ta del av en handling; bl.a. fråga om när en handling
skall anses allmän 99/00:413
- fråga om uppgifter i upptagningar för ADB varit tillgängliga på sådant sätt
att de utgjort allmän handling 00/01:557
- fråga om en handling från barnomsorgspersonal som lagts i de politiska
partiernas postfack på en stadsdelsförvaltning utgjort allmän handling
02/03:470
- fråga om handlingar förvarade hos Folkbildningsrådet har varit hänförliga
till den i bilagan till sekretesslagen (1980:100) omnämnda verksamheten
fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieförbund (SFS
1976:1046) 03/04:426
- konsultmedverkan vid tillsättning av kommunala tjänster; fråga om insyn i
handläggningen m.m. 03/04:442
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Fråga om utlämnande av allmän handling eller uppgifter därur
- fråga om utlämnande av handling kan ej prövas enligt 23 kap. 18 § första
stycket rättegångsbalken när den som begärt att få ut handlingen avförts
som misstänkt 99/00:392
- långsam handläggning inom försvarsmakten av begäran om att få ta del av
allmänna handlingar 99/00:396
- kritik mot en skattemyndighet för långsam handläggning av en begäran om
att få kopior av handlingar, bl.a. fråga om begäran grundats på tryckfrihetsförordningens eller förvaltningslagens bestämmelser 99/00:400
- skyndsamhetskrav beträffande uppgift som inte finns 99/00:381
- bristande kontroll 99/00:384
- allvarlig kritik mot Luleå tekniska universitet för handläggningen av en
begäran om att få ta del av en allmän handling och för det sätt på vilket
universitet handlagt JO:s remiss 99/00:356
- fråga om utlämnande av allmänna handlingar hos byggnadsnämnd
99/00:362
- kommunalt bolags skyldighet att expediera allmänna handlingar 99/00:405
- kritik mot kommunalt fastighetsbolag för handläggningen av en begäran
att få ta del av allmänna handlingar 99/00:409
- Försvarsmaktens handläggning av en otillräckligt preciserad begäran om
kopior på allmänna handlingar 00/01:572
- skattemyndighets handläggning av en begäran om utlämnande av allmän
handling och uppgifter ur sådan handling; bl.a. fråga om uppgifter kunnat
göras tillgängliga genom en s.k. potentiell handling 00/01:567
- handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling. Kritik
mot Husie stadsdelsfullmäktige för att sökanden avkrävts identitetsuppgift.
- Fråga om efterforskningsförbudet i 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen (TF) överträtts 00/01:578
- uttalande rörande av sjukhus utfärdade Riktlinjer för utlämnande av löneuppgift. Fråga om riktlinjerna stått i strid med det s.k. efterforskningsförbudet i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen (TF) 00/01:527
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot Kriminalvårdsmyndigheten Örebro, anstalten Hinseberg och Kriminalvårdsmyndigheten Kumla (sjukvårdsavdelningarna) angående hanteringen av vissa sekretessbelagda
handlingar 00/01:518
- fråga om den formella hanteringen av en begäran med stöd av tryckfrihetsförordningen att få ta del av uppgifter som funnits i upptagningar för ADB
00/01:557
- handläggningen av en begäran om utfående av allmänna handlingar som
inte förvarades hos myndigheten m.m. 00/01:552
- Pliktverkets handläggning av en begäran om att få ut vissa uppgifter
01/02:444
- handläggningen av en begäran att få ut ett mycket stort antal allmänna
handlingar; även fråga om materialet bort sekretessprövas fortlöpande
01/02:478
474

BILAGA 4 2003/04:JO1

- lantmäterimyndighets avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar 01/02:473
- påstående om sekretessbrott vid utlämnande av handlingar i ett tillsynsärende hos JO 02/03:465
- handläggningen av en begäran om att få en kopia av patientjournal som
tidvis varit försvunnen och slutligen förkommit m.m. 02/03:458
- ett kommunalt bolags handläggning av en begäran om uppgifter och om
kopior av handlingar. Även fråga om bolagets avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar 02/03:501
- krav på personligt besök och kontant betalning får ej ställas då någon begär kopior av allmänna handlingar 02/03:509
- kritik mot en kommunstyrelse som vägrat lämna ut allmänna handlingar
med hänvisning till en av domstol fastställd förlikning 02/03:507
- långsam handläggning av en begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) 03/04:403
- partsinsyn i ärende hos försäkringskassa 03/04:389
- klagomål angående oklara roller vid tillämpningen av bestämmelser om
offentlighetsprincipen m.m. 03/04:439
- kritik mot en kommun som inte ansett sig skyldig att på begäran skicka
kopior av allmänna handlingar 03/04:447
- Riksarkivet har handlagt en begäran om kopia av en handling som en forskarförfrågan och debiterat avgift för uppdraget. Fråga om framställningen
skulle ha handlagts enligt tryckfrihetsförordningens regelverk 03/04:450
- åtal mot en biskop för tjänstefel med anledning av hennes handläggning av
en begäran om utlämnande av handlingar 03/04:435
Övriga frågor
- uttalanden rörande omfattningen av allmänhetens möjligheter att per telefon komma i direkt kontakt med en myndighets tjänstemän; särskilt fråga
om skyldigheten att lämna ut tjänstemännens direktnummer 00/01:529
- uttalanden rörande socialnämnds handläggning av inkomna handlingar,
särskilt fråga om diarieföring av anmälan enligt 71 a § socialtjänstlagen
(lex Sara) 00/01:522
- kommunala nämnder har inte registrerat (diariefört) allmänna handlingar i
ärenden om färdtjänst. Fråga om registreringsskyldighet föreligger
00/01:560
- en landstingsdirektörs åtgärd att gallra uppgifter i en förteckning över inoch utgående elektronisk post (e-postlogg) har inte ansetts strida mot gällande regler 01/02:460
- rutiner för hantering av elektronisk post (e-post); bl.a. fråga om myndighetens tillgång till befattningshavares e-post under tid som denne är frånvarande 02/03:497
- rutiner för hantering av postförsändelser till en kommun som adresserats
till en anställd personligen 02/03:495
- uttalanden om att kommunala bolag lämpligen bör lämna fullföljdshänvisning till beslut att avslå begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
Även fråga om rutiner för diarieföring m.m. 02/03:491
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- frågor med anknytning till principen om allmänna handlingars offentlighet,
m.m., bl.a. om tidpunkten för när ett beslut skall anses meddelat 03/04:405
- hanteringen av vissa anteckningar angående elever vid en gymnasieskola,
fråga bl.a. om handlingarnas rättsliga status 03/04:422
Allmän sammankomst
- tillåtligheten av ett villkor i ett tillståndsbevis avseende en allmän sammankomst 03/04:106
Anmälan
- kritik mot en länsstyrelse för att styrelsen vidtagit åtgärder med anledning
av en anonym anmälan i ett körkortsärende 99/00:218
- fråga om skyldighet för Barnombudsmannen att göra anmälan till socialnämnd på grund av anonyma skrivelser enligt vilka det kunde misstänkas
att några flickor hade blivit könsstympade; även fråga om det på grund av
sekretess förelåg hinder för Barnombudsmannen att göra en polisanmälan i
anledning av de i skrivelserna lämnade uppgifterna 02/03:170
Anmälningsskyldighet
Enligt 71 § socialtjänstlagen (1980:620)
- kritik mot barn- och grundskolenämnd för dröjsmål med fullgörande av
anmälningsskyldigheten 01/02:376
- initiativärende; kritik mot en stadsdelsnämnd för underlåtenhet att fullgöra
anmälningsskyldigheten 01/02:400
Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
- kritik mot barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet för underlåtenhet att,
vid misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp, anmäla saken
till socialnämnden. – Även fråga om skyldighet att underrätta vårdnadshavare 02/03:290
Arbetslöshetsförsäkring
- kritik mot en arbetslöshetskassa för utebliven verkställighet av en länsrättsdom 00/01:252
- överenskommelse har träffats om återbetalning av felaktigt utgiven arbetslöshetsersättning genom avräkning vid senare utbetalning av arbetslöshetsersättning. – Fråga om kvittningsöverenskommelsen kunde betecknas
som frivillig. Även fråga om arbetslöshetskassans ansvar att beakta den
återbetalningsskyldiges sociala situation 00/01:247
- på JO:s initiativ upptagen fråga om huruvida vissa arbetslöshetskassor
överlämnat uppgifter som innefattar myndighetsutövning till fackförbund
01/02:187
Arbetsmarknad
- kritik mot arbetsförmedlings tillämpning av urvalskriterier vid inskrivning
av arbetssökande 99/00:206
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- en arbetsförmedling bör regelbundet förvissa sig om att de grundläggande
uppgifterna i arbetsförmedlingsregistret är korrekta 00/01:242
- fråga om myndighetsutövning och därmed kommuniceringsskyldighet
förelegat hos Arbetsmarknadsstyrelsen i ett ärende rörande åtalsanmälan
00/01:237
- kan en arbetsförmedling kräva att en sökande skall skriva på svenska?
Även fråga om formuleringen av ett sådant krav 00/01:245
- lämpligheten av att en länsarbetsnämnd i förväg ger företag möjlighet att
efterge sekretess i ärenden om varsel enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 00/01:564
- på JO:s initiativ upptagen fråga om bemyndigande förelegat för Arbetsmarknadsstyrelsen att utfärda vissa föreskrifter till förordningen (1987:405)
om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 00/01:234
- fråga bl.a. om en handläggare vid en arbetsförmedling brutit mot tystnadsplikten 01/02:466
Arbetsmiljölagen
- fråga om en kommun under åberopande av arbetsmiljöskäl kunnat vägra
att tillhandahålla personlig assistans enligt LSS m.m. 03/04:317
Asylärenden
- fråga om skyldighet för en svensk ambassad att ta emot asylansökningar
och sända dem vidare till behörig beslutsfattare 00/01:256
- initiativärende mot Migrationsverket och Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, med anledning av ärendehanteringen vid utlandsmyndigheterna 03/04:182
Avgift
- barnomsorgsavgift; verkan av att den som är gift med men inte sammanbor
med ett barns förälder inte har lämnat uppgift om sin inkomst 99/00:286
- kommunalt bolags skyldighet att expediera allmänna handlingar 99/00:405
- kritik mot en byggnadsnämnd som betraktat ett privat företags bestridande
av kostnaderna för ett extra nämndsammanträde såsom uttagande av avgift
enligt 11 kap. 5 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10) 99/00:366
- kritik mot kommunal vuxenutbildning (komvux) bl.a. för att utan rättsligt
stöd ta ut avgifter av eleverna för stenciler 00/01:456
- lantmäterimyndighets avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar 01/02:473
- ett kommunalt bolags avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar 02/03:501
- krav på personligt besök och kontant betalning får ej ställas då någon begär kopior av allmänna handlingar 02/03:509
- den rättsliga grunden för avgiftsdebitering vid upplåtelse av en kommuns
lokaler 03/04:383
Avhysning
- kronofogdemyndighet har ej prövat begäran om anstånd 01/02:165
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Avlägsnande
- polisens avlägsnande av deltagarna i en folksamling med stöd av 13 c §
polislagen (1984:387), s.k. bussning, samt dokumentationen av händelsen
03/04:110
Avskiljning
- fråga om det utan stöd i lag förekommit avskiljning av intagna vid ett särskilt ungdomshem 02/03:222
- kritik mot rättspsykiatrisk avdelning angående handläggningen av ett ärende rörande avskiljning av en häktad person som var intagen för rättspsykiatrisk undersökning 03/04:299
Avslutande av ärenden
- kritik mot en kommunal nämnd för att den avslutat ett skadeståndsärende
hos kommunen utan att ge besked om kommunens inställning till skadeståndsyrkandet 01/02:423
- handläggning av klagomålsärenden 02/03:357
Barnombudsmannen
- fråga om skyldighet för Barnombudsmannen att göra anmälan till socialnämnd på grund av anonyma skrivelser enligt vilka det kunde misstänkas
att några flickor hade blivit könsstympade; även fråga om det på grund av
sekretess förelåg hinder för Barnombudsmannen att göra en polisanmälan i
anledning av de i skrivelserna lämnade uppgifterna 02/03:170
Befallningsrätt
- frågor om polisens befallningsrätt och dokumentationsskyldighet vid en
husrannsakan 03/04:91
Bemyndigande
- på JO:s initiativ upptagen fråga om bemyndigande förelegat för Arbetsmarknadsstyrelsen att utfärda vissa föreskrifter till förordningen
(1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 00/01:234
Beslag
- fråga om utformningen av polismyndighets uppdrag till Statens kriminaltekniska laboratorium avseende analys och förstöring av misstänkt narkotika 99/00:141
- kritik mot en tingsrätt för att den låtit ett beslag bestå efter det att åtalet
ogillats 01/02:40
- kritik mot en polismyndighet för att ett beslag hade skett inom ramen för
en utredning enligt 23 kap. 22 § rättegångsbalken 01/02:95
- kritik mor en polismyndighet för handläggningen av ett ärende rörande
utlämnande av en i beslag tagen moped sedan förundersökningen lagts
ned; också fråga om grunden för nedläggningen av förundersökningen
02/03:102
478

BILAGA 4 2003/04:JO1

- disciplinansvar för en åklagare på grund av dröjsmål med expediering av
ett beslut gällande hävande av beslag m.m. 03/04:127
- en åklagares och polismyndighets handläggning av i beslag och senare i
förvar tagna kontanter samt tingsrättens handläggning av ett kvarstadsyrkande 03/04:96
Beslut
- fråga om förvaltningsdomstols skyldighet att fatta ett formellt beslut med
anledning av en begäran att få utskrifter av vittnesförhör 99/00:201
- fråga om omprövning av ett länsstyrelsebeslut angående tillstånd till jakt
på mink då beslutet enligt föreskrift i jaktförordningen inte fick överklagas, m.m. 99/00:339
- kritik mot arbetsförmedlings tillämpning av urvalskriterier vid inskrivning
av arbetssökande 99/00:206
- byggnadsnämnd har vidhållit ett krav på avgift enligt plan- och bygglagen,
på annan grund än vad länsstyrelsen vid överprövning underkänt och för
ett tillstånd som inte utgjort förhandsbesked eller någon annan i lagen föreskriven form av beslut. Serviceskyldighet med avseende på ansökningar
om sådant tillstånd 00/01:484
- fråga huruvida ett vid kontrollbesiktning av fordon meddelat beslut behöver innehålla upplysning om ett alternativ till vad som genom beslutet
förelagts fordonsägaren – med hänsyn till utformningen av regeringsförfattningen på området och till föreskrifter i övrigt 00/01:476
- fråga om en länsrätts beslut att inte pröva eventuella framtida yrkanden
m.m. 00/01:232
- kritik mot Veterinära ansvarsnämnden för att i ett beslut ha kritiserat anmälarna 00/01:425
- olämpligheten av att en myndighet i beslutsliknande former tolkar
(”förtydligar”) egna beslut 00/01:490
- en djurförsöksetisk nämnds handläggning vid beslutsfattande per capsulam
01/02:367
- fråga om förutsättningarna för att tidsbegränsa beslut om insatser enligt
LSS 03/04:324
- en teknisk nämnds handläggning av ett ärende rörande särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan ärendet visats åter till nämnden m.m.
03/04:370
- initiativärende mot en länsrätt angående frågor om självrättelse med stöd
av 32 § förvaltningsprocesslagen 03/04:159
Beslutsunderrättelse
- kritik mot en överförmyndarnämnd för underlåtenhet att underrätta den
underårige om beslut om arvode till förmyndare 99/00:368
- fråga om delgivning av beslut då en kommunal nämnd har godtagit en
advokat som ombud i ett ärende enligt miljöskyddslagen men inte krävt att
han företedde fullmakt, m.m. 99/00:336
- fråga om länsrätt bort sakpröva ett överklagande av ett beslutsmeddelande
99/00:184
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- upplysningar i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL):
råd till byggherren att delge sakägare m.fl. uppgiften att bygglov lämnats
03/04:377
Betalningsanmärkning
- Post- och telestyrelsen sökte vid indrivning av en fordran verkställighet av
en icke lagakraftvunnen, senare upphävd, dom utan att ånyo kräva betalning, vilket ledde till registrering för betalningsförsummelse (betalningsanmärkning). Förfarandet har prövats enligt såväl regler om utsökning och
personlig integritet som en allmän proportionalitetsprincip 02/03:385
Betalningsföreläggande
- föreläggande delgivet med fel person 02/03:162
Bevakning
- frågor huruvida tågmästares och väktares agerande mot en resenär innebär
myndighetsutövning 01/02:481
Bevisupptagning
- handläggningen av en förundersökning angående mord under vilken bl.a.
bevisupptagning skett vid domstol med ett ”anonymt” vittne 02/03:67
Brevkontroll
- kritik mot rättspsykiatrisk enhet för genomförandet av ytliga kroppsbesiktningar och kontroll av brevförsändelser. Även kritik för underlåtenhet att dokumentera dessa tvångsåtgärder i patientjournalen 00/01:346
Brottmål
- bristfällig redovisning av bevisvärderingen i dom där den tilltalade dömts
mot sitt nekande 99/00:55
- kritik mot en tingsrätt för att den låtit ett beslag bestå efter det att åtalet
ogillats 01/02:40
- åklagares åtgärd att väcka åtal och yrka ansvar för ett preskriberat brott
och domares åtgärd att utfärda stämning samt döma för brottet; även fråga
om befattningshavarnas eventuella straffrättsliga ansvar för dessa åtgärder
03/04:43
Brottsanmälan
- handläggningen hos Riksåklagaren av anmälningar som innehöll påståenden att domare och åklagare gjort sig skyldiga till brott 01/02:120
- en tingsrätts handläggning av frågor om bl.a. upplivningsföreläggande och
invändning om yrkeshemligheter som uppkommit i anslutning till ett vittnesförhör i ett tvistemål samt rättens åtgärd att anmäla vittnet till åklagare
m.m. för utredning av misstanke om brott 03/04:33
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Bygglov
- kritik mot byggnadsnämnd i fråga om kommunicering 99/00:362
- kritik mot byggnadsnämnd som låtit ett privat företag bestrida kostnaderna
för ett extra nämndsammanträde 99/00:366
- byggnadsnämnd har meddelat beslut på felaktiga grunder och avvikit från
vad som gällt för dess prövning 00/01:481
- tiden för överklagande av förvaltningsbeslut 00/01:495
- utrymmet för villkor i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10,
PBL) 02/03:397
- upplysningar i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL):
råd till byggherren att delge sakägare m.fl. uppgiften att bygglov lämnats
03/04:377
Byggnadsnämnd
- kritik mot byggnadsnämnd i fråga om kommunicering 99/00:362
- kritik mot byggnadsnämnd som låtit ett privat företag bestrida kostnaderna
för ett extra nämndsammanträde 99/00:366
- byggnadsnämnd har meddelat beslut på felaktiga grunder och avvikit från
vad som gällt för dess prövning 00/01:481
- tiden för överklagande av förvaltningsbeslut 00/01:495
- vidhållande av ett krav på avgift enligt plan- och bygglagen, på annan
grund än vad länsstyrelsen vid överprövning underkänt och för ett tillstånd
som inte utgjort förhandsbesked eller någon annan i lagen föreskriven
form av beslut. Serviceskyldighet med avseende på ansökningar om sådant
tillstånd 00/01:484
- fråga om skyldighet för en byggnadsnämnd att följa upp ett lagakraftvunnet rivningsföreläggande 01/02:407
- frågor om dels förfarandet vid ändringar av en kommunal myndighets
beslut genom självrättelse, dels utrymmet för villkor i beslut om lov enligt
plan- och bygglagen (1987:10, PBL) 02/03:397
- fråga om lagligheten av en byggnadsnämnds utvisning av en gräns
03/04:379
- upplysningar i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL):
råd till byggherren att delge sakägare m.fl. uppgiften att bygglov lämnats
03/04:377
Delegation
- fråga om en socialnämnds möjlighet att till en tjänsteman delegera rätten
att överklaga domar och beslut som meddelats av en länsrätt 02/03:284
Delgivning
- med fåmansbolag under semestertid 99/00:164
- fråga om delgivning av beslut då en kommunal nämnd har godtagit en
advokat som ombud i ett ärende enligt miljöskyddslagen men inte krävt att
han företedde fullmakt, m.m. 99/00:336
- offentliggörande av namnuppgifter i kungörelsedelgivning rörande mål om
bistånd enligt 6 g § socialtjänstlagen (1980:620) 99/00:191
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- fråga om förutsättningar förelåg att förordna god man i ett faderskapsmål
00/01:40
- fråga om beslut i biståndsärenden får delges med den enskilde genom att
denne anmodas att hämta beslutet hos myndigheten 01/02:272
- kritik mot Statens jordbruksverk för att ha verkställt ett beslut om destruktion av nötkreatur innan det delgetts djurägaren 02/03:344
- en länsstyrelses dröjsmål med att överlämna en överklagandeskrivelse till
överinstansen 03/04:179
- upplysningar i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL):
råd till byggherren att delge sakägare m.fl. uppgiften att bygglov lämnats
03/04:377
Demonstration
- kritik mot en polismyndighet för vissa ingripanden i samband med en
allmän sammankomst 00/01:75
Detaljplan
- en kommunal myndighets rätt att till enskilda överlämna förvaltningsuppgifter: att på gator anordna farthinder och sätta upp vägmärken härom
02/03:440
Diarieföring
- kommunala nämnder har inte registrerat (diariefört) allmänna handlingar i
ärenden om färdtjänst. Fråga om registreringsskyldighet föreligger
00/01:560
- fråga om verkan av en överenskommelse mellan en polismyndighet och en
åklagarmyndighet innebärande att underrättelser om att åklagare beslutat
att inte inleda förundersökning skall expedieras genom polismyndighetens
försorg m.m. 01/02:132
- kritik mot en polismyndighet för dröjsmål med diarieföring och besvarande av ett till myndigheten inkommet e-postmeddelande 02/03:147
- rutiner för diarieföring hos ett kommunalt bolag 02/03:491
Disciplinansvar
- disciplinansvar för en närpolischef som hade fattat ett beslut om husrannsakan utan att ha behörighet till det 99/00:57
- för en rådman som utan laga stöd beslutat om fortsatt tvångsvård i ett mål
enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 99/00:193
- disciplinansvar för en överläkare vars felaktiga journalanteckningar lett till
beslut om återintagning av patient till sjukvårdsinrättning oaktat stöd härför saknats i bestämmelserna i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 00/01:353
- disciplinansvar för en tjänsteman hos Statens Kriminaltekniska laboratorium med anledning av felvägning av narkotika 01/02:177
- disciplinansvar för en domare i en förvaltningsdomstol med anledning av
att innehållet i sekretesskyddade handlingar röjts 03/04:167
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Dispens
- kan en länsstyrelse med stöd av 23 § jaktförordningen (1987:905) bevilja
generella undantag från förbudet att medföra skjutvapen vid färd med
motordrivet fordon i terräng 99/00:220
Djurskydd
- en kommuns samverkan med en annan kommun inom djurskyddsområdet
har inte ansetts ha stöd i lag 02/03:355
- Statens jordbruksverks handläggning av ett ärende rörande destruktion av
nötkreatur; bl.a. tillämpning av EG-förordningar 02/03:344
- handläggningen av ett ärende rörande avlivning av en skadad rovfågel;
fråga om tillämpningen av artskyddsförordningen och jaktförordningen
03/04:350
Dokumentation
- fråga om polisens handlande i samband med anvisning av färdväg för
chartrad buss med hemvändande fotbollssupportrar samt dokumentationen
av ingripandet 00/01:110
- fråga om den särskilda förutsättningen för en polisman att gripa en person,
dvs. brådskande fall, var uppfylld samt dokumentationen av ingripandet
03/04:67
- frågor om polisens befallningsrätt och dokumentationsskyldighet vid en
husrannsakan 03/04:91
- polisens avlägsnande av deltagarna i en folksamling med stöd av 13 c §
polislagen (1984:387), s.k. bussning, samt dokumentationen av händelsen
03/04:110
Dokumentationsskyldighet
- kritik mot rättspsykiatrisk enhet för genomförandet av ytliga kroppsbesiktningar och kontroll av brevförsändelser. Även kritik för underlåtenhet att dokumentera dessa tvångsåtgärder i patientjournalen 00/01:346
Domare
- disciplinansvar för en rådman vid länsrätt som utan laga stöd beslutat om
fortsatt tvångsvård i ett mål enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård 99/00:193
- åtal mot en domare med anledning av hans handläggning av ett antal tvistemål 00/01:34 + bilaga
- en rådman vägrade att hålla häktningsförhandling med hänvisning till att
åklagaren inte hade tillhandahållit rätten något skriftligt utredningsmaterial
00/01:55
- handläggningen hos Riksåklagaren av anmälningar som innehöll påståenden att domare och åklagare gjort sig skyldiga till brott 01/02:120
- ett åtal mot en rådman för tjänstefel bestående i att han i tre fall inte haft
kanslidomar färdigställda på utsatta tider har ogillats med hänvisning till
att gärningarna fick anses vara ringa 02/03:34
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- åklagares åtgärd att väcka åtal och yrka ansvar för ett preskriberat brott
och domares åtgärd att utfärda stämning samt döma för brottet; även fråga
om befattningshavarnas eventuella straffrättsliga ansvar för dessa åtgärder
03/04:43
- Ett åtal mot en domare för tjänstefel, bestående i att han dömt en person
för ett preskriberat brott, har ogillats med hänvisning till att hans oaktsamhet inte varit så klandervärd att den skall föranleda straffansvar 03/04:58
- disciplinansvar för en domare i en förvaltningsdomstol med anledning av
att innehållet i sekretesskyddade handlingar röjts 03/04:167
Domslut
- en tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden
hade s.k. fingerade personuppgifter 00/01:36
- en tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från
en part i ett förenklat tvistemål (FT-mål) 00/01:44
- en tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från
en part i ett familjemål 00/01:50
- utformningen av domslutet i en tvistemålsdom efter återvinning av en
tredskodom 01/02:31
Domstol
- frågan om ett häktningsbeslut borde ha hävts när åtalet kom att avse andra
brott än de som låg till grund för häktningen 99/00:32
- långsam handläggning av en fråga om rättegångshinder 99/00:44
- Domstolsverket har till samtliga kammar- och länsrätter distribuerat en vid
Riksskatteverket upprättad promemoria med begäran om förtur av vissa
mål 99/00:48
- en tingsrätts handläggning av ett tvistemål efter det att parterna hade förlikts 99/00:51
- bristfällig redovisning av bevisvärderingen i dom där den tilltalade dömts
mot sitt nekande 99/00:55
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot en länsrätt angående fråga om
upprepade anstånd i ett mål rörande bistånd enligt socialtjänstlagen
99/00:199
- fråga angående offentliggörande av integritetskänsliga uppgifter i en dom,
då muntlig förhandling hållits inom stängda dörrar 99/00:175
- fråga om handläggning i kammarrätt och Regeringsrätten av en begäran att
få utskrifter av vittnesförhör 99/00:201
- fråga om länsrätt bort sakpröva ett överklagande av ett beslutsmeddelande
99/00:184
- fråga om en länsrätt bort ta upp en viss skrivelse som ett överklagande;
även fråga om innehållet i en skrivelse från domstolen 99/00:188
- kritik mot en länsrätt för att muntlig förhandling hållits i ett mål enligt
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i parts utevaro och
utan att något offentligt biträde förordnats 99/00:180
- kritik mot kammarrätt för dröjsmål med handläggningen av ett inhibitionsyrkande 99/00:173
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- på JO:s initiativ upptagen fråga om förutsättning förelegat att vidta självrättelse med stöd av 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) 99/00:204
- en tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden
hade s.k. fingerade personuppgifter 00/01:36
- fråga om förutsättningar förelåg att förordna god man i ett faderskapsmål
00/01:40
- en tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från
en part i ett förenklat tvistemål (FT-mål) 00/01:44
- en tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från
en part i ett familjemål 00/01:50
- en rådman vägrade att hålla häktningsförhandling med hänvisning till att
åklagaren inte hade tillhandahållit rätten något skriftligt utredningsmaterial
00/01:55
- fråga om en länsrätts beslut att inte pröva eventuella framtida yrkanden
m.m. 00/01:232
- utformningen av domslutet i en tvistemålsdom efter återvinning av en
tredskodom 01/02:31
- kritik mot en tingsrätt för att den låtit ett beslag bestå efter det att åtalet
ogillats 01/02:40
- fråga om tillämpningen av rättegångsbalkens bestämmelse om förbud mot
fotografering i rättssal 01/02:46
- långsam handläggning av ett dispositivt tvistemål vid en tingsrätt 01/02:48
- fråga om en länsrätts avgörande av mål innan den för klaganden beviljade
anståndstiden löpt ut 01/02:174
- kritik mot en domare för handläggningen av ett inhibitionsyrkande, bl.a.
för felaktiga muntliga besked som lämnades till klaganden i anslutning till
yrkandet 01/02:172
- handläggningen av en förundersökning angående mord under vilken bl.a.
bevisupptagning skett vid domstol med ett ”anonymt” vittne 02/03:67
- handläggningen av ett mål om vårdnad av barn m.m. 02/03:40
- en tingsrätt hade förvägrat allmänheten tillträde till en byggnad där rättegång pågick 02/03:54
- en länsrätt har vid en muntlig förhandling som var offentlig tillfrågat åhörare om namn och antecknat uppgifterna i protokollet 02/03:168
- en tingsrätts handläggning av frågor om bl.a. upplivningsföreläggande och
invändning om yrkeshemligheter som uppkommit i anslutning till ett vittnesförhör i ett tvistemål samt rättens åtgärd att anmäla vittnet till åklagare
m.m. för utredning av misstanke om brott 03/04:33
- en tingsrätts åtgärd att i ett konkursbeslut och en kungörelse om konkursbeslutet utelämna en persons namn då det av ett personbevis framgick att
denne hade s.k. skyddade personuppgifter 03/04:54
- iakttagelser vid en inspektion avseende handläggningen av ärenden om
hemlig teleavlyssning m.m. 03/04:63
- en åklagares och polismyndighets handläggning av i beslag och senare i
förvar tagna kontanter samt tingsrättens handläggning av ett kvarstadsyrkande 03/04:96
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- en länsrätt har i ett mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken
använt en särskild medlingsmetod. Bland annat fråga om medlingsåtgärderna i målet haft en inriktning och omfattning som vinner erforderligt
stöd i gällande bestämmelser 03/04:144
- initiativärende mot en länsrätt angående frågor om självrättelse med stöd
av 32 § förvaltningsprocesslagen 03/04:159
- kritik mot en kammarrätt för långsam handläggning av ett mål rörande
disciplinansvar i vilket preskription inträdde under handläggningen m.m.
03/04:169
- kritik mot en länsrätt för brister i handläggningen av ett överklagande som
inte skulle prövas av domstolen utan av en förvaltningsmyndighet 03/04:164
Domstolstrots
- kritik mot en kommun för domstolstrots i ett upphandlingsärende 02/03:446
Domstolsverket
- Domstolsverket har till samtliga kammar- och länsrätter distribuerat en vid
Riksskatteverket upprättad promemoria med begäran om förtur av vissa
mål 99/00:48
Dröjsmål
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot en länsrätt angående fråga om
upprepade anstånd i ett mål rörande bistånd enligt socialtjänstlagen
99/00:199
- kritik mot kammarrätt för dröjsmål med handläggningen av ett inhibitionsyrkande 99/00:173
- Statens invandrarverks handläggning av ärenden om dagersättning enligt
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. – Fråga om tidpunkt för utbetalning av ersättningen 99/00:211
- dröjsmål med att fatta beslut i ärende om handikappersättning 00/01:396
- försäkringskassas dröjsmål med expediering av beslut 00/01:403
- försäkringskassas långsamma handläggning av omprövningsärende
00/01:409
- försäkringskassas dröjsmål med verkställighet av länsrätts dom 00/01:399
- Riksförsäkringsverkets dröjsmål att ändra Allmänna råd 00/01:419
- en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har dröjt med att översända ett
överklagande till länsstyrelsen 02/03:359
- kritik mot en miljö- och hälsoskyddsnämnd för långsam handläggning av
ett ärende rörande bullerstörningar från ett nöjesfält (Gröna Lund)
02/03:348
- disciplinansvar för en åklagare på grund av dröjsmål med expediering av
ett beslut gällande hävande av beslag m.m. 03/04:127
- fråga bl.a. om tidpunkten för när ett beslut skall anses meddelat 03/04:324
- dröjsmål med att vidarebefordra ett överklagande till prövningsinstansen
03/04:179
- en länsstyrelses dröjsmål med att överlämna en överklagandeskrivelse till
överinstansen 03/04:374
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- kritik mot en förvaltningsdomstol för dröjsmål vid handläggningen av en
underrättelse från åklagare om att ett beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård inte skulle överklagas. Även framställning från JO om författningsändring 03/04:153
- kritik mot en kammarrätt för långsam handläggning av ett mål rörande
disciplinansvar i vilket preskription inträdde under handläggningen m.m.
03/04:169
- kritik mot en länsrätt för brister i handläggningen av ett överklagande som
inte skulle prövas av domstolen utan av en förvaltningsmyndighet
03/04:164
Etableringstillstånd
- handläggningen av en ansökan om förlängning av etableringstillstånd för
sjukgymnast 99/00:289
Europakonventionen
- handläggningen av en förundersökning angående mord under vilken bl.a.
bevisupptagning skett vid domstol med ett ”anonymt” vittne 02/03:67
Exekution
- rätt till ränta på utmätta medel 02/03:164
Faderskap
- fråga om socialnämnds ansvar för att faderskapet till ett barn klarläggs när
det, efter att nämnden godkänt viss mans bekräftelse av faderskapet, kom
fram att modern vid barnets födelse var gift med en annan man 01/02:286
- passiv handläggning av ett ärende angående fastställande av faderskap
01/02:290
- Modern till ett barn uppgav i ett ärende angående faderskap att hon under
eller i nära anslutning till konceptionstiden haft samlag med tre män; fråga
om i vilket skede av utredningen som socialnämnden borde ha hört männen angående faderskapet 03/04:284
Folkbokföring
- underlåtenhet att kommunicera inhämtade uppgifter 00/01:283
- gemensam vårdnad 03/04:202
- kommunicering av inhämtade uppgifter 03/04:205
Fordonskontroll
- fråga om skyldighet för Aktiebolaget Svensk Bilprovning att vid kontrollbesiktningsförrättningar upplysa om ett alternativ till att efterkomma förelägganden (provning vid verkstad av särskilt slag) – med hänsyn till utformningen av regeringsförfattningen på området och till föreskrifter i övrigt 00/01:476
- fråga om rättsliga förutsättningar förelegat för ett beslut om husrannsakan i
transportmedel 01/02:130
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Fotografering
- fråga om tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelse om förbud mot
fotografering i rättssal 01/02:46
Fullföljdshänvisning
- det är fel att ange att ett beslut om avslag på en ansökan om bistånd enligt
6 g § SoL inte kan överklagas eftersom beslutet kan bli föremål för prövning enligt reglerna om laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen
99/00:235
- fråga om delgivning av beslut då en kommunal nämnd har godtagit en
advokat som ombud i ett ärende enligt miljöskyddslagen men inte krävt att
han företedde fullmakt, m.m. 99/00:336
- uttalanden om att kommunala bolag lämpligen bör lämna fullföljdshänvisning till beslut att avslå begäran om utlämnande av allmänna handlingar
02/03:491
Fullmakt
- fråga om delgivning av beslut då en kommunal nämnd har godtagit en
advokat som ombud i ett ärende enligt miljöskyddslagen men inte krävt att
han företedde fullmakt, m.m. 99/00:336
Funktionshindrade
- fråga om tillämpningen av bestämmelsen om tillståndsplikt enligt 23 §
första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vid insatser enligt 9 § 9 LSS 01/02:308
- fråga om förutsättningarna för att tidsbegränsa beslut om insatser enligt
LSS 03/04:324
- fråga om en kommun under åberopande av arbetsmiljöskäl kunnat vägra
att tillhandahålla personlig assistans enligt LSS m.m. 03/04:317
Färdtjänst
- kommunala nämnder har inte registrerat (diariefört) allmänna handlingar i
ärenden om färdtjänst. Fråga om registreringsskyldighet föreligger
00/01:560
Förhandlingsoffentlighet
- en tingsrätt hade förvägrat allmänheten tillträde till en byggnad där rättegång pågick 02/03:54
Förhandsbesked
- byggnadsnämnd har vidhållit ett krav på avgift enligt plan- och bygglagen,
på annan grund än vad länsstyrelsen vid överprövning underkänt och för
ett tillstånd som inte utgjort förhandsbesked eller någon annan i lagen föreskriven form av beslut. Serviceskyldighet med avseende på ansökningar
om sådant tillstånd 00/01:484
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Förhör
- kritik mot en polismyndighet för att förhörsledare i samband med förundersökning mot två 15-åringar åsidosatt regler av grundläggande betydelse för underårigas rättssäkerhet 99/00:78
- fråga om fullgörande av skyldighet att underrätta vårdnadshavare enligt
5 § lagen (1964:167)med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
99/00:118
- fråga om tillämpningen av 23 kap. 21 § andra stycket rättegångsbalken
angående skyldigheten att, innan förhöret avslutas, låta den som hörs bl.a.
granska uppteckning av utsagan 99/00:143
- kritik mot en polismyndighet för att ha inlett utredning enligt 31 § lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare (LUL)
mot barn under 15 år samt fråga om underrättelseskyldighet enligt nämnda
lag och förhör med barn 00/01:90
- åklagares handläggning av en förundersökning om misshandel där målsäganden pekat ut en polisman som gärningsman 00/01:100
- i ärenden om påstådda brott av polismän har åklagare föranstaltat om förhör med bl.a. utpekad gärningsman innan beslut i frågan om inledande av
förundersökning fattats 00/01:178
- möjligheten att inhämta skriftliga berättelser från målsägande och vittnen
00/01:201
- kritik mot en förhörsledare för att denne under ett förhör lät en person, som
var misstänkt och häktad i det ärende som förhöret avsåg, i alltför stor omfattning ställa frågor till en annan i samma ärende misstänkt person
02/03:142
Förolämpning
- fråga om tillämpningen av bestämmelserna i 20 kap. 5 § brottsbalken vid
prövning av om förundersökning skulle inledas med anledning av en polisanmälan om förolämpning i vilken det påstods att gärningen inträffat i samband med utövningen av anställningen vid en polismyndighet 00/01:184
Förskola
- hur skall en begäran om omplacering av barn i förskolan hanteras om endast en av vårdnadshavarna står bakom framställningen om byte av förskola 99/00:283
- barnomsorgsavgift; verkan av att den som är gift med men inte sammanbor
med ett barns förälder inte har lämnat uppgift om sin inkomst 99/00:286
Förundersökning
- kritik mot en polismyndighet för att förhörsledare i samband med förundersökning mot två 15-åringar åsidosatt regler av grundläggande betydelse för underårigas rättssäkerhet 99/00:78
- beslut om rättsmedicinsk obduktion kan fattas utan att förundersökning har
inletts; uttalanden om möjligheten att inhämta yttranden från en myndighet
under en s.k. förutredning dvs. utan att förundersökning har inletts
99/00:85
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- uttalanden om lagligheten av att under en förundersökning i hemlighet
videofilma en person som var intagen i häkte 99/00:91
- fråga om när polismyndighet skall ta kontakt med åklagare för att bereda
denne tillfälle att överta förundersökningsledarskap och därmed sammanhängande frågor om användande av tvångsmedel (i fallet s.k. personell
husrannsakan i samband med en gisslansituation) 99/00:114
- fråga om fullgörande av skyldighet att underrätta vårdnadshavare enligt
5 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
99/00:118
- under utredningen i ett klagoärende hos JO konstaterade en överåklagare i
ett remissvar att det fanns anledning anta att en kammaråklagare hade gjort
sig skyldig till tjänstefel. Med anledning av detta konstaterande överlämnades ärendet till Riksåklagaren 99/00:120
- kritik mot en åklagare för att denne inte omgående tog ställning till om förundersökning skulle inledas i ett ärende om påstådd misshandel och tjänstefel 99/00:122
- fråga om tillämpningen av 23 kap. 21 § andra stycket rättegångsbalken
angående skyldigheten att, innan förhöret avslutas, låta den som hörs bl.a.
granska uppteckning av utsagan 99/00:143
- möjligheten för en polismyndighet att lägga ned en förundersökning med
motiveringen ”brott kan ej styrkas” 00/01:62
- handläggningen av framställningar om utredningsåtgärder efter det att en
brottmålsdom vunnit laga kraft 00/01:69
- åklagares handläggning av en förundersökning om misshandel där målsäganden pekat ut en polisman som gärningsman 00/01:100
- en rådman vägrade att hålla häktningsförhandling med hänvisning till att
åklagaren inte hade tillhandahållit rätten något skriftligt utredningsmaterial
00/01:55
- uttalanden om principerna för fördelningen inom en åklagarmyndighet av
anmälningar mot polismän 00/01:106
- fråga om rättsenligheten av polisens spaningsmetod att använda en inköpt
motorcykel av märket Harley-Davidson som ”lockbete” i brottsutredningar
samt vissa uttalanden om de problem som kan uppkomma till följd av skador på eller vållade av ett polisen tillhörigt motorfordon som är försäkrat
00/01:118
- ”snattefonen” – polisens användning av förenklad utredning vid butikssnatterier 00/01:137
- i ärenden om påstådda brott av polismän har åklagare föranstaltat om förhör med bl.a. utpekad gärningsman innan beslut i frågan om inledande av
förundersökning fattats 00/01:178
- fråga om tillämpningen av bestämmelserna i 20 kap. 5 § brottsbalken vid
prövning av om förundersökning skulle inledas med anledning av en polisanmälan om förolämpning i vilken det påstods att gärningen inträffat i
samband med utövningen av anställningen vid en polismyndighet
00/01:184
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- handläggningen av en förundersökning med anledning av en polisrapport i
vilken uppgavs att ett statsråd hade gjort sig skyldig till olovlig körning
00/01:190
- handläggningen hos överåklagare av en anmälan mot en kammaråklagare
för försummelser i tjänsten 00/01:197
- möjligheten att inhämta skriftliga berättelser från målsägande och vittnen
00/01:201
- kritik mot en polismyndighet för ett ingripande mot deltagare i en musikfest vilket bl.a. inneburit att dessa tagits med till en polisstation för
kroppsbesiktning 01/02:76
- frågor om protokollering vid förundersökningar, delgivning av brottsmisstanke per telefon och användandet av civilanställd personal för utredningar av butikstillgrepp 01/02:91
- polisens användning av skriftliga berättelser från misstänkta i snatteriutredningar 01/02:103
- en åklagares beslut om personell husrannsakan för eftersökande av en för
mord misstänkt person, trots att något annat tvångsmedelsbeslut inte dessförinnan hade fattats beträffande den eftersökte 01/02:113
- handläggningen hos Riksåklagaren av anmälningar som innehöll påståenden att domare och åklagare gjort sig skyldiga till brott 01/02:120
- fråga om verkan av en överenskommelse mellan en polismyndighet och en
åklagarmyndighet innebärande att underrättelser om att åklagare beslutat
att inte inleda förundersökning skall expedieras genom polismyndighetens
försorg m.m. 01/02:132
- kritik mot en polismyndighet för handläggningen av ett ärende rörande
utlämnande av en i beslag tagen moped sedan förundersökningen lagts
ned; också fråga om grunden för nedläggningen av förundersökningen
02/03:102
- handläggningen av förundersökningar efter det att åklagares ställningstagande varit föremål för överprövning m.m. 02/03:107
- Riksåklagarens handläggning av det s.k. Omso Vallo-fallet 02/03:116
- kritik mot en polismyndighet för att den i ett fall inte hade vidtagit tillräckliga utredningsåtgärder innan den beslutat att lägga ned en förundersökning samt att den i ett annat fall beslutat att inte inleda förundersökning
trots att det fanns anledning att anta att brott hade förövats 02/03:139
- kritik mot en förhörsledare för att denne under ett förhör lät en person, som
var misstänkt och häktad i det ärende som förhöret avsåg, i alltför stor omfattning ställa frågor till en annan i samma ärende misstänkt person
02/03:142
- kritik mot en polismyndighet för att ha direktavskrivit polisanmälningar
03/04:118
- fråga om hur man lämpligen bör förfara när polisen inte har möjlighet att
bifalla en begäran från åklagaren om utredningshjälp 03/04:82
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Förutredning
- i ärenden om påstådda brott av polismän har åklagare föranstaltat om förhör med bl.a. utpekad gärningsman innan beslut i frågan om inledande av
förundersökning fattats 00/01:178
Förvaltningslagen (FL)
- fråga om rättsenligheten av polismyndighets beslut att med åberopande av
22 § första stycket 2 polislagen (1984:387) – numera 23 § första stycket 2
polislagen – spärra av motorcykelorganisationen Hells Angels lokaler i
Hasslarp och Malmö; även fråga om överklagbarheten av sådant beslut
99/00:60
- fråga om polismyndighets skyldighet att låta översätta innehållet i en underrättelse (angående hävt beslag) som sänts till en polsk medborgare i
Polen 99/00:127
- fråga om polismyndighet ägt rätt att vilandeförklara en ansökan om vissa
ändringar i ett tillstånd att handla med vapen i avvaktan på domstolsavgörande avseende polismyndighetens dessförinnan fattade beslut att
återkalla handelstillståndet 99/00:133
- dröjsmål med att skriftligen underrätta en intagen i kriminalvårdsanstalt
om ett beslut 99/00:155
- fråga om myndighets skyldighet att låta översätta en på utländskt språk
författad överklagandeskrift till svenska 99/00:216
- fråga om omprövning av ett länsstyrelsebeslut angående tillstånd till jakt
på mink då beslutet enligt föreskrift i jaktförordningen inte fick överklagas, m.m. 99/00:339
- kriminalvårdsanstalts rutiner för delgivning av beslut 00/01:222
- kritik mot en överförmyndare för underlåtenhet att kommunicera ett
arvodesyrkande med dödsbo m.m. 00/01:498
- handläggningen av ett ärende avseende journalförstöring – fråga om Socialstyrelsen haft att pröva en ny framställan i samma sak oaktat det först
avgjorda ärendet var föremål för överprövning i domstol 00/01:349
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot institutionen för lingvistik vid
Uppsala universitet angående strykning av tidigare meddelade kurspoäng
utan att höra studenterna 00/01:434
- kritik mot barn- och grundskolenämnd för underlåtenhet att individuellt
pröva en elevs rätt till fortsatt skolskjuts m.m. 00/01:459
- uttalanden rörande omfattningen av allmänhetens möjligheter att per telefon komma i direkt kontakt med en myndighets tjänstemän; särskilt fråga
om skyldigheten att lämna ut tjänstemännens direktnummer 00/01:529
- fråga om myndighetsutövning och därmed kommuniceringsskyldighet
förelegat hos Arbetsmarknadsstyrelsen i ett ärende rörande åtalsanmälan
00/01:237
- fråga rörande myndigheters skyldighet att vara tillgängliga via elektronisk
post (e-post) 00/01:510
- kan en arbetsförmedling kräva att en sökande skall skriva på svenska?
Även fråga om formuleringen av ett sådant krav 00/01:245
- tiden för överklagande av förvaltningsbeslut 00/01:495
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- fråga om sökandens rätt att i ett biståndsärende få lämna uppgifter muntligt
01/02:294
- en djurförsöksetisk nämnds handläggning vid beslutsfattande per capsulam
01/02:367
- handläggning av frågor om jäv för ledamot av djurförsöksetisk nämnd
01/02:361
- vidarebefordran av en skrivelse från en enskild till ledamöter i kommunala
nämnder på deras hemadresser har inte ansetts omfattas av serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen 01/02:425
- kritik mot en polismyndighet för dröjsmål med diarieföring och besvarande av ett till myndigheten inkommet e-postmeddelande 02/03:147
- handläggningen av ett återkravsärende; bl.a. fråga om Centrala studiestödsnämnden (CSN) varit förhindrad att ompröva ett beslut i avvaktan på
Regeringsrättens prövning av en begäran om rättsprövning av beslutet
02/03:377
- handläggningen vid prövning av behandlingsförslag enligt 10 § tandvårdsförordningen (1998:1338). Bl.a. fråga om omprövning av förhandsbedömningen 02/03:294
- fråga bl.a. om handläggningen av en ansökan om bistånd när socialnämnden nyligen hade prövat frågan 02/03:218
- fråga om en socialnämnd var skyldig att kommunicera ett läkarutlåtande
som kom in till nämnden i ett LVU-ärende efter att länsrätten hade hållit
förhandling i målet angående vård enligt LVU 02/03:287
- en byggnadsnämnds hantering av ett överklagande som getts in innan
beslutet meddelats 02/03:396
- en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har dröjt med att översända ett
överklagande till länsstyrelsen 02/03:359
- fråga om förutsättningarna för att tidsbegränsa beslut om insatser enligt
LSS 03/04:324
- fråga om Allmänna reklamationsnämndens skyldighet att låta översätta
ingivna handlingar till svenska 03/04:174
- fråga om en myndighets skyldighet att besvara frågor 03/04:447
- överklagandetiden. Upplysningar i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL): råd till byggherren att delge sakägare m.fl. uppgiften
att bygglov lämnats 03/04:377
Förvaltningsprocess
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot en länsrätt angående fråga om
upprepade anstånd i ett mål rörande bistånd enligt socialtjänstlagen
99/00:199
- fråga angående offentliggörande av integritetskänsliga uppgifter i en dom,
då muntlig förhandling hållits inom stängda dörrar 99/00:175
- kritik mot kammarrätt för dröjsmål med handläggningen av ett inhibitionsyrkande 99/00:173
- kritik mot en länsrätt för att muntlig förhandling hållits i ett mål enligt
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i parts utevaro och
utan att något offentligt biträde förordnats 99/00:180
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- på JO:s initiativ upptagen fråga om förutsättning förelegat att vidta självrättelse med stöd av 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) 99/00:204
- fråga om en länsrätts beslut att inte pröva eventuella framtida yrkanden
m.m. 00/01:232
- fråga om en länsrätts avgörande av mål innan den för klaganden beviljade
anståndstiden löpt ut 01/02:174
- kritik mot en domare för handläggningen av ett inhibitionsyrkande, bl.a.
för felaktiga muntliga besked som lämnades till klaganden i anslutning till
yrkandet 01/02:172
- en länsrätt har vid en muntlig förhandling som var offentlig tillfrågat åhörare om namn och antecknat uppgifterna i protokollet 02/03:168
- en länsrätt har i ett mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken
använt en särskild medlingsmetod. Bland annat fråga om medlingsåtgärderna i målet haft en inriktning och omfattning som vinner erforderligt
stöd i gällande bestämmelser 03/04:144
- initiativärende mot en länsrätt angående frågor om självrättelse med stöd
av 32 § förvaltningsprocesslagen 03/04:159
- kritik mot en förvaltningsdomstol för dröjsmål vid handläggningen av en
underrättelse från åklagare om att ett beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård inte skulle överklagas. Även framställning från JO om författningsändring 03/04:153
- kritik mot en kammarrätt för långsam handläggning av ett mål rörande
disciplinansvar i vilket preskription inträdde under handläggningen m.m.
03/04:169
- kritik mot en länsrätt för brister i handläggningen av ett överklagande som
inte skulle prövas av domstolen utan av en förvaltningsmyndighet
03/04:164
Förvaltningsrättsliga principer
- en kommunal nämnds krav på särskild bevisning för beviljande av dispens
från kommunens renhållningsordning har ansetts oförenligt med förvaltningsrättsliga principer om bevisprövning 01/02:430
Föräldrabalken
- polisbefäls instruktioner till underlydande polismän i samband med ett
ingripande föranlett av en vårdnadstvist; även fråga om polismännens uppträdande på platsen för ingripandet 99/00:135
- fråga om en socialnämnds handläggning när domstol förordnat att en förälders umgänge med barn skall utövas i närvaro av en kontaktperson som
utses av socialnämnden; även fråga bl.a. om det på grund av jäv förelåg
hinder för en tjänsteman att fatta beslut angående entledigande av en kontaktperson när en berörd förälder var anställd vid samma förvaltning som
tjänstemannen 02/03:252
- fråga om två avtal angående umgänge med barn var utformade så att socialnämnden bort godkänna dem 02/03:283
- två beslut angående tillämpningen av 6 § LVU; fråga bl.a. om socialtjänsten genom beslut om omedelbart omhändertagande avsett att kringgå be
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stämmelserna i 21 kap. föräldrabalken om verkställighet av domar och beslut angående vårdnad 03/04:253
- Modern till ett barn uppgav i ett ärende angående faderskap att hon under
eller i nära anslutning till konceptionstiden haft samlag med tre män; fråga
om i vilket skede av utredningen som socialnämnden borde ha hört männen angående faderskapet 03/04:284
- en länsrätt har i ett mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken
använt en särskild medlingsmetod. Bland annat fråga om medlingsåtgärderna i målet haft en inriktning och omfattning som vinner erforderligt
stöd i gällande bestämmelser 03/04:144
Gatuhållning
- en kommunal myndighets rätt att till enskilda överlämna förvaltningsuppgifter: att på gator anordna farthinder och sätta upp vägmärken härom
02/03:440
God man
- fråga om förutsättningar förelåg att förordna god man i ett faderskapsmål
00/01:40
Gripande
- fråga om den särskilda förutsättningen för en polisman att gripa en person,
dvs. brådskande fall, var uppfylld samt dokumentationen av ingripandet
03/04:67
Grundlagsfrågor
- kritik mot ordförande i gymnasienämnd för åtgärder som denne vidtagit
mot nämndsekreterare för uttalanden i lokalpressen 99/00:424
- tjänstemän vid en förvaltning har i ett diskussionsunderlag, skrivet på förvaltningens papper, framfört vissa åsikter. Diskussionsunderlaget har, utan
förvaltningens kännedom, överlämnats av tjänstemännen till ett statsråd
och även delats ut till deltagare vid en konferens. Kritik har riktats mot
chefen för förvaltningen avseende de åtgärder som vidtagits mot tjänstemännen i anledning av det inträffade 99/00:429
- fråga om rektor genom att neka politiskt ungdomsförbund att bedriva verksamhet i skola handlat grundlagsstridigt 99/00:418
- rektor har förbjudit personalen att använda skolans interna postdistribueringssystem (postfack) för utdelning av privata meddelanden. – Fråga
om skolan har rätt att ingripa mot spridning av politisk propaganda som
läggs i postfacken 99/00:422
- att en byggnadsnämnd låtit ett privat företag bestrida kostnaderna för ett
extra nämndsammanträde har ansetts strida mot 1 kap. 9 § regeringsformen
99/00:366
- kritik mot rättspsykiatrisk enhet för genomförandet av ytliga kroppsbesiktningar och kontroll av brevförsändelser. Även kritik för underlåtenhet att dokumentera dessa tvångsåtgärder i patientjournalen 00/01:346
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- uttalande rörande av sjukhus utfärdade Riktlinjer för utlämnande av löneuppgift. Fråga om riktlinjerna stått i strid med det s.k. efterforskningsförbudet i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen (TF) 00/01: 527
- förvaltningschef har utfärdat riktlinjer rörande lärares och elevers kontakter med massmedia. – Fråga om förvaltningschefen härigenom kränkt den
enskildes meddelar- och yttrandefrihet 00/01:581
- handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling. Kritik
mot Husie stadsdelsfullmäktige för att sökanden avkrävts identitetsuppgift.
- fråga om efterforskningsförbudet i 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen (TF) överträtts 00/01:578
- åtal mot en tjänsteman för brott mot efterforskningsförbudet i 2 kap. 4 och
5 §§ yttrandefrihetsgrundlagen 00/01:542
- I en grundskola omhändertog personal en s.k. laserpenna, tillhörig en elev.
Pennan återlämnades först efter nära ett och ett halvt år. – Fråga om de
rättsliga grunderna för omhändertagandet. Även kritik för dröjsmålet med
att återlämna pennan 01/02:380
- fråga om anlitande av privata rättssubjekt som utredare inom socialtjänsten 01/02:250
- användning av ett folkbiblioteks dator för sökningar på Internet, bl.a. fråga
om ett bibliotek får bestämma regler om vilken information som får hämtas in och kontrollera att reglerna följs 01/02:469
- fråga om meddelarfrihet rått för uppgifter som en yrkesinspektör fått kännedom om i samband med inspektion av ett s.k. korttidshem 02/03:486
- användning av alkoholutandningsprov i ett ärende angående försörjningsstöd 03/04:250
- fråga om ett avsnitt i en personalhandbok inneburit en inskränkning av
yttrande- och meddelarfriheten 03/04:442
- fråga om ett beslut av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning inneburit ett otillåtet ingripande mot en person som uttalat
sig i massmedia 03/04:392
- initiativärende mot ett kommunalförbund angående fråga om inskränkning
av offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet 03/04:396
- åtal mot en biskop för tjänstefel med anledning av hennes handläggning av
en begäran om utlämnande av handlingar 03/04:435
Handläggningstid
- handläggningen av en ansökan om förlängning av etableringstillstånd för
sjukgymnast 99/00:289
- kritik mot kammarrätt för dröjsmål med handläggningen av ett inhibitionsyrkande 99/00:173
- kritik mot en miljö- och hälsoskyddsnämnd för långsam handläggning av
ett ärende rörande bullerstörningar från ett nöjesfält (Gröna Lund)
02/03:348
- handläggningen av ett ärende angående bistånd i form av kontaktperson
03/04:293
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Handräckning
- företrädare för socialnämnd bör som regel närvara vid polishandräckning
enligt 43 § 2 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
99/00:270
- polisens handläggning av en begäran om handräckning enligt lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt uttalanden om polisens möjligheter att överlämna uppdrag till Kriminalvårdens Transporttjänst
00/01:95
Hemlig teleavlyssning
- iakttagelser vid en inspektion avseende handläggningen av ärenden om
hemlig teleavlyssning m.m. 03/04:63
Husrannsakan
- disciplinansvar för en närpolischef som hade fattat ett beslut om husrannsakan utan att ha behörighet till det 99/00:57
- personal vid ett häkte har låtit en polisman undersöka en häktads egendom,
som förvarades i ett låst värdeskåp 99/00:148
- en åklagares beslut om personell husrannsakan för eftersökande av en för
mord misstänkt person, trots att något annat tvångsmedelsbeslut inte dessförinnan hade fattats beträffande den eftersökte 01/02:113
- fråga om rättsliga förutsättningar förelegat för ett beslut om husrannsakan i
transportmedel 01/02:130
- frågor om polisens befallningsrätt och dokumentationsskyldighet vid en
husrannsakan 03/04:91
Häktning
- frågan om ett häktningsbeslut borde ha hävts när åtalet kom att avse andra
brott än de som låg till grund för häktningen 99/00:32
- en rådman vägrade att hålla häktningsförhandling med hänvisning till att
åklagaren inte hade tillhandahållit rätten något skriftligt utredningsmaterial
00/01:55
Hälso- och sjukvård
- kritik mot en överläkare för det sätt på vilket en psykiskt utvecklingsstörd
pojke återförts till sjukhus enligt bestämmelserna i lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård (LPT). Även fråga om omfattningen av polisens
skyldighet att lämna handräckningsbiträde enligt 47 § LPT 00/01:339
- handläggningen av ett ärende avseende journalförstöring – fråga om Socialstyrelsen haft att pröva en ny framställan i samma sak oaktat det först
avgjorda ärendet var föremål för överprövning i domstol 00/01:349
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot Kriminalvårdsmyndigheten Örebro, anstalten Hinseberg, och Kriminalvårdsmyndigheten Kumla (sjukvårdsavdelningarna) angående hanteringen av vissa sekretessbelagda
handlingar 00/01:518
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- handläggningen av ett tillsynsärende; fråga om en legitimerad psykolog
som avgivit två sakkunnigyttranden stått under socialstyrelsens tillsyn
01/02:299
- kritik mot barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet för underlåtenhet att,
vid misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp, anmäla saken
till socialnämnden. – Även fråga om skyldighet att underrätta vårdnadshavare 02/03:290
- handläggningen vid prövning av behandlingsförslag enligt 10 § tandvårdsförordningen (1998:1338). Bl.a. fråga om beslut i sådana ärenden kan
överklagas 02/03:294
- fråga om förutsättningarna för enhet inom hälso- och sjukvården att kvarhålla en patient som är föremål för vård enligt lagen (1988:870) om vård
av missbrukare i vissa fall, LVM 02/03:301
- utformningen av en sådan plan för en funktionshindrad person som en
sjukvårdshuvudman enligt 3 b tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), HSL, är skyldig att upprätta 03/04:298
- bl.a. fråga om fader, mot vilken misstankar riktades, som vårdnadshavare
borde ha underrättats om förestående läkarundersökningar av dottern, född
år 2000 03/04:305
- fråga bl.a. om skyldighet att inhämta vårdnadshavares samtycke innan
psykiatrisk behandling av ett minderårigt barn inleds; särskilt mot bakgrund av att vårdnadshavaren var misstänkt för misshandel av barnet
03/04:311
Hämtning till förhör
- en polismyndighets handläggning av en mordutredning med barn inblandade 01/02:51
Indrivning
- Post- och telestyrelsen sökte vid indrivning av en fordran verkställighet av
en icke lagakraftvunnen, senare upphävd, dom utan att ånyo kräva betalning, vilket ledde till registrering för betalningsförsummelse (betalningsanmärkning). Förfarandet har prövats enligt såväl regler om utsökning och
personlig integritet som en allmän proportionalitetsprincip 02/03:385
Internutredning
- skrivelse till Justitiedepartementet med synpunkter med anledning av
iakttagelser gjorda under inspektioner vid vissa av polisens internutredningsenheter m.m. 00/01:204
Jakt
- kan en länsstyrelse med stöd av 23 § jaktförordningen (1987:905) bevilja
generella undantag från förbudet att medföra skjutvapen vid färd med
motordrivet fordon i terräng 99/00:220
- fråga huruvida en länsstyrelse överlämnat förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning till en jägarorganisation 00/01:269
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- handläggningen av ett ärende rörande avlivning av en skadad rovfågel;
fråga om tillämpningen av artskyddsförordningen och jaktförordningen
03/04:350
JO
- under utredningen i ett klagoärende hos JO konstaterade en överåklagare i
ett remissvar att det fanns anledning anta att en kammaråklagare hade gjort
sig skyldig till tjänstefel. Med anledning av detta konstaterande överlämnades ärendet till Riksåklagaren 99/00:120
- allvarlig kritik mot Luleå tekniska universitet för handläggningen av en
begäran om att få ta del av en allmän handling och för det sätt på vilket
universitet handlagt JO:s remiss 99/00:356
- på JO:s initiativ upptagen fråga om förutsättning förelegat att vidta självrättelse med stöd av 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) 99/00:204
- JO:s tillsyn över Aktiebolaget Svensk Bilprovning beträffande frånvaron
av viss service – upplysningar om alternativ fullgörelse – vilken inte enligt
föreskrifter om innehållet i beslut (föreläggande vid förrättning) behöver
lämnas 00/01:476
JO:s tillsynskompetens
- anmälan mot biskopen i Stockholms stift. – Fråga om räckvidden av JO:s
tillsynskompetens 00/01:585
- JO:s tillsyn över Statens järnvägar, efter bolagisering av huvuddelen av
dess verksamhet. Frågor huruvida tågmästares och väktares agerande mot
en resenär innebär myndighetsutövning 01/02:481
Jäv
- fråga om jäv för överförmyndare 00/01:501
- handläggningen av en invändning om jäv i ett s.k. barnavårdsärende
01/02:296
- fråga om jäv för rektor som överlämnat förslag till lönesättning för lärare,
däribland hans hustru 01/02:388
- handläggning av frågor om jäv för ledamot av djurförsöksetisk nämnd
01/02:361
- fråga om en socialnämnds handläggning när domstol förordnat att en förälders umgänge med barn skall utövas i närvaro av en kontaktperson som
utses av socialnämnden; även fråga bl.a. om det på grund av jäv förelåg
hinder för en tjänsteman att fatta beslut angående entledigande av en kontaktperson när en berörd förälder var anställd vid samma förvaltning som
tjänstemannen 02/03:252
- fråga om det på grund av jäv förelåg hinder för en ledamot i en socialnämnd att delta i ett beslut om svar på ett brev 02/03:285
Kommunallagen
- i ett sammanträdesprotokoll från en kommunal nämnd bör tiden och platsen för justeringen av protokollet anges 99/00:373
- fråga om jäv för överförmyndare 00/01:501
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- fråga om jäv för rektor som överlämnat förslag till lönesättning för lärare,
däribland hans hustru 01/02:388
- formerna för rättelse av uppgifter i protokoll från ett kommunalt utskotts
sammanträde 01/02:422
- om särskilda protokoll förs vid sammanträden i kommunala utskott bör
kommunallagens föreskrifter om protokollföring vid nämndsammanträden
tillämpas. Även fråga bl.a. om ett fattat beslut hade redovisats på ett korrekt sätt 01/02:427
- handläggningen vid prövning av behandlingsförslag enligt 10 § tandvårdsförordningen (1998:1338). Bl.a. fråga om förutsättningarna att överklaga
beslut i ärendet 02/03:294
- fråga om en socialnämnds möjlighet att till en tjänsteman delegera rätten
att överklaga domar och beslut som meddelats av en länsrätt 02/03:284
- en byggnadsnämnds hantering av ett överklagande som getts in innan
beslutet meddelats 02/03:396
- den rättsliga grunden för avgiftsdebitering vid upplåtelse av en kommuns
lokaler 03/04:383
Kommunicering
- handläggningen av en ansökan om förlängning av etableringstillstånd för
sjukgymnast 99/00:289
- kritik mot byggnadsnämnd i fråga om kommunicering 99/00:362
- underlåtenhet att kommunicera inhämtade uppgifter i ett folkbokföringsärende 00/01:283
- i ärende om förtidspension/sjukbidrag 00/01:380
- i ärende om bostadsbidrag 00/01:391
- försäkringskassas utformning av en kommuniceringsskrivelse 00/01:392
- fråga om myndighetsutövning och därmed kommuniceringsskyldighet
förelegat hos Arbetsmarknadsstyrelsen i ett ärende rörande åtalsanmälan
00/01:237
- bl.a. fråga om kommunicering i ett tillsynsärende 01/02:299
- kommunicering i ett ärende om återkallelse av serveringstillstånd. Fristen
för yttrande över ett mindre tillskott till utredningen 01/02:167
- fråga om en socialnämnd var skyldig att kommunicera ett läkarutlåtande
som kom in till nämnden i ett LVU-ärende efter att länsrätten hade hållit
förhandling i målet angående vård enligt LVU 02/03:287
Konkurs
- en tingsrätts åtgärd att i ett konkursbeslut och en kungörelse om konkursbeslutet utelämna en persons namn då det av ett personbevis framgick att
denne hade s.k. skyddade personuppgifter 03/04:54
Kriminalvård
Beräkning av strafftid
- handläggningen av ett ärende om beräkning av strafftid 99/00:152
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Brevgranskning
- granskning av brev mellan intagen i kriminalvårdsanstalt och advokat
01/02:153
- kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för att ha granskat ett brev från JO
till en intagen 02/03:151
- uttalanden om en kriminalvårdsmyndighets granskning av inkommande
och utgående post 02/03:155
- kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för att ha granskat ett brev från JO
till en intagen 03/04:136
Frigång
- kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för ett beslut om frigång 99/00:160
Fritidsaktiviteter
- uttalanden om indragning av vissa TV-kanaler i en kriminalvårdsanstalt
01/02:150
Husrannsakan
- personal vid ett häkte har låtit en polisman undersöka en häktads egendom,
som förvarades i ett låst värdeskåp 99/00:148
Permission
- omfattningen av utevistelser som beviljats en intagen 01/02:145
Urinprovstagning
- uttalanden om tillvägagångssättet vid visitation och urinprovstagning på en
kvinnlig intagen 00/01:218
Övriga frågor
- dröjsmål med att skriftligen underrätta en intagen om ett beslut 99/00:155
- uttalanden om möjligheterna för en intagen, som är medlem i en motorcykelklubb, att bära viss klädsel under en bevakad permission 99/00:157
- rutiner för delgivning av beslut 00/01:222
- en intagens rätt att samtala enskilt med sin offentlige försvarare 00/01:223
- fråga om lämpligheten av ett påverkansprogram för intagna dömda för
ekonomiska brott 00/01:225
- bristfällig utredning i ett ärende om förordnande av övervakare 01/02:140
- underlåtenhet att lämna information om en intagen till polisen m.fl.
01/02:142
- öppnande av en postförsändelse adresserad till en anställd personligen
01/02:144
- beläggningssituationen inom kriminalvården 01/02:155
- förhållandena för sexualbrottsdömda inom kriminalvården 01/02:162
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående möjligheterna för intagna i
kriminalvårdsanstalt att studera 02/03:153
- fråga om en kriminalvårdsmyndighet borde ha fattat ett formellt beslut att
omhänderta en intagens egendom 02/03:160
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- kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för underlåtenhet att förteckna
egendom som omhändertagits i en intagens bostadsrum 03/04:138
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot Kriminalvårdsstyrelsen om försöksverksamhet med inpasseringskontroll av personalen vid en kriminalvårdsanstalt 03/04:140
Kroppsbesiktning
- kritik mot rättspsykiatrisk enhet för genomförandet av ytliga kroppsbesiktningar och kontroll av brevförsändelser. Även kritik för underlåtenhet att dokumentera dessa tvångsåtgärder i patientjournalen 00/01:346
- kritik mot en polismyndighet för ett ingripande mot deltagare i en musikfest vilket bl.a. inneburit att dessa tagits med till en polisstation för
kroppsbesiktning 01/02:76
Kroppsvisitation
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot Kriminalvårdsstyrelsen om försöksverksamhet med inpasseringskontroll av personalen vid en kriminalvårdsanstalt 03/04:140
Kvarstad
- en åklagares och polismyndighets handläggning av i beslag och senare i
förvar tagna kontanter samt tingsrättens handläggning av ett kvarstadsyrkande 03/04:96
Kyrkliga frågor
- fråga om riktigheten av att justeringen av protokoll förda vid sammanträde
med kyrkorådets arbetsutskott inte tillkännages på pastoratets anslagstavla
00/01:479
- åtal mot en biskop för tjänstefel med anledning av hennes handläggning av
en begäran om utlämnande av handlingar 03/04:435
Könsstympning
- fråga om skyldighet för Barnombudsmannen att göra anmälan till socialnämnd på grund av anonyma skrivelser enligt vilka det kunde misstänkas
att några flickor hade blivit könsstympade; även fråga om det på grund av
sekretess förelåg hinder för Barnombudsmannen att göra en polisanmälan i
anledning av de i skrivelserna lämnade uppgifterna 02/03:170
Körkort
- kritik mot en länsstyrelse för att styrelsen vidtagit åtgärder med anledning
av en anonym anmälan i ett körkortsärende 99/00:218
- kritik mot en länsstyrelse för att i ett körkortsärende ha begärt läkarintyg
avseende personlighetsförändring 01/02:196
- förfarandet för återfående av körkort efter återkallelse 02/03:389
- en länsstyrelses dröjsmål med att överlämna en överklagandeskrivelse till
överinstansen 03/04:374
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Körkortsingripande
- fråga om den s.k. söndagsregelns tillämpning på den 48-timmarsfrist som
gäller för att sända handlingarna i ett beslut om ett omedelbart omhändertagande av ett körkort till länsstyrelsen 01/02:66
Lantmäteriet
- olämpligheten av att en myndighet i beslutsliknande former tolkar
(”förtydligar”) egna beslut 00/01:490
- lantmäterimyndighets avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar 01/02:473
Legalitetsprincipen
- polisens handläggning av en begäran om handräckning enligt lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt uttalanden om polisens möjligheter att överlämna uppdrag till Kriminalvårdens Transporttjänst
00/01:95
- initiativärende mot Statens ansvarsnämnd beträffande grunderna för ett
beslut om avstängning av en kammaråklagare från arbetet 02/03:182
Långsam handläggning
- fråga om polismyndighet ägt rätt att vilandeförklara en ansökan om vissa
ändringar i ett tillstånd att handla med vapen i avvaktan på domstolsavgörande avseende polismyndighetens dessförinnan fattade beslut att
återkalla handelstillståndet 99/00:133
- kritik mot kammarrätt för dröjsmål med handläggningen av ett inhibitionsyrkande 99/00:173
- handläggningen hos överåklagare av en anmälan mot en kammaråklagare
för försummelser i tjänsten 00/01:197
- kritik mot en polismyndighet för långsam handläggning av ärenden vid
dess internutredningsenhet 00/01:173
- långsam handläggning av ett dispositivt tvistemål vid en tingsrätt 01/02:48
- kritik mot en åklagare för bl.a. långsam handläggning av ungdomsärenden
01/02:70
- kritik mot en polismyndighet för handläggningen av ärenden vid en kriminalavdelning 01/02:134
- kritik mot en kommundelsnämnd för dröjsmål med att fatta beslut i ett
ärende rörande särskilt stöd till en skolelev 01/02:383
- handläggningen av ett mål om vårdnad av barn m.m. 02/03:40
- en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har dröjt med att översända ett
överklagande till länsstyrelsen 02/03:359
- kritik mot en miljö- och hälsoskyddsnämnd för långsam handläggning av
ett ärende rörande bullerstörningar från ett nöjesfält (Gröna Lund)
02/03:348
- dröjsmål med att vidarebefordra ett överklagande till prövningsinstansen
03/04:179
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Länsstyrelse
- kan en länsstyrelse med stöd av 23 § jaktförordningen (1987:905) bevilja
generella undantag från förbudet att medföra skjutvapen vid färd med
motordrivet fordon i terräng 99/00:220
- fråga om det förelegat skäl för en länsstyrelse att kritisera en socialnämnd
för att nämnden bl.a. inte verkat för att i ett visst fall få tillstånd s.k. samarbetssamtal 02/03:279
- en länsstyrelses dröjsmål med att överlämna en överklagandeskrivelse till
överinstansen 03/04:374
Meddelarfrihet
- ifrågasatt brott mot 99/00:387
- förvaltningschef har utfärdat riktlinjer rörande lärares och elevers kontakter med massmedia. – Fråga om förvaltningschefen härigenom kränkt den
enskildes meddelar- och yttrandefrihet 00/01:581
- åtal mot en tjänsteman för brott mot efterforskningsförbudet i 2 kap. 4 och
5 §§ yttrandefrihetsgrundlagen 00/01:542
- fråga om meddelarfrihet rått för uppgifter som en yrkesinspektör fått kännedom om i samband med inspektion av ett s.k. korttidshem 02/03:486
- fråga om ett avsnitt i en personalhandbok inneburit en inskränkning av
yttrande- och meddelarfriheten 03/04:442
- fråga om ett beslut av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning inneburit ett otillåtet ingripande mot en person som uttalat
sig i massmedia 03/04:392
- initiativärende mot ett kommunalförbund angående fråga om inskränkning
av offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet 03/04:396
Militära ärenden
- kränkande särbehandling av en värnpliktig 00/01:259
- handläggningen av ett ärende rörande ändring av vitsord 00/01:260
- Försvarsmakten har med en militär helikopter deltagit i polisens spaning
efter misstänkta vapentjuvar; fråga om rättsenligheten härav 00/01:262
- ifrågasatt inskränkning av yttrandefriheten för chef i Försvarsmakten
00/01:575
- fråga om militära chefers ansvar i samband med ett ”prov” vid vilket yngre
värnpliktiga tvingats äta hundmat 01/02:191
- Försvarsmaktens medverkan i polisiär verksamhet 01/02:193
Miljöbalken
- anmälan till åklagare för brott mot det inom strandskyddsområde gällande
nybyggnadsförbudet: Utrymmet för bedömning av gärningens allvar och
av uppsåt m.m. Brottets beteckning enligt miljöbalken 01/02:359
- handläggningen av ett ärende rörande avlivning av en skadad rovfågel;
fråga om tillämpningen av artskyddsförordningen och jaktförordningen
03/04:350
- tillsynsansvaret för ett Natura 2000-område 03/04:357
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Miljöskydd
- kritik mot en miljönämnd för passivitet och otydlighet i ett ärende rörande
tillsyn av ett sågverk 99/00:341
- miljö- och hälsoskyddsnämnds skyldigheter som tillsynsmyndighet när
kommunen ansetts ansvarig för nedskräpning i naturen 99/00:345
- tillsynsmyndighets skyldighet att utreda och fatta beslut vid klagomål om
överträdelser av villkor i täkttillstånd 00/01:422
- anmälan till åklagare för brott mot det inom strandskyddsområde gällande
nybyggnadsförbudet: Utrymmet för bedömning av gärningens allvar och
av uppsåt m.m. Brottets beteckning enligt miljöbalken 01/02:359
- tillsynsansvaret för ett Natura 2000-område 03/04:357
Motivering av beslut
- möjligheten för en polismyndighet att lägga ned en förundersökning med
motiveringen ”brott kan ej styrkas” 00/01:62
- kritik mot en skattemyndighet för utformningen av en beslutsmotivering
01/02:199
Myndighetsutövning
- fråga huruvida en länsstyrelse överlämnat förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning till en jägarorganisation 00/01:269
- fråga om myndighetsutövning och därmed kommuniceringsskyldighet
förelegat hos Arbetsmarknadsstyrelsen i ett ärende rörande åtalsanmälan
00/01:237
- vid Aktiebolaget Svensk Bilprovnings förrättningar för kontrollbesiktning
saknas viss service – upplysningar om alternativ fullgörelse – vilken inte
enligt föreskrifter om innehållet i beslut (föreläggande) behöver lämnas
00/01:476
- fråga om anlitande av privata rättssubjekt som utredare inom socialtjänsten
01/02:250
- frågor huruvida tågmästares och väktares agerande mot en resenär innebär
myndighetsutövning 01/02:481
- parkeringsövervakning är en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning – meddelande av parkeringsanmärkning (påförande av felparkeringsavgift) – och i lag finns stöd för att överlämna den till personal
hos bevakningsföretag 01/02:405
- på JO:s initiativ upptagen fråga om huruvida vissa arbetslöshetskassor
överlämnat uppgifter som innefattar myndighetsutövning till fackförbund
01/02:187
- allvarlig kritik mot en kommun som genom uppmaningar som saknat
rättslig grund under sken av myndighetsutövning utövat påtryckning mot
en fastighetsägare 02/03:452
- en kommunal myndighets rätt att till enskilda överlämna förvaltningsuppgifter: att på gator anordna farthinder och sätta upp vägmärken härom.
Även en fråga om myndighetsutövning 02/03:440
- en kommunal nämnd har uppdragit åt en advokat att biträda kommunen i
ett ärende rörande inrättande av en allmän vattenanläggning. Bl.a. fråga
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om de uppgifter som överlämnats till advokaten innefattar myndighetsutövning 02/03:352
- en byggnadsnämnds åtagande om utvisning av en gräns innefattar inte
myndighetsutövning 03/04:379
Namnuppgift
- offentliggörande av namnuppgifter i kungörelsedelgivning rörande mål om
bistånd enligt 6 g § socialtjänstlagen 99/00:191
Naturvårdslagen
- miljö- och hälsoskyddsnämnds skyldigheter som tillsynsmyndighet när
kommunen ansetts ansvarig för nedskräpning i naturen 99/00:345
Nummerpresentation
- nummerpresentation när myndigheter kontaktas per telefon. Hänsyn till
den enskildes rätt till skydd av anonymitet m.m. 02/03:393
Objektivitetsprincipen
- kritik mot polischef för dennes agerande i samband med en brottsutredning
där han själv var målsägande 99/00:111
- handläggningen av framställningar om utredningsåtgärder efter det att en
brottmålsdom vunnit laga kraft 00/01:69
- åklagares handläggning av en förundersökning om misshandel där målsäganden pekat ut en polisman som gärningsman 00/01:100
- handläggningen av en förundersökning med anledning av en polisrapport i
vilken uppgavs att ett statsråd hade gjort sig skyldig till olovlig körning
00/01:190
- en länsstyrelse har inhämtat en kreditupplysning i andra syften än lagens,
för bedömning av kreditvärdighet e.d. Frågor om service, saklighet och
personlig integritet 03/04:191
Offentligt biträde
- socialnämnds skyldighet att verka för att ett offentligt biträde utses när ett
ingripande enligt LVU blir aktuellt 99/00:264
- kritik mot en länsrätt för att muntlig förhandling hållits i ett mål enligt
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i parts utevaro och
utan att något offentligt biträde förordnats 99/00:180
Omprövning av beslut
- fråga om omprövning av ett länsstyrelsebeslut angående tillstånd till jakt
på mink då beslutet enligt föreskrift i jaktförordningen inte fick överklagas, m.m. 99/00:339
- förfarandet vid ändringar av en kommunal myndighets beslut genom självrättelse 02/03:397
- en teknisk nämnds handläggning av ett ärende rörande särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan ärendet visats åter till nämnden m.m.
03/04:370
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- fråga om Allmänna reklamationsnämnden vid en omprövning enligt
nämndens instruktion har möjlighet att ändra ett tidigare avgörande till
nackdel för den som begärt omprövning 03/04:174
Ordningslagen
- kritik mot en polismyndighet för vissa ingripanden i samband med en
allmän sammankomst 00/01:75
- tillåtligheten av ett villkor i ett tillståndsbevis avseende en allmän sammankomst 03/04:106
- en kommun som yttrade sig över en ansökan enligt ordningslagen om
tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats borde inte ha villkorat sitt
medgivande till ansökan med att markägarens tillstånd behövdes
03/04:385
Parkeringsövervakning
- parkeringsövervakning är en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning – meddelande av parkeringsanmärkning (påförande av felparkeringsavgift) – och i lag finns stöd för att överlämna den till personal
hos bevakningsföretag 01/02:405
Partsinsyn
- begäran att få del av betalningsanmaningar, vilka inte fanns i kronofogdemyndighets akt 99/00:166
- hos försäkringskassa 99/00:300
- skyndsamhetskrav hos försäkringskassa 99/00:332
- fråga om rätt till partsinsyn under handläggningen av en vårdnadsutredning
00/01:317
Personlig integritet
- en arbetsförmedling bör regelbundet förvissa sig om att de grundläggande
uppgifterna i arbetsförmedlingsregistret är korrekta 00/01:242
- nummerpresentation när myndigheter kontaktas per telefon. Hänsyn till
den enskildes rätt till skydd av anonymitet m.m. 02/03:393
- Post- och telestyrelsen sökte vid indrivning av en fordran verkställighet av
en icke lagakraftvunnen, senare upphävd, dom utan att ånyo kräva betalning, vilket ledde till registrering för betalningsförsummelse (betalningsanmärkning). Förfarandet har prövats enligt såväl regler om utsökning och
personlig integritet som en allmän proportionalitetsprincip 02/03:385
- en länsstyrelse har inhämtat en kreditupplysning i andra syften än lagens,
för bedömning av kreditvärdighet e.d. Frågor om service, saklighet och
personlig integritet 03/04:191
Personuppgifter
- en tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden
hade s.k. fingerade personuppgifter 00/01:36
- en tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från
en part i ett förenklat tvistemål (FT-mål) 00/01:44
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- en tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från
en part i ett familjemål 00/01:50
Plan- och bygglagen
- byggnadsnämnd har vidhållit ett krav på avgift enligt plan- och bygglagen,
på annan grund än vad länsstyrelsen vid överprövning underkänt och för
ett tillstånd som inte utgjort förhandsbesked eller någon annan i lagen föreskriven form av beslut. Serviceskyldighet med avseende på ansökningar
om sådant tillstånd 00/01:484
- fråga om skyldighet för en byggnadsnämnd att följa upp ett lagakraftvunnet rivningsföreläggande 01/02:407
- en byggnadsnämnds hantering av ett överklagande som getts in innan
beslutet meddelats 02/03:396
- upplysningar i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL):
råd till byggherren att delge sakägare m.fl. uppgiften att bygglov lämnats
03/04:377
Polisanmälan
- kritik mot en polismyndighet för att ha direktavskrivit polisanmälningar
03/04:118
Polisförordningen
- kritik mot en polismyndighet för långsam handläggning av ärenden vid
dess internutredningsenhet 00/01:173
Polislagen
- fråga om rättsenligheten av polismyndighets beslut att med åberopande av
22 § första stycket 2 polislagen (1984:387) – numera 23 § första stycket 2
polislagen – spärra av motorcykelorganisationen Hells Angels lokaler i
Hasslarp och Malmö; även fråga om överklagbarheten av sådant beslut
99/00:60
- kritik mot en polismyndighet för vissa ingripanden i samband med en
allmän sammankomst 00/01:75
- fråga om rättsenligheten av polisens spaningsmetod att använda en inköpt
motorcykel av märket Harley-Davidson som ”lockbete” i brottsutredningar
samt vissa uttalanden om de problem som kan uppkomma till följd av skador på eller vållade av ett polisen tillhörigt motorfordon som är försäkrat
00/01:118
- fråga om polisens handlande i samband med anvisning av färdväg för
chartrad buss med hemvändande fotbollssupportrar samt dokumentationen
av ingripandet 00/01:110
- kritik mot en polismyndighet för ett ingripande mot deltagare i en musikfest vilket bl.a. inneburit att dessa tagits med till en polisstation för
kroppsbesiktning 01/02:76
- frågor om polisens befallningsrätt och dokumentationsskyldighet vid en
husrannsakan 03/04:91
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- polisens avlägsnande av deltagarna i en folksamling med stöd av 13 c §
polislagen (1984:387), s.k. bussning, samt dokumentationen av händelsen
03/04:110
Polismyndighet
- disciplinansvar för en närpolischef som hade fattat ett beslut om husrannsakan utan att ha behörighet till det 99/00:57
- fråga om rättsenligheten av polismyndighets beslut att med åberopande av
22 § första stycket 2 polislagen (1984:387) – numera 23 § första stycket 2
polislagen – spärra av motorcykelorganisationen Hells Angels lokaler i
Hasslarp och Malmö; även fråga om överklagbarheten av sådant beslut
99/00:60
- kritik mot en polismyndighet för att förhörsledare i samband med förundersökning mot två 15-åringar åsidosatt regler av grundläggande betydelse för underårigas rättssäkerhet 99/00:78
- uttalanden om lagligheten av att under en förundersökning i hemlighet
videofilma en person som var intagen i häkte 99/00:91
- fråga om när polismyndighet skall ta kontakt med åklagare för att bereda
denne tillfälle att överta förundersökningsledarskap och därmed sammanhängande frågor om användande av tvångsmedel (i fallet s.k. personell
husrannsakan i samband med en gisslansituation) 99/00:114
- fråga om fullgörande av skyldighet att underrätta vårdnadshavare enligt
5 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
99/00:118
- fråga om polismyndighets skyldighet att låta översätta innehållet i en underrättelse (angående hävt beslag) som sänts till en polsk medborgare i
Polen 99/00:127
- fråga om polismyndighet ägt rätt att vilandeförklara en ansökan om vissa
ändringar i ett tillstånd att handla med vapen i avvaktan på domstolsavgörande avseende polismyndighetens dessförinnan fattade beslut att återkalla handelstillståndet 99/00:133
- polisbefäls instruktioner till underlydande polismän i samband med ett
ingripande föranlett av en vårdnadstvist; även fråga om polismännens uppträdande på platsen för ingripandet 99/00:135
- fråga om utformningen av polismyndighets uppdrag till Statens kriminaltekniska laboratorium avseende analys och förstöring av misstänkt narkotika 99/00:141
- fråga om tillämpningen av 23 kap. 21 § andra stycket rättegångsbalken
angående skyldigheten att, innan förhöret avslutas, låta den som hörs bl.a.
granska uppteckning av utsagan 99/00:143
- fråga om utlämnande av handling kan ej prövas enligt 23 kap. 18 § första
stycket rättegångsbalken när den som begärt att få ut handlingen avförts
som misstänkt 99/00:392
- uttalande angående vissa oreglerade rutiner vid polismyndighet gällande
tillstånd för besökande att följa med i polisens tjänstefordon 99/00:145
- möjligheten för en polismyndighet att lägga ned en förundersökning med
motiveringen ”brott kan ej styrkas” 00/01:62
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- kritik mot en polismyndighet för vissa ingripanden i samband med en
allmän sammankomst 00/01:75
- kritik mot en polismyndighet för att ha inlett utredning enligt 31 § lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare (LUL)
mot barn under 15 år samt fråga om underrättelseskyldighet enligt nämnda
lag och förhör med barn 00/01:90
- polisens handläggning av en begäran om handräckning enligt lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt uttalanden om polisens möjligheter att överlämna uppdrag till Kriminalvårdens Transporttjänst
00/01:95
- fråga om rättsenligheten av polisens spaningsmetod att använda en inköpt
motorcykel av märket Harley-Davidson som ”lockbete” i brottsutredningar
samt vissa uttalanden om de problem som kan uppkomma till följd av skador på eller vållade av ett polisen tillhörigt motorfordon som är försäkrat
00/01:118
- fråga om polisens handlande i samband med anvisning av färdväg för
chartrad buss med hemvändande fotbollssupportrar samt dokumentationen
av ingripandet 00/01:110
- kritik mot en polismyndighet för långsam handläggning av ärenden vid
dess internutredningsenhet 00/01:173
- möjligheten att inhämta skriftliga berättelser från målsägande och vittnen
00/01:201
- ”snattefonen” – polisens användning av förenklad utredning vid butikssnatterier 00/01:137
- skrivelse till Justitiedepartementet med synpunkter med anledning av
iakttagelser gjorda under inspektioner vid vissa av polisens internutredningsenheter m.m. 00/01:204
- en polismyndighets handläggning av en mordutredning med barn inblandade 01/02:51
- fråga om den s.k. söndagsregelns tillämpning på den 48-timmarsfrist som
gäller för att sända handlingarna i ett beslut om ett omedelbart omhändertagande av ett körkort till länsstyrelsen 01/02:66
- kritik mot en polismyndighet för ett ingripande mot deltagare i en musikfest vilket bl.a. inneburit att dessa tagits med till en polisstation för kroppsbesiktning 01/02:76
- frågor om protokollering vid förundersökningar, delgivning av brottsmisstanke per telefon och användandet av civilanställd personal för utredningar
av butikstillgrepp 01/02:91
- kritik mot en polismyndighet för att ett beslag hade skett inom ramen för
en utredning enligt 23 kap. 22 § rättegångsbalken 01/02:95
- polisens användning av skriftliga berättelser från misstänkta i snatteriutredningar 01/02:103
- fråga om rättsliga förutsättningar förelegat för ett beslut om husrannsakan i
transportmedel 01/02:130
- fråga om verkan av en överenskommelse mellan en polismyndighet och en
åklagarmyndighet innebärande att underrättelser om att åklagare beslutat
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att inte inleda förundersökning skall expedieras genom polismyndighetens
försorg m.m. 01/02:132
kritik mot en polismyndighet för handläggningen av ärenden vid en kriminalavdelning 01/02:134
skrivelse till Justitiedepartementet med anledning av iakttagelser gjorda
under inspektioner av den brottsutredande verksamheten vid ett antal polismyndigheter 02/03:98
kritik mot en polismyndighet för handläggningen av ett ärende rörande
utlämnande av en i beslag tagen moped sedan förundersökningen lagts
ned; också fråga om grunden för nedläggningen av förundersökningen
02/03:102
kritik mot en polismyndighet för att den i ett fall inte hade vidtagit tillräckliga utredningsåtgärder innan den beslutat att lägga ned en förundersökning samt att den i ett annat fall beslutat att inte inleda förundersökning
trots att det fanns anledning att anta att brott hade förövats 02/03:139
kritik mot en polismyndighet för dröjsmål med diarieföring och besvarande av ett till myndigheten inkommet e-postmeddelande 02/03:147
fråga om hur man lämpligen bör förfara när polisen inte har möjlighet att
bifalla en begäran från åklagaren om utredningshjälp 03/04:82
frågor om polisens befallningsrätt och dokumentationsskyldighet vid en
husrannsakan 03/04:91
en åklagares och polismyndighets handläggning av i beslag och senare i
förvar tagna kontanter samt tingsrättens handläggning av ett kvarstadsyrkande 03/04:96
tillåtligheten av ett villkor i ett tillståndsbevis avseende en allmän sammankomst 03/04:106
polisens avlägsnande av deltagarna i en folksamling med stöd av 13 c §
polislagen (1984:387), s.k. bussning, samt dokumentationen av händelsen
03/04:110
kritik mot en polismyndighet för att ha direktavskrivit polisanmälningar
03/04:118

Post
- fråga angående förutsättningarna för ett LVM-hem att omhänderta försändelser, beställningskuponger, som en intagen hade för avsikt att skicka
m.m. 03/04:277
Postöppning
- öppnande vid en kriminalvårdsmyndighet av en postförsändelse adresserad
till en anställd personligen 01/02:144
- rutiner för hantering av elektronisk post (e-post); bl.a. fråga om myndighetens tillgång till befattningshavares e-post under tid som denne är frånvarande 02/03:497
- rutiner för hantering av postförsändelser till en kommun som adresserats
till en anställd personligen 02/03:495
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Preskription
- åklagares åtgärd att väcka åtal och yrka ansvar för ett preskriberat brott
och domares åtgärd att utfärda stämning samt döma för brottet; även fråga
om befattningshavarnas eventuella straffrättsliga ansvar för dessa åtgärder
03/04:43
- Ett åtal mot en domare för tjänstefel, bestående i att han dömt en person
för ett preskriberat brott, har ogillats med hänvisning till att hans oaktsamhet inte varit så klandervärd att den skall föranleda straffansvar 03/04:58
Proportionalitetsprincipen
- Post- och telestyrelsen sökte vid indrivning av en fordran verkställighet av
en icke lagakraftvunnen, senare upphävd, dom utan att ånyo kräva betalning, vilket ledde till registrering för betalningsförsummelse (betalningsanmärkning). Förfarandet har prövats enligt såväl regler om utsökning och
personlig integritet som en allmän proportionalitetsprincip 02/03:385
Protokoll
- i ett sammanträdesprotokoll från en kommunal nämnd bör tiden och platsen för justeringen av protokollet anges 99/00:373
- fråga om riktigheten av att justeringen av protokoll förda vid sammanträde
med kyrkorådets arbetsutskott inte tillkännages på pastoratets anslagstavla
00/01:479
- frågor om protokollering vid förundersökningar, delgivning av brottsmisstanke per telefon och användandet av civilanställd personal för utredningar av butikstillgrepp 01/02:91
- formerna för rättelse av uppgifter i protokoll från ett kommunalt utskotts
sammanträde 01/02:422
- om särskilda protokoll förs vid sammanträden i kommunala utskott bör
kommunallagens föreskrifter om protokollföring vid nämndsammanträden
tillämpas. Även fråga bl.a. om ett fattat beslut hade redovisats på ett korrekt sätt 01/02:427
- förfarandet vid ändringar av en kommunal myndighets beslut genom självrättelse 02/03:397
Provokation
- fråga om rättsenligheten av polisens spaningsmetod att använda en inköpt
motorcykel av märket Harley-Davidson som ”lockbete” i brottsutredningar
samt vissa uttalanden om de problem som kan uppkomma till följd av skador på eller vållade av ett polisen tillhörigt motorfordon som är försäkrat
00/01:118
Psykiatrisk tvångsvård
- kritik mot en länsrätt för att muntlig förhandling hållits i ett mål enligt
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i parts utevaro och
utan att något offentligt biträde förordnats 99/00:180
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- kritik mot rättspsykiatrisk enhet för genomförandet av ytliga kroppsbesiktningar och kontroll av brevförsändelser. Även kritik för underlåtenhet att dokumentera dessa tvångsåtgärder i patientjournalen 00/01:346
- kritik mot en överläkare för det sätt på vilket en psykiskt utvecklingsstörd
pojke återförts till sjukhus enligt bestämmelserna i lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård (LPT). Även fråga om omfattningen av polisens
skyldighet att lämna handräckningsbiträde enligt 47 § LPT 00/01:339
- uttalanden rörande förutsättningarna att inom ramen för vård enligt bestämmelserna i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård omhänderta
patients bankkort (minutenkort). Kritik för underlåtenhet att dokumentera
åtgärden i patientens journal 00/01:343
- disciplinansvar för en överläkare vars felaktiga journalanteckningar lett till
beslut om återintagning av patient till sjukvårdsinrättning oaktat stöd härför saknats i bestämmelserna i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 00/01:353
- kritik mot en rättspsykiatrisk avdelning angående handläggningen av ett
ärende rörande avskiljning av en häktad person som var intagen för rättspsykiatrisk undersökning 03/04:299
Regeringsformen
- att en byggnadsnämnd låtit ett privat företag bestrida kostnaderna för ett
extra nämndsammanträde har ansetts strida mot 1 kap. 9 § regeringsformen
99/00:366
- fråga huruvida en länsstyrelse överlämnat förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning till en jägarorganisation 00/01:269
- på JO:s initiativ upptagen fråga om huruvida vissa arbetslöshetskassor
överlämnat uppgifter som innefattar myndighetsutövning till fackförbund
01/02:187
- användning av alkoholutandningsprov i ett ärende angående försörjningsstöd 03/04:250
- initiativärende mot ett kommunalförbund angående fråga om inskränkning
av offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet 03/04:396
Regeringsrätten
- fråga om handläggning i kammarrätt och Regeringsrätten av en begäran att
få utskrifter av vittnesförhör 99/00:201
Registrering
- uttalanden angående att Patent- och registreringsverket i ett ärende om
registrering av näringsförbud kontaktat tingsrätten för att få besked om en
dom om näringsförbud var omedelbart verkställbar samt registrerat näringsförbud i enlighet med tingsrättens besked, som var felaktigt 01/02:181
Registrering av handlingar
- kommunala nämnder har inte registrerat (diariefört) allmänna handlingar i
ärenden om färdtjänst. Fråga om registreringsskyldighet föreligger
00/01:560
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- rutiner för diarieföring hos ett kommunalt bolag 02/03:491
Remissyttrande
- allvarlig kritik mot Luleå tekniska universitet för handläggningen av en
begäran om att få ta del av en allmän handling och för det sätt på vilket
universitet handlagt JO:s remiss 99/00:356
Resning
- handläggningen av framställningar om utredningsåtgärder efter det att en
brottmålsdom vunnit laga kraft 00/01:69
- Riksåklagarens handläggning av det s.k. Osmo Vallo-fallet 02/03:116
Revision
- remissyttrande över ett betänkande rörande inrättande och organisation av
den nya riksreviosionsmyndigheten under riksdagen 02/03:512
Rikspolisstyrelsen
- tillförlitligheten av snabbtest för analys av narkotiska preparat 03/04:132
- fråga om hur man lämpligen bör förfara när polisen inte har möjlighet att
bifalla en begäran från åklagaren om utredningshjälp 03/04:82
Riksrevisionen
- remissyttrande över ett betänkande rörande inrättande och organisation av
den nya riksreviosionsmyndigheten under riksdagen 02/03:512
Riksåklagaren
- fråga om hur man lämpligen bör förfara när polisen inte har möjlighet att
bifalla en begäran från åklagaren om utredningshjälp 03/04:82
Rättegångsbalken
- långsam handläggning av en fråga om rättegångshinder 99/00:44
- en tingsrätts handläggning av ett tvistemål efter det att parterna hade förlikts 99/00:51
- bristfällig redovisning av bevisvärderingen i dom där den tilltalade dömts
mot sitt nekande 99/00:55
- möjligheten för en polismyndighet att lägga ned en förundersökning med
motiveringen ”brott kan ej styrkas” 00/01:62
- ”snattefonen” – polisens användning av förenklad utredning vid butikssnatterier 00/01:137
- kritik mot en tingsrätt för att den låtit ett beslag bestå efter det att åtalet
ogillats 01/02:40
- fråga om tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelse om förbud mot
fotografering i rättssal 01/02:46
- kritik mot en polismyndighet för att ett beslag hade skett inom ramen för
en utredning enligt 23 kap. 22 § rättegångsbalken 01/02:95
- handläggningen av en förundersökning angående mord under vilken bl.a.
bevisupptagning skett vid domstol med ett ”anonymt” vittne 02/03:67
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- fråga om den särskilda förutsättningen för en polisman att gripa en person,
dvs. brådskande fall, var uppfylld samt dokumentationen av ingripandet
03/04:67
- fråga om hur man lämpligen bör förfara när polisen inte har möjlighet att
bifalla en begäran från åklagaren om utredningshjälp 03/04:82
Rättelse
- formerna för rättelse av uppgifter i protokoll från ett kommunalt utskotts
sammanträde 01/02:422
- förfarandet vid ändringar av en kommunal myndighets beslut genom självrättelse 02/03:397
- initiativärende mot en länsrätt angående frågor om självrättelse med stöd
av 32 § förvaltningsprocesslagen 03/04:159
Rättshjälp
- kritik mot en länsrätt för att muntlig förhandling hållits i ett mål enligt
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) i parts utevaro och
utan att något offentligt biträde förordnats 99/00:180
Rättskraft
- byggnadsnämnd har vidhållit ett krav på avgift enligt plan- och bygglagen,
på annan grund än vad länsstyrelsen vid överprövning underkänt och för
ett tillstånd som inte utgjort förhandsbesked eller någon annan i lagen föreskriven form av beslut. Serviceskyldighet med avseende på ansökningar
om sådant tillstånd 00/01:484
Rättspsykiatrisk vård
- uttalanden om vilka rutiner som bör tillämpas när det gäller handläggningen av yttranden enligt 22 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård 99/00:74
- kritik mot en förvaltningsdomstol för dröjsmål vid handläggningen av en
underrättelse från åklagare om att ett beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård inte skulle överklagas. Även framställning från JO om författningsändring 03/04:153
Samtycke
- fråga om en åklagares möjlighet att under en förundersökning godkänna att
personer som inte var skäligen misstänkta för brott i samband med förhör
tillfrågades om de frivilligt ville lämna salivprov för DNA-analys 03/04:72
Sekretess
- fråga om utlämnande av handling kan ej prövas enligt 23 kap. 18 § första
stycket rättegångsbalken när den som begärt att få ut handlingen avförts
som misstänkt 99/00:392
- utlämnande av uppgift att en person var häktad 99/00:378
- utlämnande av uppgifter vid rehabiliteringsmöte 99/00:380
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- fråga om lämpligheten, särskilt från sekretessynpunkt, av att familjerådgivning enligt bestämmelserna i 12 a § socialtjänstlagen (1980:620) bedrivs med anlitande av socialsekreterare som tjänstgör inom kommunens
individinriktade socialtjänst i övrigt 99/00:272
- kritik mot socialsekreterare som på eget initiativ lämnat ut sekretessskyddad uppgift till försäkringskassan 99/00:374
- fråga angående offentliggörande av integritetskänsliga uppgifter i en dom,
då muntlig förhandling hållits inom stängda dörrar 99/00:175
- offentliggörande av namnuppgifter i kungörelsedelgivning rörande mål om
bistånd enligt 6 g § socialtjänstlagen 99/00:191
- fråga om två lokala skattekontor tillhörande samma skattemyndighet är att
betrakta som självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till varandra
99/00:393
- ifrågasatt dataintrång och sekretessbrott hos allmän försäkringskassa
00/01:533
- försäkringskassas utlämnande av handlingar till utländsk myndighet
00/01:539
- läkare har utan medgivande lämnat ut sekretesskyddade uppgifter rörande
patient och dennes make till polis och överförmyndare. – Fråga om läkaren
haft lagstöd för sina åtgärder 00/01:512
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot Kriminalvårdsmyndigheten Örebro, anstalten Hinseberg, och Kriminalvårdsmyndigheten Kumla (sjukvårdsavdelningarna) angående hanteringen av vissa sekretessbelagda handlingar 00/01:518
- lämpligheten av att en länsarbetsnämnd i förväg ger företag möjlighet att
efterge sekretess i ärenden om varsel enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 00/01:564
- sekretessfrågor i samband med en skattemyndighets överförande av ett
dokument på elektronisk väg 01/02:201
- försäkringskassas deltagande i rehabiliteringsmöte 01/02:442
- En elev medförde ett skarpladdat skjutvapen till skolan. I samband med att
han avväpnades av skolans personal hotade han att hämta ett nytt vapen –
fråga om rektor i samband med att information om händelsen gavs till de
andra elevernas föräldrar kunnat lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess 01/02:451
- kritik mot en vård- och servicenämnd angående utlämnande av namnuppgifter på vissa personer med pågående biståndsinsatser i form av hemtjänst
till Pensionärernas Riksorganisation PRO 01/02:437
- fråga om bestämmelsen om sekretess i biblioteksverksamhet kan tillämpas
beträffande uppgifter hos ett bibliotek om enskildas sökningar på Internet
01/02:469
- fråga bl.a. om en handläggare vid en arbetsförmedling brutit mot tystnadsplikten 01/02:466
- fråga om skyldighet för Barnombudsmannen att göra anmälan till socialnämnd på grund av anonyma skrivelser enligt vilka det kunde misstänkas
att några flickor hade blivit könsstympade; även fråga om det på grund av
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sekretess förelåg hinder för Barnombudsmannen att göra en polisanmälan i
anledning av de i skrivelserna lämnade uppgifterna 02/03:170
fråga om meddelarfrihet rått för uppgifter som en yrkesinspektör fått kännedom om i samband med inspektion av ett s.k. korttidshem 02/03:486
en tingsrätts åtgärd att i ett konkursbeslut och en kungörelse om konkursbeslutet utelämna en persons namn då det av ett personbevis framgick att
denne hade s.k. skyddade personuppgifter 03/04:54
fråga bl.a. om i vilken utsträckning en förälder som inte är vårdnadshavare
har rätt att få del av information rörande barnets skolgång 03/04:430
disciplinansvar för en domare i en förvaltningsdomstol med anledning av
att innehållet i sekretesskyddade handlingar röjts 03/04:167
en länsstyrelse har inhämtat en kreditupplysning i andra syften än lagens,
för bedömning av kreditvärdighet e.d. Frågor om service, saklighet och
personlig integritet 03/04:191
åtal mot en biskop för tjänstefel med anledning av hennes handläggning av
en begäran om utlämnande av handlingar 03/04:435

Service
- uttalanden rörande omfattningen av allmänhetens möjligheter att per telefon komma i direkt kontakt med en myndighets tjänstemän; särskilt fråga
om skyldigheten att lämna ut tjänstemännens direktnummer 00/01:529
- byggnadsnämnd har vidhållit ett krav på avgift enligt plan- och bygglagen,
på annan grund än vad länsstyrelsen vid överprövning underkänt och för
ett tillstånd som inte utgjort förhandsbesked eller någon annan i lagen föreskriven form av beslut. Serviceskyldighet med avseende på ansökningar
om sådant tillstånd 00/01:484
- fråga om skyldighet för Aktiebolaget Svensk Bilprovning att vid kontrollbesiktningsförrättningar upplysa om ett alternativ till att efterkomma förelägganden (provning vid verkstad av särskilt slag) – med hänsyn till utformningen av regeringsförfattningen på området och till föreskrifter i övrigt 00/01:476
- fråga rörande myndigheters skyldighet att vara tillgängliga via elektronisk
post (e-post) 00/01:510
- olämpligheten av att en myndighet i beslutsliknande former tolkar
(”förtydligar”) egna beslut 00/01:490
- vidarebefordran av en skrivelse från en enskild till ledamöter i kommunala
nämnder på deras hemadresser har inte ansetts omfattas av serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen 01/02:425
- en länsstyrelse har inhämtat en kreditupplysning i andra syften än lagens,
för bedömning av kreditvärdighet e.d. Frågor om service, saklighet och
personlig integritet 03/04:191
- fråga om en myndighets skyldighet att besvara frågor 03/04:447
Självrättelse
- förfarandet vid ändringar av en kommunal myndighets beslut genom självrättelse 02/03:397
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Skattemyndighet
- beslut om förlängt sekretesskydd skickat till fel person 99/00:229
- förfalskande av annan tjänstemans signatur 99/00:229
- kritik mot en skattemyndighet för utformningen av en beslutsmotivering
01/02:199
- bandupptagning som efterforskningsmetod 02/03:189
- överklagande, återkallelse samt återtagande av återkallelse 02/03:192
Skolan
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
- fråga om en specialskola kunnat stänga skolan för personalens studie- och
planeringsdagar utan att erbjuda eleverna alternativ omsorg, särskilt mot
bakgrund av att den tillfälliga omsorgen måste uppfylla särskilda krav med
avseende på personalens kompetens 03/04:365
Grundskolan
- lärare har genom en elev förmedlat ett brev till dennes målsman innehållande känsliga uppgifter om eleven. Förfarandet har ansetts olämpligt
99/00:360
- I en grundskola omhändertog personal en s.k. laserpenna, tillhörig en elev.
Pennan återlämnades först efter nära ett och ett halvt år. – Fråga om de
rättsliga grunderna för omhändertagandet. Även kritik för dröjsmålet med
att återlämna pennan 01/02:380
- fråga bl.a. om i vilken utsträckning en förälder som inte är vårdnadshavare
har rätt att få del av information rörande barnets skolgång 03/04:430
Gymnasieskolan
- kritik mot en gymnasieskola för bristfälliga åtgärder med avseende på en
elevs fortsatta skolgång m.m. 01/02:373
Skolstyrelse och skolledning
- fråga om rektor genom att neka politiskt ungdomsförbund att bedriva verksamhet i skola handlat grundlagsstridigt 99/00:418
- rektor har förbjudit personalen att använda skolans interna postdistribueringssystem (postfack) för utdelning av privata meddelanden. – Fråga
om skolan har rätt att ingripa mot spridning av politisk propaganda som
läggs i postfacken 99/00:422
- kritik mot skola för användning av s.k. kontrakt i mobbningsfall. Även
kritik mot personal som utpekat en elev som ”mobbare” utan att ha tillräckligt underlag härför 99/00:350
- förvaltningschef har utfärdat riktlinjer rörande lärares och elevers kontakter med massmedia. – Fråga om förvaltningschefen härigenom kränkt den
enskildes meddelar- och yttrandefrihet 00/01:581
- kritik mot barn- och grundskolenämnd för underlåtenhet att individuellt
pröva en elevs rätt till fortsatt skolskjuts m.m. 00/01:459
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- kritik mot kommunal vuxenutbildning (komvux) bl.a. för att utan rättsligt
stöd ta ut avgifter av eleverna för stenciler 00/01:456
- kritik mot bl.a. grundskola för bristande åtgärder vad gäller skolelevers
fullgörande av skolplikt 00/01:466
- kritik mot en skola som mottagit ett barn som elev under falskt namn och
utan att känna till eller försöka få kännedom om hennes riktiga personuppgifter. Kritik även för att skolan inte kontrollerade uppgiften om vem
som var vårdnadshavare för barnet 00/01:429
- handläggningen av ett ärende rörande utökad tid inom barnomsorgen, bl.a.
fråga om sökanden begärt beslut i saken eller endast information. – Kritik
mot barn- och ungdomsnämnden för bl.a. dröjsmål med att fatta beslut i
ärendet 00/01:463
- kritik mot barn- och grundskolenämnd för dröjsmål med fullgörande av
anmälningsskyldigheten i 71 § socialtjänstlagen (1980:620) med anledning
av en inträffad händelse. – Även fråga om information om händelsen till
föräldrar till övriga barn hos en kommunal dagbarnvårdare 01/02:376
- En elev medförde ett skarpladdat skjutvapen till skolan. I samband med att
han avväpnades av skolans personal hotade han att hämta ett nytt vapen –
fråga om rektor i samband med att information om händelsen gavs till de
andra elevernas föräldrar kunnat lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess 01/02:451
- En kommunal tjänsteman har i sin egenskap av rektor vid en gymnasieskola till utbildningskontoret överlämnat förslag till lönesättning för lärare, däribland hans hustru, vid skolan – Fråga om rektorn varit jävig enligt
bestämmelserna i 6 kap. 25 § kommunallagen 01/02:388
- två kommundelsnämnders handläggning av ett ärende rörande placeringen
av ett barn i skola och skolbarnsomsorg – fråga om skyldighet för skolmyndighet att kontrollera vem som är vårdnadshavare för barnet 01/02:392
- kritik mot en barn- och utbildningsnämnd för placering av barn i en skola
mot vårdnadshavares vilja. Fråga om skolmyndighets skyldighet att kontrollera vem som är elevs vårdnadshavare och dennes inställning till inskrivning i viss skola 01/02:397
- initiativärende: kritik mot en stadsdelsnämnd för bristfälliga insatser vad
gäller skyldigheten att tillse att en elev i grundskolan fullgjorde sin skolplikt. Även kritik för underlåtenhet att fullgöra den i 71 § socialtjänstlagen
(1980:620) föreskrivna anmälningsskyldigheten 01/02:400
- fråga om en specialskola kunnat stänga skolan för personalens studie- och
planeringsdagar utan att erbjuda eleverna alternativ omsorg, särskilt mot
bakgrund av att den tillfälliga omsorgen måste uppfylla särskilda krav med
avseende på personalens kompetens 03/04:365
- fråga bl.a. om i vilken utsträckning en förälder som inte är vårdnadshavare
har rätt att få del av information rörande barnets skolgång 03/04:430
Socialförsäkring
- underlåtenhet att fatta beslut 99/00:294
- underlåtenhet att fatta beslut 99/00:295
- avslag på begäran om hörande av annan än part 99/00:297
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underlåtenhet att fatta beslut i ärende om tandvårdsersättning 99/00:299
försäkringskassa har inte besvarat begäran om anstånd 99/00:300
dröjsmål med underrättelse om beslut 99/00:300
partsinsyn 99/00:300
försäkringskassas beslut och underrättelser därom 99/00:304
ändring av gynnande beslut 99/00:312
dröjsmål med omprövning i avvaktan på överklagande 99/00:315
underlåtenhet att vidarebefordra överklagande 99/00:316
socialförsäkringsnämnds behörighet att fatta beslut i tjänstemannaärende
99/00:316
delgivning av omprövningsbeslut enligt 30 § lagen om underhållsstöd
99/00:322
skyndsamhetskravet vid partsinsyn 99/00:332
underlåtenhet att fatta beslut i fråga om anstånd eftersom ansökan inte
gjorts på fastställd blankett 99/00:330
tjänstemans överskridande av behörighet 00/01:363
obesvarade förfrågningar m.m. med anledning av att en akt förkommit
00/01:366
flera fel i samma ärende 00/01:367
underlåtenhet att pröva en anmälan rörande statligt personskadeskydd
00/01:372
handläggning av ärenden enligt 17 kap. 1 § andra stycket lagen AFL
00/01:375
kommunicering i ärende om förtidspension/sjukbidrag 00/01:380
ansökan av underårig om förlängt underhållsstöd 00/01:384
utredningsskyldighet i ärende om underhållsstöd 00/01:388
kommunicering i ett ärende om bostadsbidrag 00/01:391
utformningen av en kommuniceringsskrivelse 00/01:392
utformningen av provisoriskt beslut om sjukbidrag 00/01:394
dröjsmål med att fatta beslut i ärende om handikappersättning 00/01:396
återbetalning av bidragsbelopp i ärende om underhållsstöd 00/01:399
utformningen av en underrättelse om ett av socialförsäkringsnämnden
fattat beslut 00/01:402
dröjsmål med expediering av beslut 00/01:403
rutiner för utsändande av beslut 00/01:406
långsam handläggning av omprövningsärende 00/01:409
underlåtenhet att vidarebefordra överklagande 00/01:411
dröjsmål med verkställighet av länsrätts dom 00/01:417
Riksförsäkringsverkets dröjsmål att ändra Allmänna råd 00/01:419
ifrågasatt dataintrång och sekretessbrott hos allmän försäkringskassa
00/01:533
försäkringskassas utlämnande av handlingar till utländsk myndighet
00/01:539
handläggning av långa sjukfall 01/02:315
iakttagelser vid inspektion 01/02:323
tid för utbetalning av sjukpenning 01/02:328
ansökan om pensionsförmån som undertecknats av god man 01/02:331
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långsam handläggning 01/02:335
underlåtenhet att besvara brevförfrågningar 01/02:335
dröjsmål bl.a. med verkställighet av domstols dom 01/02:338
långsam handläggning 01/02:340
ej fattat beslut i ärende om utfärdande av blankett E 121 01/02:341
underlåtenhet att behandla ett yrkande 01/02:343
oklarhet om vad som utgjort kassans beslut 01/02:345
underlåtenhet att kommunicera med förvaltare 01/02:345
beslut har fattats på kommuniceringstidens sista dag 01/02:347
val av fullföljdshänvisning vid avvisning av ansökan om bostadsbidrag
01/02:349
dröjsmål med beslut om indragning av sjukpenning 01/02:353
underlåtenhet att fatta beslut med anledning av inkomna läkarintyg
01/02:353
tillämpning av 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring
01/02:356
företräde inför socialförsäkringsnämnd 01/02:356
deltagande i rehabiliteringsmöte 01/02:442
begränsning av anförande 02/03:305
socialförsäkringsnämnds protokoll 02/03:306
socialförsäkringsnämnds ”upphävande” av beslut 02/03:309
tillämpningen av 20 kap. 10 a § AFL 02/03:311
återkallande av beslut 02/03:315
besvarande av begäran om anstånd 02/03:316
handläggningstid för omprövning 02/03:318
handling rubricerad som överklagande 02/03:322
utformning av ett avvisningsbeslut 02/03:323
handläggning av omprövning av beslut om pension resp. beslut om pensionsrätt 02/03:326
återkrav av assistansersättning 02/03:339
underlåtenhet att informera om förestående lagändring 03/04:331
felaktigt informationsbrev 03/04:334
formlös indragning av sjukpenning 03/04:337
ändring i socialförsäkringsnämnds protokoll 03/04:338
ändring i socialförsäkringsnämnds protokoll 03/04:346
hantering av begäran om omprövning 03/04:348
partsinsyn 03/04:389

Socialtjänsten
I Socialtjänstlagen (SoL)
Allmänna riktlinjer för socialnämndens verksamhet
- en socialnämnd har möjlighet att efter en anmälan enligt 71 § SoL ta kontakt och diskutera anmälan med barnets vårdnadshavare utan att inleda en
utredning enligt 50 § SoL 99/00:238
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- fråga om lämpligheten, särskilt från sekretessynpunkt, av att familjerådgivning enligt bestämmelserna i 12 a § socialtjänstlagen (1980:620) bedrivs med anlitande av socialsekreterare som tjänstgör inom kommunens
individinriktade socialtjänst i övrigt 99/00:272
- fråga om en socialnämnds ansvar för personer med psykiska funktionshinder 00/01:297
- om en ansökan om bistånd är oklar skall socialnämnden försöka klarlägga
vad sökanden begär bistånd till 00/01:292
- en socialförvaltning kan inte neka den som har ett s.k. egnamedelskonto att
göra ett uttag av pengar som finns på kontot 00/01:290
- principen om helhetssyn skall gälla vid handläggningen av ett ärende inom
socialtjänsten 00/01:301
- fråga om en socialnämnd har iakttagit bl.a. föreskrifterna i 33 § SoL när
nämnden har beviljat bistånd mot återbetalning 00/01:293
- fråga om socialtjänstens möjlighet att, vid tvist mellan två föräldrar, medverka när den ene föräldern avser att hämta ett gemensamt barn från den
andre föräldern 00/01:285
- fråga om anlitande av privata rättssubjekt som utredare inom socialtjänsten
01/02:250
- fråga om socialnämndens handläggning av ett ärende angående bistånd när
den enskilde var psykiskt funktionshindrad och inte ville ha kontakt med
socialtjänsten 01/02:222
- En förälder motsatte sig att den andra föräldern skulle ha rätt till umgänge
med de gemensamma barnen. Fråga om socialförvaltningen varit alltför
aktiv för att få till stånd ett möte mellan barnen och den förälder som inte
hade del i vårdnaden om barnen 01/02:227
- fråga om en socialnämnd i ett biståndsärende, när sökanden har att förete
läkarintyg, kan kräva att intyget skall vara utfärdat av läkare vid en vårdcentral 01/02:240
- I samband med en tvist angående vårdnad om barn anordnade socialförvaltningen s.k. samarbetssamtal. Fråga om den som hade lett samtalen
kunde lämna synpunkter på vårdnadsfrågan i en skrivelse till domstolen
efter en begäran av den ena parten 01/02:282
- fråga om en socialnämnds handläggning när domstol förordnat att en förälders umgänge med barn skall utövas i närvaro av en kontaktperson som
utses av socialnämnden; även fråga bl.a. om det på grund av jäv förelåg
hinder för en tjänsteman att fatta beslut angående entledigande av en kontaktperson när en berörd förälder var anställd vid samma förvaltning som
tjänstemannen 02/03:252
- fråga om en socialnämnds möjlighet att bistå en dansk social myndighet
med uppgifter rörande ett barn som var tvångsomhändertaget i Danmark
men som vistades i Sverige 02/03:273
- fråga om det förelegat skäl för en länsstyrelse att kritisera en socialnämnd
för att nämnden bl.a. inte verkat för att i ett visst fall få tillstånd s.k. samarbetssamtal 02/03:279
- En socialnämnd inledde en utredning med anledning av att en yngling
misstänktes för att ha sålt droger i sin skola; fråga om nämnden kunnat låta
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en polis vara närvarande när nämnden första gången träffade den unge och
dennes mor 03/04:289
Omsorger om barn och ungdom
- fråga om när en socialnämnd skall underrätta vårdnadshavare om att en
s.k. barnavårdsutredning har inletts 99/00:243
- socialnämnds skyldighet att verka för att en förälder upprätthåller kontakt
med sitt barn som har beretts vård enligt LVU 99/00:268
- kritik mot bl.a. socialförvaltning för bristande åtgärder vad gäller skolelevers fullgörande av skolplikt 00/01:466
- En pojke, som en längre tid hade varit placerad i ett HVB-hem, omplacerades till ett familjehem. Fråga om nämnden hade brustit vid planeringen
inför pojkens flyttning 01/02:232
- fråga om det förelåg förutsättningar för att avsluta en s.k. barnavårdsutredning 02/03:196
- fråga om en socialnämnds möjlighet att bistå en dansk social myndighet
med uppgifter rörande ett barn som var tvångsomhändertaget i Danmark
men som vistades i Sverige 02/03:273
- En socialnämnd beslutade att en famljehemsplacering av barn skulle upphöra; fråga bl.a. om nämnden med erforderlig omsorg hade utrett förutsättningarna för familjehemsvårdens upphörande och om nämndens förberedelser inför barnets hemflyttning var tillräckliga 03/04:207
- fråga om socialnämnden varit passiv i ett ärende angående en elev i grundskolan som ”skolvägrade” 03/04:218
- fråga om brister i utredningen i ett ärende angående upphörande av familjehemsplacering 03/04:223
- fråga om socialnämnden har brustit i informationen till ett familjehem
angående en planerad omplacering av barn 03/04:230
Stöd till missbrukare
- en kvinna som hade psykiska problem och som missbrukade narkotika
avled, sannolikt på grund av en överdos av narkotika; fråga om socialnämnden hade åsidosatt sina åligganden är det gällde att i olika hänseenden bistå kvinnan 02/03:205
Vård i familjehem och i hem för vård eller boende
- socialnämnds skyldighet att verka för att en förälder upprätthåller kontakt
med sitt barn som har beretts vård enligt LVU 99/00:268
- fråga om en socialnämnd vid familjehemsplacering av en fyraårig flicka,
vars vårdnadshavare dömts till ett långt fängelsestraff för mord på flickans
mor, fullgjort sin skyldighet att överväga en s.k. anhörigplacering
01/02:204
- En pojke, som en längre tid hade varit placerad i ett HVB-hem, omplacerades till ett familjehem. Fråga om nämnden hade brustit vid planeringen
inför pojkens flyttning 01/02:232
- fråga om val av familjehem för en tvåårig flicka vars mor dömts till ett
långvarigt fängelsestraff förenat med utvisning 01/02:217
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- fråga om en socialnämnds utförande av en utredning rörande ett familjehems lämplighet 02/03:210
- En socialnämnd beslutade att en famljehemsplacering av barn skulle upphöra; fråga bl.a. om nämnden med erforderlig omsorg hade utrett förutsättningarna för familjehemsvårdens upphörande och om nämndens förberedelser inför barnets hemflyttning var tillräckliga 03/04:207
- fråga om brister i utredningen i ett ärende angående upphörande av familjehemsplacering 03/04:223
- fråga om socialnämnden har brustit i informationen till ett familjehem
angående en planerad omplacering av barn 03/04:230
Handläggning av ärende m.m.
- fråga om socialnämnds möjlighet att ändra ett beslut enligt 37 § SoL om
att efterge den enskildes ersättningsskyldighet för vistelse på behandlingshem 99/00:231
- det är fel att ange att ett beslut om avslag på en ansökan om bistånd enligt
6 g § SoL inte kan överklagas eftersom beslutet kan bli föremål för prövning enligt reglerna om laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen. Av
ett beslut att avslå en ansökan om ekonomiskt bistånd måste det tydligt
framgå om prövningen har skett enligt 6 b § eller 6 g § SoL 99/00:235
- en socialnämnd har möjlighet att efter en anmälan enligt 71 § SoL ta kontakt och diskutera anmälan med barnets vårdnadshavare utan att inleda en
utredning enligt 50 § SoL 99/00:238
- en länsstyrelse uttalade i ett tillsynsbeslut att ett allvarligt fel inträffat vid
en socialnämnds handläggning av ett biståndsärende. På grund av brister i
socialförvaltningens rutiner föranledde länsstyrelsens beslut inte någon åtgärd från förvaltningens sida 99/00:241
- fråga om när en socialnämnd skall underrätta vårdnadshavare om att en
s.k. barnavårdsutredning har inletts 99/00:243
- handläggning av ett ärende rörande återbetalning av bistånd 99/00:248
- om en vårdnadsutredning blir fördröjd måste utredaren självmant underrätta tingsrätten om detta 99/00:280
- kritik mot socialsekreterare som på eget initiativ lämnat ut sekretesskyddad
uppgift till försäkringskassan 99/00:374
- offentliggörande av namnuppgifter i kungörelsedelgivning rörande mål om
bistånd enligt 6 g § socialtjänstlagen 99/00:191
- kritik mot psykologenhet för genomförande av ett s.k. begåvningstest av
ett barn utan att ha inhämtat tillstånd därtill från båda vårdnadshavarna
00/01:472
- en länsrätt handlade ett mål angående verkställighet av en dom rörande
umgängesrätt. Fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning självmant
ägt rätt att tillskriva länsrätten och ge uttryck för sin uppfattning i umgängesfrågan 00/01:325
- en tingsrätt handlade ett mål angående umgänge med barn. – Fråga om
lämpligheten av att två tjänstemän vid en socialförvaltning, som svarat för
s.k. samarbetssamtal mellan föräldrarna, i en skrivelse till en av för
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äldrarnas ombud i målet uttalade sin uppfattning i umgängesfrågan
00/01:329
fråga om rätt till partsinsyn under handläggningen av en vårdnadsutredning
00/01:317
fråga bl.a. om utformningen av ett beslut enligt 6 kap. 19 § föräldrabalken
att utse en vårdnadsutredare 00/01:332
en person erhöll av en socialnämnd bistånd mot återbetalningsskyldighet
och utfärdade i samband med beslutet fullmakt för socialnämnden att från
hennes arbetsgivare uppbära kommande lön. – Fråga om en tjänsteman vid
socialförvaltningen i efterhand i fullmakten kunnat fylla i det belopp som
arbetsgivaren skulle betala till socialnämnden 00/01:314
en tjänsteman vid en socialförvaltning har förtydligat ett läkarintyg efter
kontakt med den läkare som utfärdat intyget. Tjänstemannen borde därvid
ha gjort en notering om bl.a. vem som hade gjort tillägget 00/01:337
fråga om en socialnämnd i ett biståndsärende, när sökanden har att förete
läkarintyg, kan kräva att intyget skall vara utfärdat av läkare vid en vårdcentral 01/02:240
fråga om anlitande av privata rättssubjekt som utredare inom socialtjänsten
01/02:250
fråga om beslut i biståndsärenden får delges med den enskilde genom att
denne anmodas att hämta beslutet hos myndigheten 01/02:272
fråga om socialnämnds möjlighet att godkänna ett avtal angående vårdnad,
boende eller umgänge när saken är föremål för prövning av domstol
01/02:275
fråga om vilken utredning som en socialnämnd bör företa innan nämnden
godkänner ett avtal angående vårdnad, boende eller umgänge 01/02:278
fråga om handläggares förslag till beslut i ett s.k. adoptionsärende bör
redovisas i socialnämndens adoptionsutredning 01/02:279
fråga om socialnämnds ansvar för att faderskapet till ett barn klarläggs när
det, efter att nämnden godkänt viss mans bekräftelse av faderskapet, kom
fram att modern vid barnets födelse var gift med en annan man 01/02:286
passiv handläggning av ett ärende angående fastställande av faderskap
01/02:290
fråga om sökandens rätt att i ett biståndsärende få lämna uppgifter muntligt
01/02:294
handläggningen av en invändning om jäv i ett s.k. barnavårdsärende
01/02:296
kritik mot socialtjänstemän som utan samtycke från klienten tagit kontakt
med anhöriga till denne för att diskutera klientens personliga förhållanden
01/02:433
kritik mot en vård- och servicenämnd angående utlämnande av namnuppgifter på vissa personer med pågående biståndsinsatser i form av hemtjänst
till Pensionärernas Riksorganisation PRO 01/02:437
fråga om en socialnämnds handläggning när domstol förordnat att en förälders umgänge med barn skall utövas i närvaro av en kontaktperson som
utses av socialnämnden; även fråga bl.a. om det på grund av jäv förelåg
hinder för en tjänsteman att fatta beslut angående entledigande av en kon
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taktperson när en berörd förälder var anställd vid samma förvaltning som
tjänstemannen 02/03:252
fråga bl.a. om handläggningen av en ansökan om bistånd när socialnämnden nyligen hade prövat frågan 02/03:218
fråga om en socialnämnds möjlighet att bistå en dansk social myndighet
med uppgifter rörande ett barn som var tvångsomhändertaget i Danmark
men som vistades i Sverige 02/03:273
fråga om det förelegat skäl för en länsstyrelse att kritisera en socialnämnd
för att nämnden bl.a. inte verkat för att i ett visst fall få tillstånd s.k. samarbetssamtal 02/03:279
fråga om två avtal angående umgänge med barn var utformade så att socialnämnden bort godkänna dem 02/03:283
fråga om en socialnämnds möjlighet att till en tjänsteman delegera rätten
att överklaga domar och beslut som meddelats av en länsrätt 02/03:284
fråga om det på grund av jäv förelåg hinder för en ledamot i en socialnämnd att delta i ett beslut om svar på ett brev 02/03:285
fråga om en socialnämnd var skyldig att kommunicera ett läkarutlåtande
som kom in till nämnden i ett LVU-ärende efter att länsrätten hade hållit
förhandling i målet angående vård enligt LVU 02/03:287
En socialnämnd beslutade att en famljehemsplacering av barn skulle upphöra; fråga bl.a. om nämnden med erforderlig omsorg hade utrett förutsättningarna för familjehemsvårdens upphörande och om nämndens förberedelser inför barnets hemflyttning var tillräckliga 03/04:207
fråga om brister i utredningen i ett ärende angående upphörande av familjehemsplacering 03/04:223
fråga om socialnämnden varit passiv i ett ärende angående en elev i grundskolan som ”skolvägrade” 03/04:218
En man ansökte om bistånd i form av ledsagarservice; fråga bl.a. om socialnämnden borde ha prövat ansökan enligt 4 kap. 1 § SoL och inte endast
enligt 4 kap. 2 § SoL 03/04:236
Krav på återbetalning av bistånd har inte ansetts kunna grundas på ett
allmänt hållet s.k. rambeslut enligt vilket kommande bistånd skulle utgå
som förskott på förmån eller ersättning; fråga även bl.a. om socialnämnden
i efterhand kunnat förordna att tidigare beviljat bistånd skulle utgöra förskott på förmån eller ersättning 03/04:240
användning av alkoholutandningsprov i ett ärende angående försörjning
03/04:250
Modern till ett barn uppgav i ett ärende angående faderskap att hon under
eller i nära anslutning till konceptionstiden haft samlag med tre män; fråga
om i vilket skede av utredningen som socialnämnden borde ha hört männen angående faderskapet 03/04:284
En socialnämnd inledde en utredning med anledning av att en yngling
misstänktes för att ha sålt droger i sin skola; fråga om nämnden kunnat låta
en polis vara närvarande när nämnden första gången träffade den unge och
dennes mor 03/04:289
handläggningen av ett ärende angående bistånd i form av kontaktperson
03/04:293
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II Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- en mor hade rest med sitt barn till Frankrike. – Fråga om socialnämnden
kunde omhänderta barnet enligt 6 § LVU för att återföra barnet till Sverige. Även frågor om formen för återkallande av ett beslut om omhändertagande enligt 6 § LVU, dokumentation, m.m. 99/00:251
- fråga om det förelåg förutsättningar för ett omedelbart omhändertagande
av en tonåring med stöd av 3 § och 6 § LVU. Även fråga om socialnämnden ägde anlita polis för att flytta den unge från ett behandlingshem
till ett annat hem 99/00:261
- socialnämnds skyldighet att verka för att ett offentligt biträde utses när ett
ingripande enligt LVU blir aktuellt 99/00:264
- socialnämnds skyldighet att verka för att en förälder upprätthåller kontakt
med sitt barn som har beretts vård enligt LVU 99/00:268
- företrädare för socialnämnd bör som regel närvara vid polishandräckning
enligt 43 § 2 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
99/00:270
- fråga om en socialnämnd ägt placera en flicka i nedre tonåren, som vårdades med stöd av 2 § LVU, i ett ”eget boende” 00/01:307
- efter att polisen till socialnämnden anmält att en yngling var misstänkt för
tillgrepp av en moped beslutades att den unge skulle omhändertas med
stöd av 6 § LVU. Vid samtal med socialnämndens handläggare förnekade
dock den unge att han tillgripit mopeden och hans uppgift visade sig senare vara riktig. Genom att inte omgående efter samtalet med den unge närmare undersöka vad som låg till grund för polisens misstankar har nämnden brustit i sitt ansvar för utredningen 00/01:305
- en pojke hade beretts vård enligt 2 § LVU. Fråga bl.a. om det fanns förutsättningar för fortsatt vård enligt LVU i samband med att vårdnaden om
pojken flyttades från modern till fadern 01/02:244
- fråga om det utan stöd i lag förekommit avskiljning av intagna vid ett särskilt ungdomshem 02:03:222
- en anonym anmälan om att ett barn eventuellt utsatts för ett sexuellt övergrepp inkom till en socialnämnd; fråga bl.a. om det förelåg skäl för att
omedelbart omhänderta barnet enligt 6 § LVU 02/03:229
- fråga om socialnämndens skyldighet att samråda med vårdnadshavaren i
frågor som rör ett barn som vårdas enligt LVU 02/03:234
- fråga om socialnämnds skyldighet att underrätta vårdnadshavaren om att
ett barn som vårdas enligt LVU eventuellt blivit utsatt för sexuellt övergrepp i familjehemmet 02/03:239
- två beslut angående tillämpningen av 6 § LVU; fråga bl.a. om socialtjänsten genom beslut om omedelbart omhändertagande avsett att kringgå bestämmelserna i 21 kap. föräldrabalken om verkställighet av domar och beslut angående vårdnad 03/04:253
III Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
- fråga om föreståndaren för ett LVM-hem haft rätt att omhänderta ett bankomatkort och en legitimationshandling från en person som vårdades vid
hemmet 00/01:310
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- föreståndaren för ett LVM-hem bedömde att en man som vårdades vid
hemmet behövde beredas psykiatrisk vård vid sjukhus. Fråga bl.a. om det
förelåg förutsättningar för att skriva ut mannen från LVM-hemmet i samband med att han fördes till sjukhus 02/03:243
- fråga om förutsättningarna för enhet inom hälso- och sjukvården att kvarhålla en patient som är föremål för vård enligt lagen (1988:870) om vård
av missbrukare i vissa fall, LVM 02/03:301
- fråga om det förelegat förutsättningar för beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 13 § LVM 03/04:266
- fråga angående förutsättningarna för ett LVM-hem att omhänderta försändelser, beställningskuponger, som en intagen hade för avsikt att skicka
m.m. 03/04:277
- fråga om utseende av s.k. kontaktman enligt 8 § LVM 03/04:281
Stöd och service till vissa funktionshindrade
- kritik mot kommun för bristande rutiner och åtgärder vid en anställds
övergrepp mot boende i ett kommunalt gruppboende 00/01:359
- tillståndsplikt enligt 23 § LSS 01/02:308
- fråga om förutsättningarna för att tidsbegränsa beslut om insatser enligt
LSS 03/04:324
- fråga om en kommun under åberopande av arbetsmiljöskäl kunnat vägra
att tillhandahålla personlig assistans enligt LSS m.m. 03/04:317
Telefon
- inspelning av telefonsamtal till kronofogdemyndighets växel 99/00:168
Tillståndsplikt
- fråga om tillämpningen av bestämmelsen om tillståndsplikt enligt 23 §
första stycket stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vid insatser enligt 9 § 9 LSS 01/02:308
Tillsyn
- kritik mot en miljönämnd för passivitet och otydlighet i ett ärende rörande
tillsyn av ett sågverk 99/00:341
- tillsynsmyndighets skyldighet att utreda och fatta beslut vid klagomål om
överträdelser av villkor i täkttillstånd 00/01:422
- skrivelse till Justitiedepartementet med synpunkter med anledning av
iakttagelser gjorda under inspektioner vid vissa av polisens internutredningsenheter m.m. 00/01:204
- handläggningen av ett tillsynsärende; fråga om en legitimerad psykolog
som till domstol avgivit två sakkunnigyttranden stått under socialstyrelsens
tillsyn 01/02:299
- anmälan till åklagare för brott mot det inom strandskyddsområde gällande
nybyggnadsförbudet: Utrymmet för bedömning av gärningens allvar och
av uppsåt m.m. Brottets beteckning enligt miljöbalken 01/02:359
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- fråga om det förelegat skäl för en länsstyrelse att kritisera en socialnämnd
för att nämnden bl.a. inte verkat för att i ett visst fall få tillstånd s.k. samarbetssamtal 02/03:279
- tillsynsansvaret för ett Natura 2000-område 03/04:357
Tjänstefel
- en åklagare har dömts för tjänstefel för att utan laglig grund ha begärt att
ett bankkonto skulle spärras 02/03:60
- ett åtal mot en rådman för tjänstefel bestående i att han i tre fall inte haft
kanslidomar färdigställda på utsatta tider har ogillats med hänvisning till
att gärningarna fick anses vara ringa 02/03:34
- åklagares åtgärd att väcka åtal och yrka ansvar för ett preskriberat brott
och domares åtgärd att utfärda stämning samt döma för brottet; även fråga
om befattningshavarnas eventuella straffrättsliga ansvar för dessa åtgärder
03/04:43
- Ett åtal mot en domare för tjänstefel, bestående i att han dömt en person
för ett preskriberat brott, har ogillats med hänvisning till att hans oaktsamhet inte varit så klandervärd att den skall föranleda straffansvar 03/04:58
- åtal mot en biskop för tjänstefel med anledning av hennes handläggning av
en begäran om utlämnande av handlingar 03/04:435
Tolk
- fråga om myndighets skyldighet att låta översätta en på utländskt språk
författad överklagandeskrift till svenska 99/00:216
- kan en arbetsförmedling kräva att en sökande skall skriva på svenska?
Även fråga om formuleringen av ett sådant krav 00/01:245
- fråga om Allmänna reklamationsnämndens skyldighet att låta översätta
ingivna handlingar till svenska 03/04:174
Tredskodom
- utformningen av domslutet i en tvistemålsdom efter återvinning av en
tredskodom 01/02:31
Tryckfrihetsförordningen
- handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling. Kritik
mot Husie stadsdelsfullmäktige för att sökanden avkrävts identitetsuppgift.
- Fråga om efterforskningsförbudet i 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen (TF) överträtts 00/01:578
- fråga om ett avsnitt i en personalhandbok inneburit en inskränkning av
yttrande- och meddelarfriheten 03/04:442
- initiativärende mot ett kommunalförbund angående fråga om inskränkning
av offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet 03/04:396
Tvistemål
- långsam handläggning av en fråga om rättegångshinder 99/00:44
- en tingsrätts handläggning av ett tvistemål efter det att parterna hade förlikts 99/00:51
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- åtal mot en domare med anledning av hans handläggning av ett antal tvistemål 00/01:34 + bilaga
- en tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden
hade s.k. fingerade personuppgifter 00/01:36
- en tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från
en part i ett förenklat tvistemål (FT-mål) 00/01:44
- en tingsrätts hantering av s.k. skyddade personuppgifter vilka erhållits från
en part i ett familjemål 00/01:50
- utformningen av domslutet i en tvistemålsdom efter återvinning av en
tredskodom 01/02:31
- långsam handläggning av ett dispositivt tvistemål vid en tingsrätt 01/02:48
Tvångsåtgärd
- fråga om en åklagares möjlighet att under en förundersökning godkänna att
personer som inte var skäligen misstänkta för brott i samband med förhör
tillfrågades om de frivilligt ville lämna salivprov för DNA-analys 03/04:72
- tillförlitligheten av snabbtest för analys av narkotiska preparat 03/04:132
Tystnadsplikt
- kritik mot socialtjänstemän som utan samtycke från klienten tagit kontakt
med anhöriga till denne för att diskutera klientens personliga förhållanden
01/02:433
Tågmästare
- myndighetsutövning i tågmästares verksamhet 01/02:481
Underrättelse
- kritik mot en polismyndighet för att ha inlett utredning enligt 31 § lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare (LUL)
mot barn under 15 år samt fråga om underrättelseskyldighet enligt nämnda
lag och förhör med barn 00/01:90
- fråga om verkan av en överenskommelse mellan en polismyndighet och en
åklagarmyndighet innebärande att underrättelser om att åklagare beslutat
att inte inleda förundersökning skall expedieras genom polismyndighetens
försorg m.m. 01/02:132
- uttalanden angående utformningen av författningsföreskrifterna om underrättelse om domar och beslut om näringsförbud 01/02:181
- fråga om skyldighet för barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet att
underrätta vårdnadshavare vid misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp 02/03:290
- fråga om skyldighet att inhämta vårdnadshavares samtycke innan psykiatrisk behandling av en treåring inleds; särskilt mot bakgrund av att vårdnadshavaren var misstänkt för misshandel av barnet 03/04:311
- bl.a. fråga om fader, mot vilken misstankar riktades, som vårdnadshavare
borde ha underrättats om förestående läkarundersökningar av dottern, född
år 2000 03/04:305
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- fråga bl.a. om i vilken utsträckning en förälder som inte är vårdnadshavare
har rätt att få del av information rörande barnets skolgång 03/04:430
Unga lagöverträdare
- kritik mot en polismyndighet för att förhörsledare i samband med förundersökning mot två 15-åringar åsidosatt regler av grundläggande betydelse för underårigas rättssäkerhet 99/00:78
- fråga om fullgörande av skyldighet att underrätta vårdnadshavare enligt
5 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
99/00:118
- kritik mot en polismyndighet för att ha inlett utredning enligt 31 § lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare (LUL)
mot barn under 15 år samt fråga om underrättelseskyldighet enligt nämnda
lag och förhör med barn 00/01:90
- en polismyndighets handläggning av en mordutredning med barn inblandade 01/02:51
- kritik mot en åklagare för bl.a. långsam handläggning av ungdomsärenden
01/02:70
Universitets- och högskoleområdet
- kritik mot Högskoleverket för genomförandet av ändrade antagningsregler
till högskolan avseende sökanden med utländska gymnasiebetyg 00/01:438
- en kursföreståndare vid institutionen för idéhistoria vid Umeå universitet
har efterforskat vem som lämnat vissa uppgifter i en kursutvärdering. Fråga om lagligheten respektive lämpligheten av den vidtagna åtgärden
00/01:452
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot institutionen för lingvistik vid
Uppsala universitet angående strykning av tidigare meddelade kurspoäng
utan att höra studenterna 00/01:434
- fråga om uppmaning till en studentrepresentant i en tjänsteförslagsnämnd
att inte röja uppgifter rörande sakkunnigutlåtanden i ett ärende innan justerat protokoll från nämndens sammanträde förelåg stått i strid med den i
2 kap. 1 § regeringsformen (RF) tillförsäkrade yttrandefriheten 01/02:447
- fråga bl.a. om en disciplinnämnd vid handläggning av ett ärende rörande
avstängning enligt 10 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) bort bereda studenten möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde när anmälare hördes 03/04:360
Utbildning och studiestöd
Skolledning
- kritik mot en gymnasieskola för bristfälliga åtgärder med avseende på en
elevs fortsatta skolgång m.m. 01/02:373
- kritik mot en gymnasieskola för avstängning av en elev inom kommunal
vuxenutbildning m.m. 02/03:366
531

2003/04:JO1 BILAGA 4

- handläggningen av ett elevvårdsärende i en gymnasieskola. Fråga om
eleven varit avstängd från praktikplats och om utformningen av skrivelser
till eleven 02/03:373
- fråga om en elev kunde tas emot i en grundskola efter framställning från
endast en av barnets båda vårdnadshavare 02/03:362
- fråga bl.a. om i vilken utsträckning en förälder som inte är vårdnadshavare
har rätt att få del av information rörande barnets skolgång 03/04:430
Studiemedel
- handläggningen av ett återkravsärende; bl.a. fråga om Centrala studiestödsnämnden (CSN) varit förhindrad att ompröva ett beslut innan Regeringsrätten prövat en begäran om rättsprövning av beslutet 02/03:377
Utlänning
- fråga om myndighets skyldighet att låta översätta en på utländskt språk
författad överklagandeskrift till svenska 99/00:216
- Statens invandrarverks handläggning av ärenden om dagersättning enligt
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. – Fråga om tidpunkt för utbetalning av ersättningen 99/00:211
- fråga om skyldighet för en svensk ambassad att ta emot asylansökningar
och sända dem vidare till behörig beslutsfattare 00/01:256
- initiativärende mot Migrationsverket och Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, med anledning av ärendehanteringen vid utlandsmyndigheterna 03/04:182
Utredning
- kommunicering i ett ärende om återkallelse av serveringstillstånd. Fristen
för yttrande över ett mindre tillskott till utredningen 01/02:167
Verkställighet
- kritik mot en arbetslöshetskassa för utebliven verkställighet av en länsrättsdom 00/01:252
- kritik mot Statens jordbruksverk för att ha verkställt ett beslut om destruktion av nötkreatur innan det delgetts djurägaren 02/03:344
- Post- och telestyrelsen sökte vid indrivning av en fordran verkställighet av
en icke lagakraftvunnen, senare upphävd, dom utan att ånyo kräva betalning, vilket ledde till registrering för betalningsförsummelse (betalningsanmärkning). Förfarandet har prövats enligt såväl regler om utsökning och
personlig integritet som en allmän proportionalitetsprincip 02/03:385
- två beslut angående tillämpningen av 6 § LVU; fråga bl.a. om socialtjänsten genom beslut om omedelbart omhändertagande avsett att kringgå bestämmelserna i 21 kap. föräldrabalken om verkställighet av domar och beslut angående vårdnad 03/04:253
Videofilmning
- uttalanden om lagligheten av att under en förundersökning i hemlighet
videofilma en person som var intagen i häkte 99/00:91
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Villkor
- utrymmet för villkor i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10,
PBL) 02/03:397
Vittnesförhör
- detaljerat återgivande i dom av vittnesförhör när muntlig förhandling hållits inom stängda dörrar 99/00:175
- en tingsrätts handläggning av frågor om bl.a. upplivningsföreläggande och
invändning om yrkeshemligheter som uppkommit i anslutning till ett vittnesförhör i ett tvistemål samt rättens åtgärd att anmäla vittnet till åklagare
m.m. för utredning av misstanke om brott 03/04:33
Vårdnadshavare
- hur skall en begäran om omplacering av barn i förskolan hanteras om endast en av vårdnadshavarna står bakom framställningen om byte av förskola 99/00:283
- kritik mot psykologenhet för genomförande av ett s.k. begåvningstest av
ett barn utan att ha inhämtat tillstånd därtill från båda vårdnadshavarna
00/01:472
- fråga om en elev kunde tas emot i en grundskola efter framställning från
endast en av barnets båda vårdnadshavare 02/03:362
Vårdnadsmål
- polisbefäls instruktioner till underlydande polismän i samband med ett
ingripande föranlett av en vårdnadstvist; även fråga om polismännens uppträdande på platsen för ingripandet 99/00:135
- om en vårdnadsutredning blir fördröjd måste utredaren självmant underrätta tingsrätten om detta 99/00:280
- fråga om socialnämnds möjlighet att ändra ett beslut enligt 37 § SoL om
att efterge den enskildes ersättningsskyldighet för vistelse på behandlingshem 99/00:231
- en länsrätt handlade ett mål angående verkställighet av en dom rörande
umgängesrätt. Fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning självmant
ägt rätt att tillskriva länsrätten och ge uttryck för sin uppfattning i umgängesfrågan 00/01:325
- en tingsrätt handlade ett mål angående umgänge med barn. – Fråga om
lämpligheten av att två tjänstemän vid en socialförvaltning, som svarat för
s.k. samarbetssamtal mellan föräldrarna, i en skrivelse till en av föräldrarnas ombud i målet uttalade sin uppfattning i umgängesfrågan
00/01:329
- fråga om rätt till partsinsyn under handläggningen av en vårdnadsutredning
00/01:317
- fråga om socialnämnds möjlighet att godkänna ett avtal angående vårdnad,
boende eller umgänge när saken är föremål för prövning av domstol
01/02:275
- I samband med en tvist angående vårdnad om barn anordnade socialförvaltningen s.k. samarbetssamtal. Fråga om den som hade lett samtalen
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kunde lämna synpunkter på vårdnadsfrågan i en skrivelse till domstolen
efter en begäran av den ena parten 01/02:282
- handläggningen av ett mål om vårdnad av barn m.m. 02/03:40
- fråga om en socialnämnds handläggning när domstol förordnat att en förälders umgänge med barn skall utövas i närvaro av en kontaktperson som
utses av socialnämnden 02/03:252
- fråga om två avtal angående umgänge med barn var utformade så att socialnämnden bort godkänna dem 02/03:283
Yttrandefrihet
- fråga huruvida polischef kränkt en underställd tjänstemans grundlagsskyddade yttrandefrihet 99/00:130
- kritik mot ordförande i gymnasienämnd för åtgärder som denne vidtagit
mot nämndsekreterare för uttalanden i lokalpressen 99/00:424
- tjänstemän vid en förvaltning har i ett diskussionsunderlag, skrivet på
förvaltningens papper, framfört vissa åsikter. Diskussionsunderlaget har,
utan förvaltningens kännedom, överlämnats av tjänstemännen till ett statsråd och även delats ut till deltagare vid en konferens. Kritik har riktats mot
chefen för förvaltningen avseende de åtgärder som vidtagits mot tjänstemännen i anledning av det inträffade 99/00:429
- ifrågasatt inskränkning av yttrandefriheten för chef i Försvarsmakten
00/01:575
- förvaltningschef har utfärdat riktlinjer rörande lärares och elevers kontakter med massmedia. – Fråga om förvaltningschefen härigenom kränkt den
enskildes meddelar- och yttrandefrihet 00/01:581
- fråga huruvida kommunanställdas yttrandefrihet kränkts genom bl.a. uttalanden av företrädare för en kommun om krav på lojalitet mot arbetsgivaren 00/01:544
- åtal mot en tjänsteman för brott mot efterforskningsförbudet i 2 kap. 4 och
5 §§ yttrandefrihetsgrundlagen 00/01:542
- fråga om uppmaning till en studentrepresentant i en tjänsteförslagsnämnd
att inte röja uppgifter rörande sakkunnigutlåtanden i ett ärende innan justerat protokoll från nämndens sammanträde förelåg stått i strid med den i 2
kap. 1 § regeringsformen (RF) tillförsäkrade yttrandefriheten 01/02:447
- kritik mot en kommun som kränkt en anställds yttrandefrihet genom en
erinran mot henne för att hon uttalat sig inför utomstående om förhållanden på arbetsplatsen 01/02:455
- fråga om en barnomsorgschef genom bl.a. olika uttalanden kränkt de anställdas yttrandefrihet 02/03:470
- fråga om ett uttalande av en ledamot av en socialnämnd utgjort kränkning
av tjänstemans yttrande- och meddelarfrihet m.m. 02/03:455
- fråga om vissa tjänstemän vid en barn-, kultur- och utbildningsnämnd
kränkt anställdas meddelar- och yttrandefrihet m.m. 02/03:479
- fråga om ett avsnitt i en personalhandbok inneburit en inskränkning av
yttrande- och meddelarfriheten 03/04:442
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- fråga om ett beslut av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning inneburit ett otillåtet ingripande mot en person som uttalat
sig i massmedia 03/04:392
- initiativärende mot ett kommunalförbund angående fråga om inskränkning
av offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet 03/04:396
Åklagare
- frågan om ett häktningsbeslut borde ha hävts när åtalet kom att avse andra
brott än de som låg till grund för häktningen 99/00:32
- uttalanden om vilka rutiner som bör tillämpas när det gäller handläggningen av yttranden enligt 22 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård 99/00:74
- beslut om rättsmedicinsk obduktion kan fattas utan att förundersökning har
inletts; uttalanden om möjligheten att inhämta yttranden från en myndighet
under en s.k. förutredning dvs. utan att förundersökning har inletts
99/00:85
- uttalanden om lagligheten av att under en förundersökning i hemlighet
videofilma en person som var intagen i häkte 99/00:91
- kritik mot en åklagare för att denne inte omgående tog ställning till om
förundersökning skulle inledas i ett ärende om påstådd misshandel och
tjänstefel 99/00:122
- handläggningen av framställningar om utredningsåtgärder efter det att en
brottmålsdom vunnit laga kraft 00/01:69
- åklagares handläggning av en förundersökning om misshandel där målsäganden pekat ut en polisman som gärningsman 00/01:100
- uttalanden om principerna för fördelningen inom en åklagarmyndighet av
anmälningar mot polismän 00/01:106
- fråga om tillämpningen av bestämmelserna i 20 kap. 5 § brottsbalken vid
prövning av om förundersökning skulle inledas med anledning av en polisanmälan om förolämpning i vilken det påstods att gärningen inträffat i
samband med utövningen av anställningen vid en polismyndighet 00/01:184
- handläggningen hos överåklagare av en anmälan mot en kammaråklagare
för försummelser i tjänsten 00/01:197
- skrivelse till Justitiedepartementet med synpunkter med anledning av
iakttagelser gjorda under inspektioner vid vissa av polisens internutredningsenheter m.m. 00/01:204
- en polismyndighets handläggning av en mordutredning med barn inblandade 01/02:51
- kritik mot en åklagare för bl.a. långsam handläggning av ungdomsärenden
01/02:70
- en åklagares beslut om personell husrannsakan för eftersökande av en för
mord misstänkt person, trots att något annat tvångsmedelsbeslut inte dessförinnan hade fattats beträffande den eftersökte 01/02:113
- handläggningen hos Riksåklagaren av anmälningar som innehöll påståenden att domare och åklagare gjort sig skyldiga till brott 01/02:120
- fråga om verkan av en överenskommelse mellan en polismyndighet och en
åklagarmyndighet innebärande att underrättelser om att åklagare beslutat
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-

-

-

att inte inleda förundersökning skall expedieras genom polismyndighetens
försorg m.m. 01/02:132
en åklagare har dömts för tjänstefel för att utan laglig grund ha begärt att
ett bankkonto skulle spärras 02/03:60
handläggningen av förundersökningar efter det att åklagares ställningstagande varit föremål för överprövning m.m. 02/03:107
Riksåklagarens handläggning av det s.k. Osmo Vallo-fallet 02/03:116
en tingsrätts handläggning av frågor om bl.a. upplivningsföreläggande och
invändning om yrkeshemligheter som uppkommit i anslutning till ett vittnesförhör i ett tvistemål samt rättens åtgärd att anmäla vittnet till åklagare
m.m. för utredning av misstanke om brott 03/04:33
åklagares åtgärd att väcka åtal och yrka ansvar för ett preskriberat brott
och domares åtgärd att utfärda stämning samt döma för brottet; även fråga
om befattningshavarnas eventuella straffrättsliga ansvar för dessa åtgärder
03/04:43
disciplinansvar för en åklagare på grund av dröjsmål med expediering av
ett beslut gällande hävande av beslag m.m. 03/04:127

Åtal
- frågan om ett häktningsbeslut borde ha hävts när åtalet kom att avse andra
brott än de som låg till grund för häktningen 99/00:32
- åtal mot en domare med anledning av hans handläggning av ett antal tvistemål 00/01:34 + bilaga
- åtal mot en tjänsteman för brott mot efterforskningsförbudet i 2 kap. 4 och
5 §§ yttrandefrihetsgrundlagen 00/01:542
- en åklagare har dömts för tjänstefel för att utan laglig grund ha begärt att
ett bankkonto skulle spärras 02/03:60
- ett åtal mot en rådman för tjänstefel bestående i att han i tre fall inte haft
kanslidomar färdigställda på utsatta tider har ogillats med hänvisning till
att gärningarna fick anses vara ringa 02/03:34
- åtal mot en biskop för tjänstefel med anledning av hennes handläggning av
en begäran om utlämnande av handlingar 03/04:435
Åtalsanmälan
- anmälan till åklagare för brott mot det inom strandskyddsområde gällande
nybyggnadsförbudet: Utrymmet för bedömning av gärningens allvar och
av uppsåt m.m. Brottets beteckning enligt miljöbalken 01/02:359
Återförvisning
- en teknisk nämnds handläggning av ett ärende rörande särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan ärendet visats åter till nämnden m.m.
03/04:370
Överförmyndare, överförmyndarnämnder
- kritik mot en överförmyndarnämnd för underlåtenhet att underrätta den
underårige om beslut om arvode till förmyndare 99/00:368
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- kritik mot länsstyrelse för brister i tillsynen över överförmyndare och överförmyndarnämnder 99/00:371
- vissa iakttagelser och uttalanden med anknytning till förmynderskapslagstiftningen 00/01:496
- kritik mot en överförmyndare för underlåtenhet att kommunicera ett
arvodesyrkande med dödsbo m.m. 00/01:498
- fråga om en överförmyndare varit jävig vid handläggningen av ett förvaltarskapsärende 00/01:501
- kritik mot överförmyndare för handläggningen av en god mans begäran
om försäljning av huvudmannens fastighetsandel m.m. 00/01:504
- ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående handläggningen av ett ärende om godmanskap 00/01:506
- vissa iakttagelser och uttalanden med anknytning till förmynderskapslagstiftningen 01/02:411
- kritik mot överförmyndare för brister i handläggningen av ansökningar om
godmanskap m.m. 01/02:412
- kritik mot överförmyndare för brister i handläggningen av ett ärende om
godmanskap m.m. 02/03:403
- kritik mot en överförmyndare för handläggningen av ett ärende om godmanskap m.m. 02/03:409
- en överförmyndarnämnds handläggning av ärenden om god man och förvaltare 02/03:415
- kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av och tillsynen
över ett ärende om godmanskap 02/03:417
- kritik mot en överförmyndarnämnd för brister i handläggningen av ett
ärende om godmanskap 02/03:420
- kritik mot en överförmyndare för långsam handläggning av en begäran om
byte av god man 02/03:421
- kritik mot en överförmyndarnämnd för dröjsmål med att överlämna överklaganden till tingsrätten 02/03:424
- kritik mot en överförmyndare för brister i handläggningen av ett ärende om
godmanskap 02/03:426
- kritik mot en överförmyndare för brister i handläggningen av ett ärende om
godmanskap 02/03:430
- kritik mot en överförmyndare för handläggningen av ett godmansärende
02/03:432
- kritik mot en överförmyndare för brister i handläggningen av ett godmansärende 02/03:436
Överklagande
- fråga om en länsrätt bort ta upp en viss skrivelse som ett överklagande
99/00:188
- fråga om myndighets skyldighet att låta översätta en på utländskt språk
författad överklagandeskrift till svenska 99/00:216
- kronofogdemyndighets hantering av ett överklagande 00/01:228
- kronofogdemyndighets dröjsmål med att översända ett överklagande till
domstol 00/01:229
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- försäkringskassas underlåtenhet att vidarebefordra överklagande 00/01:411
- tiden för överklagande av förvaltningsbeslut 00/01:495
- en byggnadsnämnds hantering av ett överklagande som getts in innan
beslutet meddelats 02/03:396
- en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har dröjt med att översända ett
överklagande till länsstyrelsen 02/03:359
- dröjsmål med att vidarebefordra ett överklagande till prövningsinstansen
03/04:179
- en teknisk nämnds handläggning av ett ärende rörande särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan ärendet visats åter till nämnden m.m.
03/04:370
- överklagandetiden. Upplysningar i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL): råd till byggherren att delge sakägare m.fl. uppgiften
att bygglov lämnats 03/04:377
Överlämnande av förvaltningsuppgift till enskilda
- en kommunal myndighets rätt att till enskilda överlämna förvaltningsuppgifter: att på gator anordna farthinder och sätta upp vägmärken härom
02/03:440
Överlämnande av myndighetsutövning
- fråga huruvida en länsstyrelse överlämnat förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning till en jägarorganisation 00/01:269
- på JO:s initiativ upptagen fråga om huruvida vissa arbetslöshetskassor
överlämnat uppgifter som innefattar myndighetsutövning till fackförbund
01/02:187
- en kommunal nämnd har uppdragit åt en advokat att biträda kommunen i
ett ärende rörande inrättande av en allmän vattenanläggning. Bl.a. fråga
om de uppgifter som överlämnats till advokaten innefattar myndighetsutövning 02/03:352
Överprövning
- handläggningen av förundersökningar efter det att åklagares ställningstagande varit föremål för överprövning m.m. 02/03:107

538

2008/09:JO1

BILAGA 9

SAKREGISTER
till
justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2004/05–2008/09
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1967–1975/76 finns
fogat som bilaga 3 (s. 557) till ämbetsberättelsen 1975/76 och har även
tryckts separat. I ingressen till detta register har lämnats upplysningar om
register till tidigare ämbetsberättelser.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1976/77–1988/89
finns fogat som bilaga 4 (s. 437) till ämbetsberättelsen 1988/89.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1989/90–1993/94
finns fogat som bilaga 4 (s. 534) till ämbetsberättelsen 1993/94.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1994/95–1998/99
finns fogat som bilaga 4 (s. 564) till ämbetsberättelsen 1998/99.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1999/2000–2003/04
finns fogat som bilaga 4 (s. 470) till ämbetsberättelsen 2003/04.
______________________
Adoption
− handläggningen av ett adoptionsärende; fråga bl.a. om dokumentationsplikten och rätten till partsinsyn 06/07:284
− handläggningen av ett adoptionsärende när tjänstemän vid nämndens förvaltning bedömde att det fanns skäl att återkalla ett s.k. adoptionsmedgivande; särskilt fråga om sekretess gentemot adoptionsorganisationen
06/07:293
Alkohollagen
− kritik mot en socialnämnd för dess agerande i samband med inskränkning i
den lokala alkoholhandeln under en sommarfestival 08/09:511
Allmän sammankomst
− kritik mot polisen med anledning av ett ingripande i samband med en demonstration 08/09:124
Allmänna handlingar
Fråga om handling är allmän eller ej
− Radiotjänst i Kiruna AB:s (RIKAB) handläggning av en framställning om
att få ta del av handlingar. Fråga bl.a. om handlingarna har varit hänförliga
till den i bilagan till sekretesslagen (1980:100) omnämnda verksamheten
rörande TV-avgifter 04/05:425
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− fråga om en film som spelats in vid ett sammanträde med ett kommunalt
utskott utgjort en allmän handling samt om den fick förstöras 07/08:561
Fråga om utlämnande av allmän handling eller uppgifter därur
− kritik mot en skatterevisor för att ha lämnat ut sekretesskyddade uppgifter
04/05:405
− initiativärende om Försvarsmaktens hantering av framställningar om att få
ta del av allmänna handlingar m.m. 04/05:408
− handläggning hos en valnämnd av ett lokalt partis förfrågan om att dels få
ta del av uppgifter om vilka personer som ansvarade för vallokalerna i en
kommun under valdagen den 15 september 2002, dels få ta del av handlingar innehållande samma uppgifter 04/05:381
− kritik mot försäkringskassas handläggning 05/06:460
− kritik mot överförmyndare för hanteringen av en begäran om att få ta del
av allmänna handlingar 05/06:462
− begäran hos skattekontor om uppgifter ur allmänna handlingar 05/06:466
− kritik mot bl.a. en skola för utlämnande av sekretessmarkerade handlingar
05/06:470
− kritik mot en socialnämnd för handläggningen av framställningar om att få
ta del av allmänna handlingar, bl.a. för att nämndens beslut avsett en annan
handling än den som avsågs med framställningen 05/06:448
− kronofogdemyndighets skyldighet att göra sammanställningar av uppgifter
06/07:478
− åtal mot befattningshavare vid Göteborgs universitet för tjänstefel med
anledning av underlåtenhet att verkställa kammarrättsdomar rörande utlämnande av handlingar, m.m. 06/07:481
− kritik mot en rådman vid en länsrätt för handläggningen av ett ärende om
handlingsutlämnande. Bland annat fråga om en begäran om att handlingen
skulle skickas med telefax 06/07:517
− initiativärende mot en lantmäterimyndighet angående myndighetens rutiner för tillgodoseende av kraven i 2 kap. tryckfrihetsförordningen beträffande handlingar som är bortlämnade för skanning 07/08:506
− Försäkringskassans handläggning av en begäran från en anställd om att få
ta del av ansökningshandlingar gällande utlysta tjänster 08/09:538
− handläggningen av en begäran om att få ta del av patientjournal genom att
använda dataterminal hos vårdgivaren 08/09:517
− kritik mot en kommunal nämnd för handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande. Bland annat fråga om nämnden haft rätt att kräva betalning i förskott 08/09:547
− kritik mot en kommunal nämnd som på olika sätt förhalat utlämnandet av
en allmän handling i ett tillsynsärende 08/09:555
− kritik mot ett kommunalt bostadsbolag för brister i handläggningen av en
begäran om att få ut allmänna handlingar; bl.a. uttalanden om skyldigheten
att lämna fullföljdshänvisning 08/09:540
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Övriga frågor
− att en myndighet en dag med särskilt begränsat öppethållande (här klämdag) hållit alla sina kontor, utom det med registratorsfunktion, stängda har
befunnits förenligt med förvaltningslagen, trots att enskilda då inte kunnat
få insyn i egna ärenden under handläggning på dessa kontor eller annan
tillgång till där förvarade handlingar 04/05:416
− ett kommunalt bolag har uppdragit åt en advokat att handlägga framställningar om handlingsutlämnande. Fråga om de uppgifter som överlämnats
till advokaten innefattar myndighetsutövning; också fråga om handläggningen följt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens regler 04/05:428
− ett kommunalt bolags avgiftsdebitering vid utlämnande av kopia av allmänna handlingar 04/05:423
− en myndighet bör om det är möjligt och lämpligt tillgodose en enskilds
önskemål om att få allmänna handlingar skickade via telefax 05/06:487
− fråga om lagligheten av en lantmäterimyndighets avgiftsfinansiering av
tjänster, villkor för rådgivning och information, avgiftsuttag för kopiering
m.m. 05/06:478
− fråga om kommun haft möjlighet att i avtal med enskilda förskolor införa
vissa villkor med anknytning till offentlighetsprincipen 06/07:497
− initiativärende angående en kommunal nämnds arkivhantering 06/07:520
− frågor angående registrering av allmänna handlingar hos en landstingsstyrelse; bland annat uttalanden rörande registrering av handlingar vid politiska kanslier inom landstingsförvaltningen och beträffande information om
att en myndighet använder sig av flera diarier 07/08:565
− initiativärende mot en länsstyrelse angående registrering m.m. av allmänna
handlingar i körkortsärenden 08/09:446
− kritik mot ett kommunalt bolag för att i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar bl.a. ha lämnat felaktiga uppgifter till sökanden 08/09:553
− kritik mot ett kommunalt bolag som överlämnat till en advokat att utföra
arbetsuppgifter som ingått i handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande 08/09:550
− kritik mot ett kommunalt bostadsbolag för brister i handläggningen av en
begäran om att få ut allmänna handlingar; bl.a. uttalanden om skyldigheten
att lämna fullföljdshänvisning 08/09:540
Anmälningsskyldighet
− fråga om utgångspunkt för beräkningen av den tidsfrist som gäller för
chefsöverläkarens skyldighet enligt 16 § andra stycket sista meningen lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) att göra anmälan till
domstol 05/06:311
Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
− kritik mot en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning för underlåtenhet
att göra anmälan. Även fråga om anmälningsskyldighet föreligger för varje
myndighet som i sin verksamhet har fått kännedom om samma förhållande
04/05:299
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− kritik mot en högstadieskola för underlåtenhet att göra anmälan i anledning
av misstanke om att elev använt hasch vid flera tillfällen 04/05:346
− initiativärende mot Migrationsverket angående ifrågasatt underlåtenhet i
flera fall att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 07/08:261
Arbetslöshetsförsäkring
− fråga om en arbetsförmedling haft grund för att ifrågasätta en arbetssökandes rätt till ersättning hos arbetslöshetskassan; också fråga om en arbetslöshetskassa har rätt att hålla inne en sökandes ersättning under den tid utredning i ersättningsärendet pågår 04/05:167
− fråga om en arbetslöshetskassa är skyldig att kommunicera inhämtade
uppgifter i ett ersättningsärende med den sökande 04/05:175
− fråga om en arbetsförmedling haft grund för att ifrågasätta en arbetssökandes rätt till ersättning hos arbetslöshetskassan 05/06:159
− fråga om en arbetslöshetskassas åtgärd att hålla inne ersättning under utredningstiden skulle ha dokumenterats i ett formligt beslut 07/08:233
Arbetsmarknad
− en arbetsförmedling har avaktualiserat en sökande som inte besvarat en
förfrågan; fråga om arbetsförmedlingen handlagt ärendet korrekt sedan sökanden gjort gällande att hon inte fått någon förfrågan 04/05:172
− fråga om en arbetsförmedling haft grund för att ifrågasätta en arbetssökandes rätt till ersättning hos arbetslöshetskassan 04/05:167
− fråga om en arbetsförmedling haft grund för att ifrågasätta en arbetssökandes rätt till ersättning hos arbetslöshetskassan 05/06:159
− fråga om arbetslöshetskassorna är skyldiga att vara tillgängliga per e-post
07/08:231
− en arbetslöshetskassa har inte ansetts ha stöd för att i en kompletteringsbegäran kräva visst slags intyg som bevisning 08/09:249
Arkivering av handlingar
− initiativärende angående en kommunal nämnds arkivhantering 06/07:520
Asylärenden
− initiativärende mot Migrationsverket angående verkets samarbete med
polisen i ett ärende om verkställighet av ett avvisningsbeslut 04/05:179
− fråga om Migrationsverkets handläggning av asylärenden enligt den s.k.
modellverksamheten står i strid med officialprincipen 06/07:172
− initiativärende mot Migrationsverket angående bl.a. tjänstemäns agerande
efter det att beslut om avvisning eller utvisning verkställts 06/07:177
− Migrationsverkets handläggning av ett ärende om uppehållstillstånd; bland
annat fråga om verkets åtgärd att avskriva det ursprungliga ärendet när sökanden åberopade en ny grund för uppehållstillstånd 07/08:255
− kritik mot Migrationsverket angående ifrågasatt brott mot tystnadsplikt
m.m. 08/09:255
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− påstådda brister i Migrationsverkets handläggning av ärenden om uppehållstillstånd för ensamkommande barn 08/09:257
Avgift
− uttag av avgifter inom äldreomsorgen; fråga om socialnämndens beslut
om en ändring i den kommunala taxan stod i strid med det s.k. retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 3 § kommunallagen (1991:900). Även fråga om skyldighet att lämna en underrättelse om att ett beslut i ett enskilt avgiftsärende
kunde överklagas 04/05:236
− ett kommunalt bolags avgiftsdebitering vid utlämnande av kopia av allmänna handlingar 04/05:423
− en kommun har på en faktura för daghemsavgifter angivit att även förälderns sammanboende är betalningsansvarig. – Fråga om betalningsansvar
för en sammanboende som inte är underhållsskyldig för barnen 05/06:403
− fråga om det har funnits något kommunalt beslut om en taxa på vilket en
kommunal nämnd har kunnat grunda ett uttag av vissa måltidsavgifter
inom kommunens äldre- och handikappomsorg 05/06:305
− initiativärende mot en länsstyrelse angående avgiftsdebitering i ärenden på
lantbruksområdet 07/08:425
Avslutande av ärenden
− initiativärende mot en länsstyrelse angående handläggningen av ärenden
rörande utredning av medicinska krav för fortsatt körkortsinnehav
05/06:407
− kritik mot Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) rörande utformningen av besked om avslutande av ärenden 07/08:236
Avspärrning
− ett åtal mot en f.d. polismästare för polisinsatserna vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har ogillats – tillämpning av 23 § polislagen (1984:387)
m.m. 05/06:60
Avstängning
− kritik mot en gymnasieskola för handläggningen av ett interimistiskt avstängningsbeslut 04/05:358
Avvisning
− att en myndighet på grund av annat än rättidsprövning – här besluts överklagbarhet – avvisar överklaganden av egna beslut strider både mot ordalydelsen i förvaltningslagen och uttalanden i förarbetena med förklaring till
fördelningen av uppgifter mellan lägre och högre instans 04/05:373
− en granskning av Säkerhetspolisens verkställighet av ett regeringsbeslut
om avvisning av två egyptiska medborgare 05/06:101
Bandspelare
− kritik mot en lantmäterimyndighet angående frågan om tillåtligheten av
bandinspelning vid förrättningssammanträde 06/07:419
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Bandupptagning
− uttalanden om möjligheten att vid huvudförhandling i brottmål meddela
beslut om förbud mot ljudupptagningar 07/08:33
− fråga om bl.a. rätten för enskilda personer att göra ljud- eller bildupptagningar vid samtal med tjänstemän vid en socialförvaltning 08/09:320
Barnperspektiv
− fråga om det s.k. barnperspektivet i ett ärende angående bistånd avseende
en hyresskuld 04/05:192
− fråga bl.a. om de rättsliga förutsättningarna för att under en s.k. barnavårdsutredning inhämta uppgifter från barnet utan vårdnadshavarens samtycke 06/07:212
− I ett biståndsärende skall i förekommande fall dokumenteras hur det s.k.
barnperspektivet har beaktats. 06/07:281
Befattningshavare
− platschef vid Vägverket har utom tjänsten utfärdat ett intyg om en vägs
beskaffenhet; fråga bl.a. om lämpligheten av att i intyget referera till sin
befattning vid verket 08/09:246
Behörighet
− handläggningen av ett ärende rörande lokala trafikföreskrifter. Bl.a. fråga
om en länsrätts behörighet 06/07:163
− fråga om rektors behörighet att besluta om överlåtelse av vid universitetets
historiska museum förvarade kvarlevor efter en person 07/08:434
− fråga om dispens från tidsbegränsad parkering. Även fråga om överlämnande från länsrätt till länsstyrelse av prövningen av ett överklagande och
instansordningen för prövning av ett överklagandeförbud 07/08:490
− initiativärende mot en länsstyrelse angående handläggning av ärenden om
tillstånd till dumpning 08/09:390
Belastningsregister
− kritik mot bl.a. Säkerhetspolisen för passivitet i ett ärende om rättelse av
uppgifter i belastningsregistret m.m. 07/08:67
Besiktning
− kritik mot en kommunal nämnd för brister i handläggningen av ett ärende
om klagomål på ovårdad tomt; bl.a. frågor om beslutsunderlag, dokumentation och besiktning av fastighet 08/09:458
Beslag
− fråga om protokollering av beslagtaget gods samt behörighet att fastställa
beslaget när åklagare är förundersökningsledare 04/05:70
− en åklagares skyldighet att ta reda på om en målsägande gör anspråk på
beslagtaget gods 05/06:80
− uttalanden rörande handläggningen av beslag såväl hos åklagare som vid
tingsrätten och i hovrätten 06/07:47
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− uttalanden rörande förundersökningsledarskap samt möjligheten att förordna om beslag beträffande ett föremål som inte var tillgängligt vid beslutstillfället 06/07:54
− kritik mot polis och åklagare för handläggningen av ett beslag 07/08:64
− initiativärende beträffande den s.k. razzian mot internetsajten The Pirate
Bay 07/08:160
− uttalanden om lagligheten av en polismans beslut att beslagta två hundar
och sedan ”förverka/avliva” dem 08/09:83
Beslut
− fråga om utformningen av ett beslut om rätt till korttidsvistelse enligt 9 § 6
LSS 04/05:291
− att en myndighet på grund av annat än rättidsprövning – här besluts överklagbarhet – avvisar överklaganden av egna beslut strider både mot ordalydelsen i förvaltningslagen och uttalanden i förarbetena med förklaring till
fördelningen av uppgifter mellan lägre och högre instans 04/05:373
− kritik mot Naturvårdsverket för att i strid med jaktlagstiftningen ha tillåtit
skyddsjakt på lodjur 04/05:329
− fråga om det förelegat förutsättningar för en socialnämnd att återta ett s.k.
gynnande beslut om ekonomiskt bistånd. Även fråga om utformningen av
ett sådant beslut 05/06:282
− fråga bl.a. om utformningen av ett förbehåll om att ett gynnande beslut om
försörjningsstöd kunde komma att omprövas 05/06:287
− Ett beslut som Statens jordbruksverk har avkunnat har expedierats för sent.
Även kritik mot utformningen av beslutshandlingen 05/06:342
− handläggning hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) av och
besluten i två ärenden rörande tillstånd att tillverka krigsmateriel
05/06:151
− fråga om Fonden för fukt- och mögelskador haft stöd i författning för ett
beslut att garantera betalning av rättegångskostnaderna i mål om skadestånd 05/06:147
− fråga om ett för enskild gynnande beslut om stöd ur EG:s strukturfonder
kunde återkallas och ersättas med ett för honom mindre förmånligt beslut;
även fråga om beslutets överklagbarhet 06/07:376
− fråga om kommunal nämnd kunnat underlåta att fatta beslut i ärende
rörande friskolepeng efter det att förvaltningsdomstol upphävt nämndens
tidigare beslut 07/08:484
− fråga om en arbetslöshetskassas åtgärd att hålla inne ersättning under utredningstiden skulle ha dokumenterats i ett formligt beslut 07/08:233
− kritik mot en kommunal nämnd för felaktig handläggning av ett ärende om
utsättande av blomlådor som trafikhinder 07/08:508
− Migrationsverkets handläggning av ett ärende om uppehållstillstånd; bland
annat fråga om verkets åtgärd att avskriva det ursprungliga ärendet när sökanden åberopade en ny grund för uppehållstillstånd 07/08:255
− kritik mot en lagman för att tingsrätten formlöst avstår från att förordna en
viss advokat som offentlig försvarare 08/09:36
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− kritik mot en socialnämnd för dess agerande i samband med inskränkning i
den lokala alkoholhandeln under en sommarfestival 08/09:511
− Länsrätt har avskrivit ärenden om riksfärdtjänst, eftersom tidpunkten för
aktuell resa passerats, men ändå uttalat sig i sakfrågan. Fråga om betydelsen av sådana uttalanden vid kommunens prövning av senare ärenden
rörande likartade förhållanden 08/09:436
Beslutsunderrättelse
− Ett beslut som Statens jordbruksverk har avkunnat har expedierats för sent.
Även kritik mot utformningen av beslutshandlingen 05/06:342
− kritik mot Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) rörande utformningen av besked om avslutande av ärenden 07/08:236
Besöksförbud
− uttalanden om polis och åklagares handläggning av ärenden om besöksförbud 07/08:81
− uttalanden om möjligheten att vid prövning av ett besöksförbud avvakta
med förhandling så att prövningen av förbudet görs i mål om allmänt åtal
rörande brott 08/09:73
Betalningsföreläggande
− Kronofogdemyndigheten har inte bifogat överklagandehänvisning till ett
beslut om avvisning 08/09:224
Brottmål
− kritik mot en tingsrätt för brister i delgivning av stämning i brottmål samt
vissa synpunkter på beredningsorganisationen i en s.k. storrotel 07/08:53
Bygglov
− en byggnadsnämnds handläggning av ett återförvisat bygglovsärende
04/05:371
− en kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband
med återförvisning företagna sakprövning. 06/07:422
− fråga om myndighets bundenhet av besvärsinstansens sakprövning i samband med återförvisning av mål 06/07:429
− en kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband
med återförvisning företagna sakprövning. 07/08:498
− kritik mot en kommunal nämnd för underlåtenhet att vidta åtgärder mot överträdelser av bestämmelserna om strandskydd och bygglov m.m. 08/09:452
Byggnadsnämnd
− en byggnadsnämnds handläggning av ett återförvisat bygglovsärende
04/05:371
− fråga om myndighets bundenhet av besvärsinstansens sakprövning i samband med återförvisning av mål 06/07:429
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− kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att ingripa enligt 10 kap.
1 § plan- och bygglagen mot en kommun i dess egenskap av markägare
06/07:427
− kritik mot en kommunal nämnd för brister i handläggningen av ett ärende
om klagomål på ovårdad tomt; bl.a. frågor om beslutsunderlag, dokumentation och besiktning av fastighet 08/09:458
Chefsansvar
− en åklagares långsamma handläggning av en förundersökning samt chefsåklagarens ansvar för handläggningen 05/06:89
− en lagmans ansvar för brister i en tingsrätts verksamhet m.m. 08/09:42
Delegation
− kritik mot en kommunstyrelse för handläggningen av tillsättningsärenden;
särskilt fråga om delegation och anmälan av delegationsbeslut 04/05:353
− fråga om en ordförande i en socialnämnd med stöd av delegation kan fatta
beslut angående omprövning enligt 13 § tredje stycket LVU av vård som
ges med stöd av 3 § LVU 05/06:251
− fråga bl.a. om en tjänsteman vid socialförvaltningen har kunnat fatta ett
beslut angående vissa prioriteringar av arbetsuppgifter inom nämndens
verksamhetsområde 05/06:279
− initiativärende mot en kommunal nämnd rörande ett uppdrag som stadsarkitekt. Bland annat fråga om uppdraget varit förenligt med föreskrifterna
om överlämnande av förvaltningsuppgift 05/06:416
− fråga om utformningen av ett beslut om behörighet för vissa ledamöter att
fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 08/09:317
Delgivning
− kronofogdemyndighets delgivning med person som har god man 06/07:159
− fråga om beräkning av tid för överklagande av ett beslut om försörjningsstöd när beslutet har delgetts genom s.k. förenklad delgivning 07/08:352
− olämpligt av Kronofogdemyndigheten att delge beslut på arbetsplats (skola) 08/09:229
Demonstration
− uttalande om huruvida framförande av ett budskap kan vara att anse som
förargelseväckande beteende i brottsbalkens mening – kritik mot ett polisingripande under en demonstration 07/08:140
− kritik mot polisen med anledning av ett ingripande i samband med en demonstration 08/09:124
Detaljplan
− kritik mot en kommunstyrelse för underlåtenhet att genomföra en detaljplan och att följa tillsynsmyndighets rekommendationer 05/06:411
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Diarieföring
− fråga om registrering av anmälningar enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) i en aktualiseringsmodul kunde anses uppfylla registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) 04/05:391
− uttalanden om överförmyndarnämnds skyldighet att registrera allmänna
handlingar 05/06:422
− brister i Försäkringskassans diarieföring av överklaganden och begäran om
omprövning 07/08:411
− frågor angående registrering av allmänna handlingar hos en landstingsstyrelse; bland annat uttalanden rörande registrering av handlingar vid politiska kanslier inom landstingsförvaltningen och beträffande information om
att en myndighet använder sig av flera diarier 07/08:565
− initiativärende mot en länsstyrelse angående registrering m.m. av allmänna
handlingar i körkortsärenden 08/09:446
Disciplinansvar
− disciplinansvar för en domare som utan laga grund beslutat om hämtning
av ett vittne; även uttalanden rörande rätten till reseersättning 06/07:38
− en lagmans skyldighet att göra anmälan till Statens ansvarsnämnd när en
fråga om disciplinansvar uppkommit beträffande en domare vid tingsrätten
07/08:36
Djurskydd
− kritik mot en kommunal nämnd för brister i handläggningen av ett ärende
om omedelbart omhändertagande enligt djurskyddslagen 05/06:348
− en handläggare vid en länsstyrelse hjälpte sökande med att upprätta ansökningar och ritningar i ärenden om förprövning av djurstallar. Fråga om
handläggaren därigenom på grund av jäv varit förhindrad att handlägga
och föredra ärendet inför beslut 06/07:373
− kritik mot en polismyndighet och en kommunal nämnd för felaktig tilllämpning av djurskyddslagens (1988:534) bestämmelser om omhändertagande av djur m.m. 06/07:379
− brister i handläggningen av ett djurskyddsärende. Bland annat fråga om
vilka omständigheter som får beaktas vid en prövning om djurförbud
07/08:418
− initiativärende mot en kommunal nämnd angående handläggningen av tillsynsärenden enligt miljöbalken och djurskyddslagen (1988:534) 08/09:384
Dokumentation
− fråga om uppgift om tidpunkten och sättet för doms meddelande skall
antecknas vid ett sammanträde 04/05:61
− fråga om dokumentationsplikten när socialnämnden lämnat ett uppdrag att
utföra en barnavårdsutredning till en s.k. privat konsult 05/06:230
− kritik mot en kommunal nämnd som brustit i skyldigheten att dokumentera
en muntlig anmälan i ett djurskyddsärende; även fråga om hantering av
anonyma anmälningar 06/07:366
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− fråga om en svensk myndighet kan använda sig av ett annat språk än
svenska i sina offentliga texter 07/08:253
Dokumentationsskyldighet
− kritik mot en kommunal nämnd som brustit i skyldigheten att dokumentera
en muntlig anmälan i ett djurskyddsärende; även fråga om hantering av
anonyma anmälningar 06/07:366
− kritik mot en kommunal nämnd för brister i handläggningen av ett ärende
om klagomål på ovårdad tomt; bl.a. frågor om beslutsunderlag, dokumentation och besiktning av fastighet 08/09:458
Domare
− kritik mot en tingsrätt för utformningen av ett brev 04/05:52
− lämpligheten av att en domare använt sig bl.a. av sin tjänstetitel och hovrättens fax och faxmissiv i en privaträttslig angelägenhet 04/05:54
− disciplinansvar för en domare som utan laga grund beslutat om hämtning
av ett vittne; även uttalanden rörande rätten till reseersättning 06/07:38
− en lagmans skyldighet att göra anmälan till Statens ansvarsnämnd när en
fråga om disciplinansvar uppkommit beträffande en domare vid tingsrätten
07/08:36
− långsam handläggning av ett tvistemål, bl.a. fråga om en rådmans ansvar
för målets handläggning 07/08:40
− kritik mot en rådman för underlåten handläggning av fyra tvistemål; även
fråga om hans straffrättsliga ansvar 07/08:44
− en lagmans ansvar för brister i en tingsrätts verksamhet m.m. 08/09:42
Domslut
− en tingsrätts handläggning av svarandens s.k. skyddade personuppgifter i
ett FT-mål 04/05:29
Domstol
− en tingsrätts handläggning av svarandens s.k. skyddade personuppgifter i
ett FT-mål 04/05:29
− kritik mot en tingsrätt med anledning bl.a. av att allmänheten inte fått tillträde till offentliga delar av två häktningsförhandlingar 04/05:35
− en tingsrätts åtgärd att vid en häktningsförhandling besluta om s.k. medhörning samt i häktningsbeslutet hemlighålla den häktades identitet m.m.
04/05:42
− kritik mot en tingsrätt för utformningen av ett brev 04/05:52
− en tingsrätts långsamma handläggning av två tvistemål; bl.a. risken för att
domstolen blir en ”brevlåda” för parternas skriftväxling 04/05:58
− fråga om uppgift om tidpunkten och sättet för doms meddelande skall
antecknas vid ett sammanträde 04/05:61
− långsam handläggning av ett ärende i en hovrätt; Justitiedepartementet och
justitieutskottet uppmärksammas på det bekymmersamma läget i hovrätten
04/05:62
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− långsam handläggning av ett tvistemål; bl.a. fråga om möjligheten att låta
målet vila när ett beslut under rättegång har överklagats 04/05:67
− kritik mot en länsrätt för brister i handläggningen av psykiatrimål, bl.a.
fråga om tillämpningen av bestämmelserna om kommunicering och muntlig förhandling 04/05:153
− en tingsrätts beslut att hålla förhör med två barn vid en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål m.m. 05/06:27
− en tingsrätts underlåtenhet att hålla omhäktningsförhandlingar trots att de
misstänkta begärt förhandling 05/06:38
− fråga om en domstols handläggning av frågor om sekretess i en dom
rörande ansvar för sexualbrott 05/06:46
− dröjsmål med att utfärda stämning i ett tvistemål 05/06:52
− kritik mot en tingsrätt för dess handläggning av en fråga om häktning på
rättens eget initiativ 05/06:55
− fråga om tillstånd kan ges till hemlig teleavlyssning av teleadress som
används av en person vars identitet är okänd 06/07:30
− uttalanden rörande handläggningen av beslag såväl hos åklagare som vid
tingsrätten och i hovrätten 06/07:47
− disciplinansvar för en domare som utan laga grund beslutat om hämtning
av ett vittne; även uttalanden rörande rätten till reseersättning 06/07:38
− tingsrätts åtgärd att endast kalla den ena av två parter till ett sammanträde i
ett ärende 06/07:44
− handläggningen av ett ärende rörande lokala trafikföreskrifter. Bl.a. fråga
om en länsrätts behörighet 06/07:163
− kritik mot en rådman vid en länsrätt för handläggningen av ett ärende om
handlingsutlämnande. Bland annat fråga om en begäran om att handlingen
skulle skickas med telefax 06/07:517
− lämpligheten av att en domare gjorde uppehåll i en huvudförhandling i ett
brottmål för att låta ett vittne läsa igenom sina under förundersökningen
lämnade uppgifter 07/08:29
− en domares åtgärd att uppmana en åhörare att ta av sig sin huvudbonad vid
en brottmålsförhandling 07/08:30
− uttalanden om möjligheten att vid huvudförhandling i brottmål meddela
beslut om förbud mot ljudupptagningar 07/08:33
− långsam handläggning av ett tvistemål, bl.a. fråga om en rådmans ansvar
för målets handläggning 07/08:40
− kritik mot en rådman för underlåten handläggning av fyra tvistemål; även
fråga om hans straffrättsliga ansvar 07/08:44
− uttalanden med anledning av en domares agerande i samband med att en
person filmade in i en rättssal under en pågående huvudförhandling
07/08:49
− kritik mot en tingsrätt för brister i delgivning av stämning i brottmål samt
vissa synpunkter på beredningsorganisationen i en s.k. storrotel 07/08:53
− kritik mot en lagman för att tingsrätten formlöst avstår från att förordna en
viss advokat som offentlig försvarare 08/09:36
− en lagmans ansvar för brister i en tingsrätts verksamhet m.m. 08/09:42
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− fråga om en tingsrätt innan en huvudförhandling i ett mål med häktad
avslutas bör tillfråga parterna om deras uppfattning i häktningsfrågan om
detta inte berörts under slutanförandena och, om dom inte avkunnas, om
rätten alltid bör avkunna beslut i häktningsfrågan 08/09:53
− en domstols skyldighet att ta ställning till om en ung målsägande skall
höras personligen vid huvudförhandlingen eller om ett videoförhör som
hållits under förundersökningen skall spelas upp 08/09:59
− uttalanden angående lämpligheten av kontakter mellan domstol och läkare
med anledning av till rätten ingivna läkarintyg 08/09:68
− uttalanden om möjligheten att vid prövning av ett besöksförbud avvakta
med förhandling så att prövningen av förbudet görs i mål om allmänt åtal
rörande brott 08/09:73
− förutsättningarna för rättelse enligt förvaltningsprocesslagen 08/09:78
− kritik mot en länsrätt för att en part, en socialnämnd, vid en muntlig förhandling inte fick möjlighet att yttra sig angående uppgifter som framkommit under förhandlingen 08/09:243
Domstolstrots
− fråga om en kommunal nämnd gjort sig skyldig till domstolstrots i samband med anbudsgivning avseende ambulansverksamhet 05/06:433
− en kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband
med återförvisning företagna sakprövning 06/07:422
− En kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband
med återförvisning företagna sakprövning 07/08:498
− kritik mot en kommun för domstolstrots i ett upphandlingsärende; EGrättsliga aspekter 07/08:521
Dröjsmål
− dröjsmål med att upprätta en individuell plan enligt 10 § LSS 04/05:293
− dröjsmål med att utfärda stämning i ett tvistemål 05/06:52
− kritik mot en kommunstyrelse för underlåtenhet att genomföra en detaljplan och att följa tillsynsmyndighets rekommendationer 05/06:411
− brister i Migrationsverkets handläggning av ett överklagandeärende, med
yrkande om inhibition, angående en polismyndighets beslut om avvisning
07/08:258
− kritik mot Migrationsverket för dröjsmål med att till kammarrätten överlämna överklaganden av beslut om handlingsutlämnande 08/09:262
Dödsfall
− en man hade beviljats bistånd i form av en plats vid ett kommunalt korttidsboende. Fråga om kommunens skyldighet att underrätta de anhöriga
om att mannen avlidit 05/06:236
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Ersättning
− disciplinansvar för en domare som utan laga grund beslutat om hämtning
av ett vittne; även uttalanden rörande rätten till reseersättning 06/07:38
Europakonventionen
− en granskning av Säkerhetspolisens verkställighet av ett regeringsbeslut
om avvisning av två egyptiska medborgare 05/06:101
− uttalande om huruvida framförande av ett budskap kan vara att anse som
förargelseväckande beteende i brottsbalkens mening – kritik mot ett polisingripande under en demonstration 07/08:140
E-post
− sättet för besvarande av frågor 04/05:326
− fråga om arbetslöshetskassorna är skyldiga att vara tillgängliga per e-post
07/08:231
Exekution
− utmätning innan avitiden gått ut 05/06:138
− dröjsmål med överlämnande av överklagande med inhibitionsyrkande
06/07:160
Fastighetsmål
− kritik mot en förrättningslantmätare för hjälp åt en part att bemöta ett
överklagande av lantmätarens beslut 07/08:495
Fastighetstaxering
− yrkande om inhibition 06/07:198
Folkbokföring
− underlåtenhet att fatta ett överklagbart beslut 04/05:189
Fordonsskatt
− uppbörd vid bosättning utomlands 08/09:270
Fotografering
− polisens rätt att fotografera omhändertagna personer 04/05:98
− uttalanden med anledning av en domares agerande i samband med att en
person filmade in i en rättssal under en pågående huvudförhandling
07/08:49
− fråga om bl.a. rätten för enskilda personer att göra ljud- eller bildupptagningar vid samtal med tjänstemän vid en socialförvaltning 08/09:320
Frihetsberövande
− beslut i sex fall som rör socialnämnders handläggning av ärenden angående vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU); särskilt fråga om de allvarliga konsekvenserna av att nämn611
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derna har försummat att iaktta vissa tidsfrister som föreskrivs i lagen
07/08:307
− kritik mot polisen för ett ingripande mot en utländsk kvinna och uttalanden
om ett frihetsberövande var förenligt med den s.k. proportionalitetsprincipen m.m. 08/09:108
Fullföljd av talan
− kritik mot Naturvårdsverket för felaktig handläggning av ett anställningsärende 05/06:345
Fullföljdshänvisning
− fråga om skyldighet att lämna en underrättelse om att ett beslut i ett enskilt
avgiftsärende (äldreomsorg) kunde överklagas 04/05:236
− myndigheters avvisningsbeslut är enligt allmänna regler överklagbara och
föranleder såtillvida anvisningar om hur de kan överklagas – här i ett fall
där överklaganden felaktigt har avvisats, på grund av annat än rättidsprövning 04/05:373
− kritik mot ett kommunalt bostadsbolag för brister i handläggningen av en
begäran om att få ut allmänna handlingar; bl.a. uttalanden om skyldigheten
att lämna fullföljdshänvisning 08/09:540
Fullmakt
− initiativärende mot Brottsoffermyndigheten angående användande av fullmakt för utbetalning av brottsskadeersättning till någon annan än sökanden
04/05:165
Funktionsfördelning
− Befattningshavare hos en kommunstyrelse har i ett e-brev till kommunens
miljöchef uppmanat miljönämnden att återkalla ett överklagande hos Miljööverdomstolen, som nämnden gjort i egenskap av tillsynsmyndighet. De
har kritiserats för att härigenom ha ingripit i miljönämndens myndighetsutövning 08/09:507
Funktionshindrade
− fråga om utformningen av ett beslut om rätt till korttidsvistelse enligt 9 § 6
LSS 04/05:291
− dröjsmål med att upprätta en individuell plan enligt 10 § LSS 04/05:293
− socialtjänstens ansvar för att kontinuerligt följa upp situationen för personer med psykiska funktionshinder 06/07:265
Färdtjänst
− fråga om innebörden av information om avvikelse från tillstånd till färdtjänst 08/09:429
− länsrätt har avskrivit ärenden om riksfärdtjänst, eftersom tidpunkten för
aktuell resa passerats, men ändå uttalat sig i sakfrågan. Fråga om betydelsen av sådana uttalanden vid kommunens prövning av senare ärenden
rörande likartade förhållanden 08/09:436
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Föreskrifter
− fråga om tillämpliga föreskrifter, då ett ärende anhängiggörs före men
avgörs först efter en lagändring, som inte försetts med övergångsbestämmelser 08/09:432
Förhandlingsoffentlighet
− kritik mot en tingsrätt med anledning bl.a. av att allmänheten inte fått tillträde till offentliga delar av två häktningsförhandlingar 04/05:35
Förhör
− en tingsrätts beslut att hålla förhör med två barn vid en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål m.m. 05/06:27
− kritik mot polisen för ”samtal” i en skola med elever under en pågående
förundersökning m.m. 07/08:149
− fråga om handläggningstid, rätt till försvarare och genomförande av förhör
i en förundersökning där målsäganden och de misstänkta var under 18 år
08/09:92
− en domstols skyldighet att ta ställning till om en ung målsägande skall
höras personligen vid huvudförhandlingen eller om ett videoförhör som
hållits under förundersökningen skall spelas upp 08/09:59
Förundersökning
− kritik mot polis och åklagare för långsam handläggning av en förundersökning om våldtäkt där målsäganden var under 18 år samt mot åklagare
för dröjsmål med att vidarebefordra en framställan om målsägandebiträde
till rätten 04/05:90
− kritik mot en polismyndighet för långsam handläggning av ungdomsärenden 04/05:103
− brott mot tystnadsplikt i ett ärende om upphandling 04/05:421
− en åklagares långsamma handläggning av en förundersökning samt chefsåklagarens ansvar för handläggningen 05/06:89
− långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden inte har
fyllt 18 år 05/06:95
− uttalanden rörande förundersökningsledarskap samt möjligheten att förordna om beslag beträffande ett föremål som inte var tillgängligt vid beslutstillfället 06/07:54
− fråga om vissa uppgifter borde ha redovisats i ett förundersökningsprotokoll m.m. 06/07:62
− en åklagares åtgärd att som bevisning i ett brottmål åberopa förhör med en
målsägande som inte hörts under förundersökningen 07/08:77
− ”Fallet Ulf” – en granskning av bl.a. objektivitetsprincipens tillämpning
under förundersökning och rättegång samt av Riksåklagarens handläggning av ett ärende gällande resning 07/08:87
− kritik mot polisen för ”samtal” i en skola med elever under en pågående
förundersökning m.m. 07/08:149
− polis och åklagares handläggning av en förundersökning bör ske med särskild skyndsamhet om utredningen kan få betydelse för ställningstagande
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−
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till om det finns skäl att återuppta en förundersökning avseende en lagakraftvunnen dom 07/08:153
initiativärende beträffande den s.k. razzian mot internetsajten The Pirate
Bay 07/08:160
fråga om handläggningstid, rätt till försvarare och genomförande av förhör
i en förundersökning där målsäganden och de misstänkta var under 18 år
08/09:92
kritik mot polisen för ett ingripande mot en utländsk kvinna och uttalanden
om ett frihetsberövande var förenligt med den s.k. proportionalitetsprincipen m.m. 08/09:108
uttalanden om en polismans åtgärder i samband med en begäran om överprövning av ett tvångsmedelsbeslut m.m. 08/09:130
en åklagares ansvar för att en målsägande har informerats under en förundersökning om möjligheterna att begära skadestånd 08/09:137

Förvaltningslagen
− fråga om en socialnämnd var skyldig att ompröva ett beslut om avslag på
en ansökan om försörjningsstöd 04/05:282
− fråga om utformningen av ett beslut om rätt till korttidsvistelse enligt 9 § 6
LSS 04/05:291
− fråga om skyldighet att lämna en underrättelse om att ett beslut i ett enskilt
avgiftsärende (äldreomsorg) kunde överklagas 04/05:236
− kritik mot Socialstyrelsen för att styrelsen hade avgjort ett ärende rörande
journalförstöring innan svarsfristen för sökanden att inkomma med synpunkter hade gått till ända 04/05:297
− att en myndighet en dag med särskilt begränsat öppethållande (här klämdag) hållit alla sina kontor, utom det med registratorsfunktion, stängda har
befunnits förenligt med förvaltningslagen, trots att enskilda då inte kunnat
få insyn i egna ärenden under handläggning på dessa kontor eller annan
tillgång till där förvarade handlingar 04/05:416
− att en myndighet på grund av annat än rättidsprövning – här besluts överklagbarhet – avvisar överklaganden av egna beslut strider både mot ordalydelsen i förvaltningslagen och uttalanden i förarbetena med förklaring till
fördelningen av uppgifter mellan lägre och högre instans; frågor även om
skyldigheten att lämna anvisningar för överklagande och om en skrivelses
egenskap av överklagande, inte begäran om omprövning 04/05:373
− förvaltningslagens bestämmelser om rätt att anlita ombud eller biträde har
ansetts tillämpliga beträffande den som hörs i ett granskningsärende hos en
kommuns revisorer 04/05:387
− vissa uttalanden rörande registratorskontors öppethållande under s.k. klämdag. – Fråga om registratorsfunktionens fördelning på de inom ett landsting ingående sjukhusen 05/06:443
− ett landstingsarkiv hade öppet endast en gång per vecka och tog emot besök endast efter överenskommelse. Fråga bl.a. om det begränsade öppethållandet står i överensstämmelse med kravet i förvaltningslagen
(1986:223) på myndigheters serviceskyldighet 05/06:474
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− sociala enheten vid en länsstyrelse hade begränsat sina telefontider. Fråga
om enheten uppfyllde kravet på att vara tillgänglig per telefon 06/07:318
− fråga bl.a. om en socialnämnd hade ändrat ett beslut så att ett överklagande
hade förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen 06/07:312
− fråga om beräkning av tiden för överklagande av biståndsbeslut 06/07:319
− fråga om avsaknad av fast besökstid vid en av Centrala studiestödsnämndens (CSN) lokala arbetsenheter inneburit att de krav avseende myndigheternas tillgänglighet som uppställs i 5 § förvaltningslagen (1986:223) har
åsidosatts 06/07:401
− en handläggare vid en länsstyrelse hjälpte sökande med att upprätta ansökningar och ritningar i ärenden om förprövning av djurstallar. Fråga om
handläggaren därigenom på grund av jäv varit förhindrad att handlägga
och föredra ärendet inför beslut 06/07:373
− en kommunal nämnd har, i stället för att överlämna ett överklagande till
överinstansen, inom ramen för ett omprövningsförfarande kompletterat utredningen i ärendet. Kritik mot nämnden för långsam handläggning m.m.
06/07:458
− fråga om ett för enskild gynnande beslut om stöd ur EG:s strukturfonder
kunde återkallas och ersättas med ett för honom mindre förmånligt beslut.
Även fråga om beslutets överklagbarhet 06/07:376
− kritik mot en kommunal nämnd som brustit i skyldigheten att dokumentera
en muntlig anmälan i ett djurskyddsärende. Även fråga om hantering av
anonyma anmälningar 06/07:366
− fråga om arbetslöshetskassorna är skyldiga att vara tillgängliga per e-post
07/08:231
− kritik mot en förrättningslantmätare för hjälp åt en part att bemöta ett
överklagande av lantmätarens beslut 07/08:495
− fråga om Kriminalvårdens skyldighet att översätta handlingar som ges in
av intagna 08/09:192
− initiativärende mot en länsstyrelse angående registrering m.m. av allmänna
handlingar i körkortsärenden 08/09:446
Förvaltningsprocess
− en länsrätts handläggning av ett upphandlingsmål i vilket ansökan om
överprövning kom in i nära anslutning till utgången av tiodagarsfristen för
överprövning enligt 7 kap. 1 § tredje stycket lagen (1992:1528) om offentlig upphandling 04/05:150
− kritik mot en kammarrätt som i ett mål där prövningstillstånd krävdes
beslutat att undanröja den överklagade domen och återförvisa målet till
länsrätten utan att prövningstillstånd meddelades och i en sammansättning
bestående av två ledamöter 04/05:147
− kritik mot en länsrätt för brister i handläggningen av psykiatrimål, bl.a.
fråga om tillämpningen av bestämmelserna om kommunicering och muntlig förhandling 04/05:153
− kritik mot en socialnämnd som dels inte motiverat ett beslut, dels meddelat
en felaktig fullföljdshänvisning. Vidare kritik mot en länsrätt för hand615
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−
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−

läggningen av ett överklagande som inte skulle prövas av domstolen utan
av länsstyrelsen 04/05:160
en förvaltningsdomstol skulle ha underrättat ett LVM-hem och ett sjukhus
om att ett beslut om omedelbart omhändertagande hade upphävts
05/06:141
Socialstyrelsens handläggning av en ansökan till Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd (HSAN) om återkallelse av legitimation och föreläggande
om läkarundersökning enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område (LYHS). Även initiativärende mot den
länsrätt som, efter att Socialstyrelsen överklagat HSAN:s avslagsbeslut,
hade förordnat om att Socialstyrelsen skulle bestämma om genomförandet
av läkarundersökningen 06/07:341
handläggningen av ett ärende rörande lokala trafikföreskrifter. Bl.a. fråga
om en länsrätts behörighet 06/07:163
fråga om dispens från tidsbegränsad parkering; även fråga om överlämnande från länsrätt till länsstyrelse av prövningen av ett överklagande och
instansordningen för prövning av ett överklagandeförbud 07/08:490
fråga om företrädare för en stadsdelsnämnd borde ha varit närvarande när
länsrätten höll muntlig förhandling i ett mål angående underställning av
beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 08/09:294
kritik mot en länsrätt för att en part, en socialnämnd, vid en muntlig förhandling inte fick möjlighet att yttra sig angående uppgifter som framkommit under förhandlingen 08/09:243

Förvaltningsrättsliga principer
− en kommunal nämnd har, i stället för att överlämna ett överklagande till
överinstansen, inom ramen för ett omprövningsförfarande kompletterat utredningen i ärendet. Kritik mot nämnden för långsam handläggning m.m.
06/07:458
− fråga om ett för enskild gynnande beslut om stöd ur EG:s strukturfonder
kunde återkallas och ersättas med ett för honom mindre förmånligt beslut.
Även fråga om beslutets överklagbarhet 06/07:376
− Migrationsverkets handläggning av ett ärende om uppehållstillstånd. Bland
annat fråga om verkets åtgärd att avskriva det ursprungliga ärendet när sökanden åberopade en ny grund för uppehållstillstånd 07/08:255
− kritik mot Försvarsmakten för ändring av ett meddelat beslut till nackdel
för enskild 08/09:237
Förverkande
− uttalanden om lagligheten av en polismans beslut att beslagta två hundar
och sedan ”förverka/avliva” dem 08/09:83
Gripande
− ett åtal mot en f.d. polismästare för polisinsatserna vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har ogillats – tillämpning av 23 § polislagen (1984:387)
m.m. 05/06:60
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− uttalanden om en polismans handlande i anslutning till ett envarsgripande i
ett ärende om snatteri 06/07:69
− kritik mot polisen för ett ingripande mot en utländsk kvinna och uttalanden
om ett frihetsberövande var förenligt med den s.k. proportionalitetsprincipen m.m. 08/09:108
Grundlagsfrågor
− fråga om företagen visitation av elevers väskor och skåp stått i strid med
bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra meningen regeringsformen (RF) angående skyddet mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång
04/05:337
− ett uttalande av en rektor om att det var olagligt att dela ut flygblad på en
skola har ansetts stå i strid med det i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen
uppställda förbudet mot spridningshinder 04/05:401
− åtal mot befattningshavare vid Göteborgs universitet för tjänstefel med
anledning av underlåtenhet att verkställa kammarrättsdomar rörande utlämnande av handlingar, m.m. 06/07:481
− fråga om innehållet i ett e-brev som rektor skickat till personal vid en skola
har inneburit en kränkning av de anställdas yttrandefrihet, m.m. 06/07:467
− fråga om en nämndordförandes agerande i anledning av att vissa handlingar hade anslagits i en skola har inneburit en kränkning av skolpersonals
yttrandefrihet 06/07:506
− fråga om uttalande av ordföranden i en kommunal nämnd har inskränkt
anställds yttrande- och meddelarfrihet 06/07:473
− initiativärende mot två kommunala nämnder rörande uppdrag till bolag och
enskilda att utreda förutsättningarna för serveringstillstånd i enskilda ärenden och om det varit förenligt med bl.a. föreskrifterna om överlämnande
av förvaltningsuppgift 06/07:461
− Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en föreskrift beslutat om fridlysning av
Storsjöodjuret. Fråga om föreskriftens rättsliga verkan 06/07:362
− fråga om tjänstemän inom ett landsting hade kränkt en anställds meddelaroch yttrandefrihet 07/08:542
− fråga om tjänstemäns agerande i anledning av formulering i en insändare har
inneburit en kränkning av anställds yttrande- och meddelarfrihet 07/08:556
− kritik mot ett gymnasieförbund angående ett beslut rörande politiska partiers möjligheter att lämna politisk information i skolor 07/08:462
− kritik mot ordförandena i två kommunala nämnder för ett uttalande i brev
till skolpersonal rörande organisationers möjligheter att lämna politisk information i skolor 07/08:464
− fråga om beslut av rektor vid ett universitet att inleda en granskning av en
professors forskning innebar en kränkning av professorns meddelarfrihet.
Även fråga om utformning av avsnitt i universitetets interna regler för hantering av anklagelser om ohederlighet i forskning 07/08:439
− fråga om en kommunal nämnds åtgärd att tilldela en befattningshavare en
erinran har inneburit en kränkning av dennes yttrandefrihet 07/08:550
− kritik mot rektor för en gymnasieskola som efter protest från elever tagit tillbaka inbjudan till ett politiskt parti att lämna information i skolan 08/09:396
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− beslut i två fall som rör att ett politiskt parti nekats tillträde till gymnasieskolor för att ”hålla bokbord”. Fråga bl.a. om skolledningarnas agerande
stått i strid med objektivitetskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen 08/09:400
− fråga om tjänstemän inom ett landsting hade kränkt en anställds yttrandeoch meddelarfrihet 08/09:522
− En skola avslutade sitt samarbete med en ”skolpräst” efter att denne undertecknat ett upprop mot kyrklig välsignelse av registrerade partnerskap.
Fråga om yttrandefriheten hade kränkts 08/09:534
− fråga om en tjänstemans åtgärd att kalla en anställd, som uttalat sig i en
tidningsartikel, till ett samtal inneburit en kränkning av den anställdes
meddelar- och yttrandefrihet. Även kritik mot tjänstemannen för att han
under samtalet ställt frågor om politiska åsikter m.m. 08/09:526
Handläggning
− en kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband
med återförvisning företagna sakprövning 06/07:422
− en kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband
med återförvisning företagna sakprövning 07/08:498
− fråga om en handläggare vid en länsstyrelse uppträtt på ett sådant sätt vid
handläggningen av ett ärende att den sökande känt sig tvingad att justera
sitt yrkande, m.m. 07/08:429
− initiativärende mot en kommunal nämnd angående handläggningen av tillsynsärenden enligt miljöbalken och djurskyddslagen (1988:534) 08/09:384
Handläggningstid
− dröjsmål med att upprätta en individuell plan enligt 10 § LSS 04/05:293
− långsam handläggning av en fråga angående skuldsanering 04/05:234
− en kommunal nämnd har, i stället för att överlämna ett överklagande till
överinstansen, inom ramen för ett omprövningsförfarande kompletterat utredningen i ärende. Kritik mot nämnden för långsam handläggning m.m.
06/07:458
− fråga om handläggningstid, rätt till försvarare och genomförande av förhör
i en förundersökning där målsäganden och de misstänkta var under 18 år
08/09:92
− oacceptabelt långa handläggningstider hos åklagare och polis 08/09:160
− En kommun får inte dröja med att fatta ett beslut om insats enligt LSS
därför att det är svårt att verkställa beslutet. 08/09:334
Handräckning
− allvarlig kritik har riktats mot en socialnämnd för handläggningen av ett
ärende angående familjehemsplacering av barn. Kritiken har avsett bl.a. att
nämnden beslutade om att begära handräckning av polis trots att det inte
förelåg laga grund för en sådan framställning 05/06:212
− ifrågasatt dröjsmål med att återkalla en begäran om s.k. polishandräckning
med stöd av LVU 07/08:349
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Hemlig teleavlyssning
− fråga om tillstånd kan ges till hemlig teleavlyssning av teleadress som
används av en person vars identitet är okänd 06/07:30
Hovrätt
− förutsättningarna för rättelse enligt förvaltningsprocesslagen 08/09:78
Husrannsakan
− fråga om företagen visitation av elevers väskor och skåp stått i strid med
bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra meningen regeringsformen (RF) angående skyddet mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång
04/05:337
− en polismyndighets åtgärd att genomföra en husrannsakan för att säkerställa en hämtning enligt utlänningslagen 05/06:163
− fråga om det funnits lagliga möjligheter för polisen att besluta om husrannsakan i en bostad på grund av misstanke om ringa narkotikabrott m.m.
06/07:76
− initiativärende beträffande den s.k. razzian mot internetsajten The Pirate
Bay 07/08:160
Huvudförhandling
− uttalanden rörande handläggningen av beslag såväl hos åklagare som vid
tingsrätten och i hovrätten 06/07:47
− disciplinansvar för en domare som utan laga grund beslutat om hämtning
av ett vittne; även uttalanden rörande rätten till reseersättning 06/07:38
− lämpligheten av att en domare gjorde uppehåll i en huvudförhandling i ett
brottmål för att låta ett vittne läsa igenom sina under förundersökningen
lämnade uppgifter 07/08:29
− en domares åtgärd att uppmana en åhörare att ta av sig sin huvudbonad vid
en brottmålsförhandling 07/08:30
− uttalanden om möjligheten att vid huvudförhandling i brottmål meddela
beslut om förbud mot ljudupptagningar 07/08:33
− uttalanden med anledning av en domares agerande i samband med att en
person filmade in i en rättssal under en pågående huvudförhandling 07/08:49
Häktning
− en tingsrätts åtgärd att vid en häktningsförhandling besluta om s.k. medhörning samt i häktningsbeslutet hemlighålla den häktades identitet m.m.
04/05:42
− en tingsrätts underlåtenhet att hålla omhäktningsförhandlingar trots att de
misstänkta begärt förhandling 05/06:38
− kritik mot en tingsrätt för dess handläggning av en fråga om häktning på
rättens eget initiativ 05/06:55
− fråga om en tingsrätt innan en huvudförhandling i ett mål med häktad
avslutas bör tillfråga parterna om deras uppfattning i häktningsfrågan om
detta inte berörts under slutanförandena och, om dom inte avkunnas, om
rätten alltid bör avkunna beslut i häktningsfrågan 08/09:53
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Hälso- och sjukvård
− kritik mot Socialstyrelsen för att styrelsen vid handläggningen av ett ärende rörande journalförstöring hade avgjort ärendet innan svarsfristen för sökanden att inkomma med synpunkter hade gått till ända 04/05:297
− fråga om förutsättningarna att inom den psykiatriska tvångsvården inskränka patients rätt att använda telefon 04/05:304
− kritik mot en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning för underlåtenhet
att göra anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 04/05:299
− fråga om det är tillåtet för en polismyndighet att hos sjukvårdsinrättning
fråga om ett antal namngivna personer vilka fått avvisnings- eller utvisningsbeslut vistades på inrättningen 04/05:184
− initiativärende mot Skaraborgs sjukhus, Sjukhuset i Falköping, angående
underrättelseskyldighet enligt 24 § tredje stycket lagen (1988:870) om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM) 05/06:315
− fråga om utskrivning av en patient som av domstol har överlämnats till
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning i förening med beslut om utvisning 06/07:337
− Socialstyrelsens handläggning av en ansökan till Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd (HSAN) om återkallelse av legitimation och föreläggande
om läkarundersökning enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område (LYHS). Även initiativärende mot den
länsrätt som, efter att Socialstyrelsen överklagat HSAN:s avslagsbeslut,
hade förordnat om att Socialstyrelsen skulle bestämma om genomförandet
av läkarundersökningen 06/07:341
− handläggningen av en ansökan om svensk psykologlegitimation. Fråga om
Socialstyrelsen kunnat uppställa krav på att ingivna handlingar skulle vara
översatta till svenska eller engelska 06/07:351
− uttalanden angående lämpligheten av kontakter mellan domstol och läkare
med anledning av till rätten ingivna läkarintyg 08/09:68
− initiativärende rörande de rättsliga förutsättningarna för ”frivillig” bältesläggning 08/09:338
− initiativärende mot en psykiatrisk vårdinrättning i anledning av att en patient lagts i bälte under frivillig vård 08/09:340
Hämtning till förhör
− polisens möjligheter att i samband med verkställighet av ett beslut om
hämtning till förhör omhänderta en mobiltelefon 05/06:84
Infiltration
− uttalanden om polisens användning av provokativa åtgärder, infiltratörer
och informatörer samt den misstänktes rätt till information om att sådana
arbetsmetoder använts 08/09:140
Informatörsverksamhet
− uttalanden om polisens användning av provokativa åtgärder, infiltratörer
och informatörer samt den misstänktes rätt till information om att sådana
arbetsmetoder använts 08/09:140
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Internationella överenskommelser
− hanteringen vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket av uppgifter som
en utländsk myndighet lämnat med användningsbegränsande villkor i ett
ärende om internationell rättslig hjälp i brottmål 07/08:57
Internationell rättshjälp
− hanteringen vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket av uppgifter som
en utländsk myndighet lämnat med användningsbegränsande villkor i ett
ärende om internationell rättslig hjälp i brottmål 07/08:57
Jakt
− kritik mot Naturvårdsverket för att i strid med jaktlagstiftningen ha tillåtit
skyddsjakt på lodjur 04/05:329
JO:s tillsynskompetens
− platschef vid Vägverket har utom tjänsten utfärdat ett intyg om en vägs
beskaffenhet; fråga bl.a. om lämpligheten av att i intyget referera till sin
befattning vid verket 08/09:246
Justitiedepartementet
− initiativärende beträffande den s.k. razzian mot internetsajten The Pirate
Bay 07/08:160
Jäv
− fråga om jäv för tjänsteman vid Kungl. Tekniska högskolan 05/06:351
− En ordförande i en socialnämnd bistod som privatperson en 17-årig flicka
som var i konflikt med sina föräldrar. Fråga om ordföranden därigenom på
grund av jäv varit förhindrad att handlägga en anmälan till nämnden som
rörde flickans förhållanden i hemmet 05/06:272
− En handläggare vid en länsstyrelse hjälpte sökande med att upprätta ansökningar och ritningar i ärenden om förprövning av djurstallar. Fråga om
handläggaren därigenom på grund av jäv varit förhindrad att handlägga
och föredra ärendet inför beslut 06/07:373
Kollektiv bestraffning
− fråga om de intagna vid ett kommunalt behandlingshem hade utsatts för
otillåten s.k. kollektiv bestraffning genom att hemmet hade ställt in bl.a.
vissa helgaktiviteter 05/06:233
Kommunallagen
− uttag av avgifter inom äldreomsorgen; fråga om socialnämndens beslut om
en ändring i den kommunala taxan stod i strid med det s.k. retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 3 § kommunallagen 04/05:236
− kritik mot en kommunstyrelse för handläggningen av tillsättningsärenden;
särskilt fråga om delegation och anmälan av delegationsbeslut 04/05:353
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− förvaltningslagens bestämmelser om rätt att anlita ombud eller biträde har
ansetts tillämpliga beträffande den som hörs i ett granskningsärende hos en
kommuns revisorer 04/05:387
− fråga om en kommunal nämnd gjort sig skyldig till domstolstrots i samband med anbudsgivning avseende ambulansverksamhet 05/06:433
− initiativärende mot en kommunal nämnd rörande ett uppdrag som stadsarkitekt. Bland annat fråga om uppdraget varit förenligt med föreskrifterna
om överlämnande av förvaltningsuppgift 05/06:416
− initiativärende mot två kommunala nämnder rörande uppdrag till bolag och
enskilda att utreda förutsättningarna för serveringstillstånd i enskilda ärenden och om det varit förenligt med bl.a. föreskrifterna om överlämnande
av förvaltningsuppgift 06/07:461
− fråga om kommunal nämnd kunnat underlåta att fatta beslut i ärende
rörande friskolepeng efter det att förvaltningsdomstol upphävt nämndens
tidigare beslut 07/08:484
− kritik mot en kommunal nämnd för felaktig handläggning av ett ärende om
utsättande av blomlådor som trafikhinder 07/08:508
− befattningshavare hos en kommunstyrelse har i ett e-brev till kommunens
miljöchef uppmanat miljönämnden att återkalla ett överklagande hos Miljööverdomstolen, som nämnden gjort i egenskap av tillsynsmyndighet. De
har kritiserats för att härigenom ha ingripit i miljönämndens myndighetsutövning 08/09:507
Kommunens revisorer
− förvaltningslagens bestämmelser om rätt att anlita ombud eller biträde har
ansetts tillämpliga beträffande den som hörs i ett granskningsärende hos en
kommuns revisorer 04/05:387
Kommunicering
− fråga om en arbetslöshetskassa är skyldig att kommunicera inhämtade
uppgifter i ett ersättningsärende med den sökande 04/05:175
− fråga om socialnämndens skyldighet att kommunicera ett yttrande enligt
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
(LUL) 05/06:227
− En socialnämnd beslutade att omplacera två barn som vårdades med stöd
av 2 § LVU. Fråga bl.a. om nämnden har kunnat underlåta att bereda vårdnadshavarna tillfälle att yttra sig över de utredningar som låg till grund för
besluten 08/09:300
− en arbetslöshetskassa har inte ansetts ha stöd för att i en kompletteringsbegäran kräva visst slags intyg som bevisning 08/09:249
− kritik mot en länsrätt för att en part, en socialnämnd, vid en muntlig förhandling inte fick möjlighet att yttra sig angående uppgifter som framkommit under förhandlingen 08/09:243
Kommunikation
− uttalanden om polis och åklagares handläggning av ärenden om besöksförbud 07/08:81
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Kompetens
− initiativärende mot en kommunal nämnd som låtit skolelever som vandaliserat träd delta i återplantering. Fråga om nämnden agerat på ett sådant sätt
och med sådana medel som är förbehållet de rättsvårdande myndigheterna
05/06:431
− platschef vid Vägverket har utom tjänsten utfärdat ett intyg om en vägs
beskaffenhet; fråga bl.a. om lämpligheten av att i intyget referera till sin
befattning vid verket 08/09:246
Konkurs
− verkställighet av lönegarantibeslut 08/09:231
− förvaltares underlåtenhet att meddela beslut om lönegaranti 08/09:234
Konsultmedverkan
− initiativärende mot två kommunala nämnder rörande uppdrag till bolag och
enskilda att utreda förutsättningarna för serveringstillstånd i enskilda ärenden och om det varit förenligt med bl.a. föreskrifterna om överlämnande
av förvaltningsuppgift 06/07:461
Kriminalvård
Anstaltsplacering
− initiativärende om anstaltsplaceringen av en minderårig 07/08:190
− initiativärende om anstaltsplaceringen och behandlingen av rörelsehindrade inom kriminalvården 07/08:195
Avskildhet
− kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för att en intagen varit placerad i
avskildhet utan att behörig myndighet fattat något beslut i frågan 07/08:175
− placering av samtliga intagna på en avdelning i en kriminalvårdsanstalt i
avskildhet 07/08:178
− initiativärende om placeringen av intagna i avskildhet 07/08:215
− kritik mot en kriminalvårdsanstalt för brister i handläggningen av ett ärende om placering av en intagen i avskildhet 08/09:201
Brevgranskning
− hanteringen av ett brev till en intagen 04/05:144
− granskning av brev till intagen från svensk myndighet 06/07:103
− brevgranskning i häkte 08/09:173
Kroppsbesiktning
− kroppsbesiktning av en intagen 04/05:126
Kroppsvisitation
− kroppsvisitation av intagna med användning av narkotikahund 08/09:215
Permission
− initiativärende om omständigheterna kring en intagens permission 07/08:209
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− initiativärende om bristfällig information till målsägande om gärningsmannens permission 07/08:225
Övriga frågor
− hanteringen av pengar som anträffats i en intagens bostadsrum 04/05:124
− kameraövervakning av en intagen 04/05:129
− handläggningen av disciplinärenden och av en begäran från en intagen om
ett registerutdrag m.m. 04/05:131
− initiativärende om platsbristen vid häkten och anstalter 04/05:134
− kritik med anledning av behandlingen av en intagen i samband med en
transport 05/06:130
− häktespersonals bemötande mot en offentlig försvarare 05/06:132
− placering av en häktad i polisarrest under häktningstiden 05/06:135
− placering i häkte av intagen som verkställer fängelsestraff 06/07:84
− fråga om det förelegat hinder mot att i en kriminalvårdsanstalts ordningsregler begränsa utbudet i anstaltens kiosk i förhållande till vissa intagna
m.m. 06/07:91
− initiativärende om en kriminalvårdsmyndighets bevarande av meddelade
beslut 06/07:101
− kritik mot en kriminalvårdsanstalt för brister vad gäller läkarundersökning
av intagna som var placerade i avskildhet 06/07:95
− fråga om tillåtligheten av alkoholutandningsprov som kriminalvårdsinspektörer vid en kriminalvårdsanstalt utfört på en vårdare 06/07:97
− agerandet i samband med omhändertagandet av en mobiltelefon i en intagens bostadsrum 06/07:106
− installation av programvara i intagnas datorer 06/07:108
− fråga om den rättsliga grunden för att placera intagna i avskildhet m.m.
06/07:114
− införande av rökförbud på en kriminalvårdsanstalts behandlingsavdelning
06/07:121
− placering i häkte av intagen som verkställer fängelsestraff m.m. 06/07:85
− behandlingen av en intagen i samband med sjukhusbesök 06/07:127
− initiativärende om placering i häkte av intagen som verkställer fängelsestraff 06/07:88
− en kriminalvårdsmyndighets anlitande av privata vaktbolag för bevakningsuppgifter 06/07:132
− fråga om inflödet av ljus i intagnas bostadsrum är tillräckligt 06/07:136
− förhållandena för intagna i ett häkte 06/07:139
− anlitande av polis för transporter av en intagen mellan kriminalvårdsanstalter 06/07:141
− fotografering av intagna 06/07:144
− visitation av en intagens bil 06/07:147
− hanteringen av inkommande försändelser till en intagen 06/07:149
− säkerhetsklassning av anställningar inom kriminalvården 06/07:150
− kritik mot en kriminalvårdsanstalt för vissa villkor i samband med uthyrning av TV-apparater till intagna 07/08:170
− förhållandena för intagna i polisarrest och häkte 07/08:203
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− fråga om möjligheten för intagna i häkte att bära egna kläder 07/08:212
− kritik mot ett häkte för behandlingen av en intagen i samband med en
transport 07/08:220
− omhändertagande av domar från intagens bostadsrum 07/08:184
− rutinerna vid beslut om förtroendeman för livstidsdömd 07/08:187
− behandlingen av en intagen i samband med att transport till sjukhus skulle
genomföras 08/09:169
− omhändertagande av en tidskrift vid visitation av intagens bostadsrum
08/09:177
− en kriminalvårdsanstalts handläggning av ärenden om telefontillstånd
08/09:183
− kritik mot en kriminalvårdsanstalt för brister i målsägandeinformation
08/09:187
− fråga om Kriminalvårdens skyldighet att översätta handlingar som ges in
av intagna 08/09:192
− en kriminalvårdsanstalts rutiner för delgivning med intagna 08/09:197
− kritik mot en kriminalvårdsanstalt för dröjsmål med handläggningen av ett
tandvårdsärende 08/09:207
− omhändertagande av dokument vid visitation av intagens bostadsrum
08/09:210
− initiativärende angående självmord i häkten 08/09:220
Kroppsbesiktning
− kroppsbesiktning av en person som var intagen i kriminalvårdsanstalt
04/05:126
− fråga om en länsstyrelse borde ha inlett ett tillsynsärende beträffande ett
s.k. HVB-hem, som drevs i enskild regi, angående vid hemmet tillämpade
rutiner för ”visitation” 07/08:297
− uttalanden om en polismans åtgärder i samband med en begäran om överprövning av ett tvångsmedelsbeslut m.m. 08/09:130
− kritik mot polisen för det sätt som en kroppsbesiktning – urinprovstagning
utomhus i ett buskage – verkställdes 08/09:156
Körkort
− initiativärende mot en länsstyrelse angående handläggningen av ärenden
rörande utredning av medicinska krav för fortsatt körkortsinnehav
05/06:407
− allvarlig kritik mot Vägverket för felaktig handläggning av ett ärende om
förnyelse av körkort. Fråga om tillämpningen av övergångsbestämmelser
till körkortslagens regler om förlängning av giltighet av behörigheterna C,
CE, D och DE 06/07:414
− fråga om sekretess mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet 06/07:510
− fråga om tillämpliga föreskrifter, då ett ärende anhängiggörs före men
avgörs först efter en lagändring, som inte försetts med övergångsbestämmelser 08/09:432
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− initiativärende mot en länsstyrelse angående handläggningen av ärenden
om villkorlig körkortsåterkallelse 08/09:441
Laga kraft
− sedan en kvinna överklagat länsrättens dom om att bereda henne vård
enligt LVM återkallade hon i kammarrätten sitt överklagande varefter
kammarrätten skrev av målet. Fråga om vid vilken tidpunkt länsrättens
dom om vård enligt LVM vann laga kraft 04/05:277
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
− en förvaltningsdomstol skulle ha underrättat ett LVM-hem och ett sjukhus
om att ett beslut om omedelbart omhändertagande hade upphävts
05/06:141
Lantmäteriet
− fråga om lagligheten av en lantmäterimyndighets avgiftsfinansiering av
tjänster, villkor för rådgivning och information, avgiftsuttag för kopiering
m.m. 05/06:478
− kritik mot en lantmäterimyndighet angående frågan om tillåtligheten av
bandinspelning vid förrättningssammanträde 06/07:419
− initiativärende mot en lantmäterimyndighet angående myndighetens rutiner för tillgodoseende av kraven i 2 kap. tryckfrihetsförordningen beträffande handlingar som är bortlämnade för skanning 07/08:506
− kritik mot en förrättningslantmätare för hjälp åt en part att bemöta ett
överklagande av lantmätarens beslut 07/08:495
Ljudupptagning
− kritik mot en lantmäterimyndighet angående frågan om tillåtligheten av
bandinspelning vid förrättningssammanträde 06/07:419
− fråga om bl.a. rätten för enskilda personer att göra ljud- eller bildupptagningar vid samtal med tjänstemän vid en socialförvaltning 08/09:320
Långsam handläggning
− en polismyndighets och åklagares långsamma handläggning av en förundersökning gällande bedrägeri samt en vice överåklagares överprövning
när polisens akt förkommit 04/05:85
− kritik mot polis och åklagare för långsam handläggning av en förundersökning om våldtäkt där målsäganden var under 18 år samt mot åklagare
för dröjsmål med att vidarebefordra en framställan om målsägandebiträde
till rätten 04/05:90
− en tingsrätts långsamma handläggning av två tvistemål; bl.a. risken för att
domstolen blir en ”brevlåda” för parternas skriftväxling 04/05:58
− långsam handläggning av ett ärende i en hovrätt; Justitiedepartementet och
justitieutskottet uppmärksammas på det bekymmersamma läget i hovrätten
04/05:62
− kritik mot en polismyndighet för långsam handläggning av ungdomsärenden 04/05:103
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− långsam handläggning av ett tvistemål; bl.a. fråga om möjligheten att låta
målet vila när ett beslut under rättegång har överklagats 04/05:67
− dröjsmål med att upprätta en individuell plan enligt 10 § LSS 04/05:293
− långsam handläggning av en fråga angående skuldsanering 04/05:234
− en åklagares långsamma handläggning av en förundersökning samt chefsåklagarens ansvar för handläggningen 05/06:89
− långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden inte har
fyllt 18 år 05/06:95
− kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att ingripa enligt 10 kap.
1 § plan- och bygglagen mot en kommun i dess egenskap av markägare
06/07:427
− långsam handläggning av ett tvistemål, bl.a. fråga om en rådmans ansvar
för målets handläggning 07/08:40
− kritik mot en kommunal nämnd för handläggningen av en anmälan om
olovligt byggande 07/08:502
− oacceptabelt långa handläggningstider hos åklagare och polis 08/09:160
− En kommun får inte dröja med att fatta ett beslut om insats enligt LSS
därför att det är svårt att verkställa beslutet. 08/09:334
Länsstyrelse
− handläggningen av ett tillståndsärende; fråga bl.a. om länsstyrelsen borde
ha utfärdat ett skriftligt föreläggande om komplettering av ansökan
04/05:287
− fråga om en länsstyrelse hade åsidosatt sina åligganden som tillsynsmyndighet när den inte utredde klagomål mot en socialnämnd; även fråga rent
allmänt om principerna för länsstyrelsernas tillsyn i anledning av dit inkomna klagomål på socialtjänstens område 06/07:226
− Sociala enheten vid en länsstyrelse hade begränsat sina telefontider. Fråga
om enheten uppfyllde kravet på att vara tillgänglig per telefon 06/07:318
− fråga om sekretess mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet 06/07:510
− fråga om en länsstyrelse borde ha inlett ett tillsynsärende beträffande ett
s.k. HVB-hem, som drevs i enskild regi, angående vid hemmet tillämpade
rutiner för ”visitation” 07/08:297
− fråga om en länsstyrelse hade uppfyllt det tillsynsansvar beträffande enskild tillståndspliktig verksamhet som åligger länsstyrelsen enligt socialtjänstlagen 07/08:303
− brister i handläggningen av ett djurskyddsärende; bland annat fråga om
vilka omständigheter som får beaktas vid en prövning om djurförbud
07/08:418
− fråga om en handläggare vid en länsstyrelse uppträtt på ett sådant sätt vid
handläggningen av ett ärende att den sökande känt sig tvingad att justera
sitt yrkande, m.m. 07/08:429
− initiativärende mot en länsstyrelse angående avgiftsdebitering i ärenden på
lantbruksområdet 07/08:425
− verkställighet av lönegarantibeslut 08/09:231
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− initiativärende mot en länsstyrelse angående handläggning av ärenden om
tillstånd till dumpning 08/09:390
− initiativärende mot en länsstyrelse angående handläggningen av ärenden
om villkorlig körkortsåterkallelse 08/09:441
− initiativärende mot en länsstyrelse angående registrering m.m. av allmänna
handlingar i körkortsärenden 08/09:446
Lönegaranti
− verkställighet av lönegarantibeslut 08/09:231
− konkursförvaltares underlåtenhet att meddela beslut om lönegaranti 08/09:234
Meddelarfrihet
− fråga om inskränkning av offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet
04/05:398
− kritik mot en kommun som ingripit mot och kritiserat en tjänsteman som
använts sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet 05/06:453
− fråga om innehållet i ett e-brev som rektor skickat till personal vid en skola
har inneburit en kränkning av de anställdas yttrandefrihet, m.m. 06/07:467
− fråga om uttalande av ordföranden i en kommunal nämnd har inskränkt
anställds yttrande- och meddelarfrihet 06/07:473
− fråga om tjänstemän inom ett landsting hade kränkt en anställds meddelaroch yttrandefrihet 07/08:542
− fråga om tjänstemäns agerande i anledning av formulering i en insändare har
inneburit en kränkning av anställds yttrande- och meddelarfrihet 07/08:556
− fråga om beslut av rektor vid ett universitet att inleda en granskning av en
professors forskning innebar en kränkning av professorns meddelarfrihet.
Även fråga om utformning av avsnitt i universitetets interna regler för hantering av anklagelser om ohederlighet i forskning 07/08:439
− fråga om tjänstemän inom ett landsting hade kränkt en anställds yttrandeoch meddelarfrihet 08/09:522
− fråga om en tjänstemans åtgärd att kalla en anställd, som uttalat sig i en
tidningsartikel, till ett samtal inneburit en kränkning av den anställdes
meddelar- och yttrandefrihet. Även kritik mot tjänstemannen för att han
under samtalet ställt frågor om politiska åsikter m.m. 08/09:526
Medhörning
− en tingsrätts åtgärd att vid en häktningsförhandling besluta om s.k. medhörning samt i häktningsbeslutet hemlighålla den häktades identitet m.m.
04/05:42
Medtagande till förhör
− uttalanden om en polismans handlande i anslutning till ett envarsgripande i
ett ärende om snatteri 06/07:69
Miljöbalken
− initiativärende mot en kommunal nämnd angående handläggningen av ett
ärende rörande klagomål om störande ljud 04/05:334
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− fråga om en länsstyrelse skulle ha meddelat ett nytt tillstånd till täktverksamhet då verksamheten överlåtits till en ny utövare 05/06:339
− en kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband
med återförvisning företagna sakprövning 06/07:422
− initiativärende mot en kommunal nämnd angående ordningen för prövning
av frågor om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering
06/07:371
− initiativärende mot en kommunal nämnd angående handläggningen av tillsynsärenden enligt miljöbalken och djurskyddslagen (1988:534) 08/09:384
− initiativärende mot en länsstyrelse angående handläggning av ärenden om
tillstånd till dumpning 08/09:390
− kritik mot en kommunal nämnd för underlåtenhet att vidta åtgärder mot överträdelser av bestämmelserna om strandskydd och bygglov m.m. 08/09:452
Motivering av beslut
− kritik mot en socialnämnd som dels inte motiverat ett beslut, dels meddelat
en felaktig fullföljdshänvisning. Vidare kritik mot en länsrätt för handläggningen av ett överklagande som inte skulle prövas av domstolen utan
av länsstyrelsen 04/05:160
− kritik mot Naturvårdsverket för att i strid med jaktlagstiftningen ha tillåtit
skyddsjakt på lodjur 04/05:329
− handläggning hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) av och
besluten i två ärenden rörande tillstånd att tillverka krigsmateriel
05/06:151
− uttalanden om polis och åklagares handläggning av ärenden om besöksförbud 07/08:81
Myndighetsutövning
− en granskning av Säkerhetspolisens verkställighet av ett regeringsbeslut
om avvisning av två egyptiska medborgare 05/06:101
− kritik mot Vetenskapsrådet för att rådet i ett anställningsärende överlämnat
till ett bemanningsföretag att svara för annonsering och urval av de kandidater som kunde komma i fråga för anställning. – Fråga om de uppgifter
som överlämnats till bemanningsföretaget innefattar myndighetsutövning
05/06:376
− initiativärende mot en kommunal nämnd angående ordningen för prövning
av frågor om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering
06/07:371
− initiativärende mot två kommunala nämnder rörande uppdrag till bolag och
enskilda att utreda förutsättningarna för serveringstillstånd i enskilda ärenden och om det varit förenligt med bl.a. föreskrifterna om överlämnande
av förvaltningsuppgift 06/07:461
− kritik mot en polismyndighet med anledning av myndighetens samarbete
med ett fackförbund vid en trafikkontroll 07/08:157
− kritik mot en socialnämnd för dess agerande i samband med inskränkning i
den lokala alkoholhandeln under en sommarfestival 08/09:511
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− Skogsstyrelsens handläggning av nyckelbiotopsinventeringar; bl.a. fråga
om markägarnas möjlighet till omprövning och till prövning i högre instans av inventerarnas bedömningar 08/09:377
Målsägandebiträde
− kritik mot polis och åklagare för långsam handläggning av en förundersökning om våldtäkt där målsäganden var under 18 år samt mot åklagare
för dröjsmål med att vidarebefordra en framställan om målsägandebiträde
till rätten 04/05:90
Naturvårdslagen
− Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en föreskrift beslutat om fridlysning av
Storsjöodjuret. Fråga om föreskriftens rättsliga verkan 06/07:362
Normgivning
− Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en föreskrift beslutat om fridlysning av
Storsjöodjuret. Fråga om föreskriftens rättsliga verkan 06/07:362
Objektivitet
− kritik mot en förrättningslantmätare för hjälp åt en part att bemöta ett
överklagande av lantmätarens beslut 07/08:495
Objektivitetsprincipen
− fråga om tjänstemän vid en socialförvaltning hade brustit i objektivitet vid
handläggningen av ett s.k. barnavårdsärende m.m. 04/05:205
− kritik mot rektor för en gymnasieskola som efter protest från elever tagit tillbaka inbjudan till ett politiskt parti att lämna information i skolan 08/09:396
− beslut i två fall som rör att ett politiskt parti nekats tillträde till gymnasieskolor för att ”hålla bokbord”. Fråga bl.a. om skolledningarnas agerande stått i
strid med objektivitetskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen 08/09:400
Offentlig försvarare
− kritik mot en lagman för att tingsrätten formlöst avstår från att förordna en
viss advokat som offentlig försvarare 08/09:36
− fråga om handläggningstid, rätt till försvarare och genomförande av förhör
i en förundersökning där målsäganden och de misstänkta var under 18 år
08/09:92
Offentlig upphandling
− en leverantör, som inte hade deltagit i upphandlingen men som innan tilldelningsbeslutet meddelades hade begärt att få ta del av beslutet, skulle ha
fått upplysning om beslutet i samband med att det meddelades 06/07:168
Offentligt biträde
− en advokat hade utsetts till offentligt biträde för ett barn i ett mål angående
vård enligt LVU; fråga om biträdets rätt att vara närvarande vid ett möte
mellan socialförvaltningen, barnet och barnets far 04/05:257
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− en socialförvaltning borde inte ha föreslagit att länsrätten skulle förordna
en kvinna till ett offentligt biträde för ett barn i ett LVU-ärende när syftet
med framställningen var att en viss manlig advokat inte skulle utses
05/06:293
− fråga om Migrationsverkets handläggning av asylärenden enligt den s.k.
modellverksamheten står i strid med officialprincipen 06/07:172
Officialprincipen
− fråga om Migrationsverkets handläggning av asylärenden enligt den s.k.
modellverksamheten står i strid med officialprincipen 06/07:172
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)
− fråga om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) haft rätt att
begära in uppgifter med stöd av 24 § lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning under tid som det pågår en tvist i domstol där DO
för en enskild arbetssökandes talan 05/06:154
− kritik mot Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) angående
handläggningen av tre ärenden; fråga bl.a. om förbigående av ombud, krav
på protokollsjustering samt utformningen av besked om avslutande av
ärenden 07/08:236
Omhändertagande
− polisens rätt att fotografera omhändertagna personer 04/05:98
− kritik mot polisen med anledning av ett ingripande i samband med en demonstration 08/09:124
Omprövning av beslut
− en advokat hade utsetts till offentligt biträde för ett barn i ett mål angående
vård enligt LVU; fråga om biträdets rätt att vara närvarande vid ett möte
mellan socialförvaltningen, barnet och barnets far 04/05:257
− fråga om det förelegat förutsättningar för en socialnämnd att återta ett s.k.
gynnande beslut om ekonomiskt bistånd. Även fråga om utformningen av
ett sådant beslut 05/06:282
− fråga bl.a. om utformningen av ett förbehåll om att ett gynnande beslut om
försörjningsstöd kunde komma att omprövas 05/06:287
− fråga bl.a. om en socialnämnd hade ändrat ett beslut så att ett överklagande
hade förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen 06/07:312
− en kommunal nämnd har, i stället för att överlämna ett överklagande till
överinstansen, inom ramen för ett omprövningsförfarande kompletterat utredningen i ärendet. Kritik mot nämnden för långsam handläggning m.m.
06/07:458
Opartiskhet
− kritik mot en kommunal nämnd för handläggningen av en anmälan om
olovligt byggande 07/08:502
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Ordningslagen
− uttalande om huruvida framförande av ett budskap kan vara att anse som
förargelseväckande beteende i brottsbalkens mening – kritik mot ett polisingripande under en demonstration 07/08:140
− kritik mot polisen med anledning av ett ingripande i samband med en demonstration 08/09:124
Partsinsyn
− handläggningen av ett adoptionsärende; fråga bl.a. om dokumentationsplikten och rätten till partsinsyn 06/07:284
− uttalanden om polisens användning av provokativa åtgärder, infiltratörer
och informatörer samt den misstänktes rätt till information om att sådana
arbetsmetoder använts 08/09:140
Partsställning
− fråga om partsställning och sekretess när det i ett ärende vid en socialnämnd uppkom frågor om rätt till både försörjningsstöd och underhållsbidrag 05/06:298
− fråga om en förälder som inte var vårdnadshavare men berättigad till umgänge skulle ha betraktats som part i ett s.k. barnavårdsärende 08/09:287
Passlagen
− uttalanden om möjligheten att utfärda pass för barn under 18 år om den ene
vårdnadshavaren inte lämnat sitt medgivande 08/09:107
Pension
− utformningen av besked om pension 05/06:327
Personlig integritet
− fråga om det är tillåtet för en polismyndighet att hos sjukvårdsinrättning
fråga om ett antal namngivna personer vilka fått avvisnings- eller utvisningsbeslut vistades på inrättningen 04/05:184
− fråga om bl.a. rätten för enskilda personer att göra ljud- eller bildupptagningar vid samtal med tjänstemän vid en socialförvaltning 08/09:320
Personuppgifter
− en tingsrätts handläggning av svarandens s.k. skyddade personuppgifter i
ett FT-mål 04/05:29
− Efter en separation hade föräldrarna gemensam vårdnad om sina två barn.
Barnen bodde hos sin mor som hade s.k. skyddade personuppgifter. Fråga
om socialnämnden i kvinnans vistelsekommun har kunnat underlåta att informera barnens far om att nämnden hade beslutat att inleda en s.k. barnavårdsutredning 05/06:208
Plan- och bygglagen
− en byggnadsnämnds handläggning av ett återförvisat bygglovsärende
04/05:371
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− kritik mot en kommunstyrelse för underlåtenhet att genomföra en detaljplan och att följa tillsynsmyndighets rekommendationer 05/06:411
− en kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband
med återförvisning företagna sakprövning 06/07:422
− kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att ingripa enligt 10 kap.
1 § plan- och bygglagen mot en kommun i dess egenskap av markägare
06/07:427
− en kommunal nämnd har handlagt ett ärende om bygglov i strid med principen om en beslutsmyndighets bundenhet av en överinstans i samband
med återförvisning företagna sakprövning 07/08:498
− kritik mot en kommunal nämnd för felaktig handläggning av ett ärende om
utsättande av blomlådor som trafikhinder 07/08:508
− kritik mot en kommunal nämnd för handläggningen av en anmälan om
olovligt byggande 07/08:502
− kritik mot en kommunal nämnd för brister i handläggningen av ett ärende
om klagomål på ovårdad tomt; bl.a. frågor om beslutsunderlag, dokumentation och besiktning av fastighet 08/09:458
Polisdatalagen
− polisens rätt att fotografera omhändertagna personer 04/05:98
Polislagen
− polisens rätt att fotografera omhändertagna personer 04/05:98
− ett åtal mot en f.d. polismästare för polisinsatserna vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har ogillats – tillämpning av 23 § polislagen (1984:387)
m.m. 05/06:60
− polisens möjligheter att i samband med verkställighet av ett beslut om
hämtning till förhör omhänderta en mobiltelefon 05/06:84
− en granskning av Säkerhetspolisens verkställighet av ett regeringsbeslut
om avvisning av två egyptiska medborgare 05/06:101
− en polismyndighets åtgärd att genomföra en husrannsakan för att säkerställa en hämtning enligt utlänningslagen 05/06:163
− kritik mot polisen med anledning av ett ingripande i samband med en demonstration 08/09:124
Polismyndighet
− fråga om protokollering av beslagtaget gods samt behörighet att fastställa
beslaget när åklagare är förundersökningsledare 04/05:70
− fråga om en polismyndighets agerande har inneburit att en polisinspektörs
yttrandefrihet har begränsats 04/05:73
− en polismyndighets och åklagares långsamma handläggning av en förundersökning gällande bedrägeri samt en vice överåklagares överprövning
när polisens akt förkommit 04/05:85
− kritik mot polis och åklagare för långsam handläggning av en förundersökning om våldtäkt där målsäganden var under 18 år samt mot åklagare
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för dröjsmål med att vidarebefordra en framställan om målsägandebiträde
till rätten 04/05:90
polisens rätt att fotografera omhändertagna personer 04/05:98
kritik mot en polismyndighet för långsam handläggning av ungdomsärenden 04/05:103
remiss av betänkandet (SOU 2003:41) Förstärkt granskning av polis och
åklagare 04/05:107
fråga om det är tillåtet för en polismyndighet att hos sjukvårdsinrättning
fråga om ett antal namngivna personer vilka fått avvisnings- eller utvisningsbeslut vistades på inrättningen 04/05:184
initiativärende mot Migrationsverket angående verkets samarbete med
polisen i ett ärende om verkställighet av ett avvisningsbeslut 04/05:179
ett åtal mot en f.d. polismästare för polisinsatserna vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har ogillats – tillämpning av 23 § polislagen (1984:387)
m.m. 05/06:60
polisens möjligheter att i samband med verkställighet av ett beslut om
hämtning till förhör omhänderta en mobiltelefon 05/06:84
långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden inte har
fyllt 18 år 05/06:95
en polismyndighets åtgärd att genomföra en husrannsakan för att säkerställa en hämtning enligt utlänningslagen 05/06:163
fråga om vissa uppgifter borde ha redovisats i ett förundersökningsprotokoll m.m. 06/07:62
uttalanden om en polismans handlande i anslutning till ett envarsgripande i
ett ärende om snatteri 06/07:69
fråga om det funnits lagliga möjligheter för polisen att besluta om husrannsakan i en bostad på grund av misstanke om ringa narkotikabrott m.m.
06/07:76
kritik mot polis och åklagare för handläggningen av ett beslag 07/08:644
kritik mot bl.a. Säkerhetspolisen för passivitet i ett ärende om rättelse av
uppgifter i belastningsregistret m.m. 07/08:67
uttalande om huruvida framförande av ett budskap kan vara att anse som
förargelseväckande beteende i brottsbalkens mening – kritik mot ett polisingripande under en demonstration 07/08:140
kritik mot polisen för ”samtal” i en skola med elever under en pågående
förundersökning m.m. 07/08:149
kritik mot en polismyndighet med anledning av myndighetens samarbete
med ett fackförbund vid en trafikkontroll 07/08:157
initiativärende beträffande den s.k. razzian mot internetsajten The Pirate
Bay 07/08:160
uttalanden om möjligheten att utfärda pass för barn under 18 år om den ene
vårdnadshavaren inte lämnat sitt medgivande 08/09:107
kritik mot polisen med anledning av ett ingripande i samband med en demonstration 08/09:124
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Presskonferens
− allvarlig kritik mot en kommunal nämnd som, med hänvisning till innehållet i en tidigare artikel, stängt ute en journalist från en presskonferens och
även i övrigt vägrat honom information 06/07:513
Prioritering
− fråga bl.a. om en tjänsteman vid socialförvaltningen har kunnat fatta ett
beslut angående vissa prioriteringar av arbetsuppgifter inom nämndens
verksamhetsområde 05/06:279
Proportionalitetsprincipen
− kritik mot polisen för ett ingripande mot en utländsk kvinna och uttalanden
om ett frihetsberövande var förenligt med den s.k. proportionalitetsprincipen m.m. 08/09:108
Provokativa åtgärder
− uttalanden om polisens användning av provokativa åtgärder, infiltratörer
och informatörer samt den misstänktes rätt till information om att sådana
arbetsmetoder använts 08/09:140
Psykiatrisk tvångsvård
− fråga om förutsättningarna att inom den psykiatriska tvångsvården inskränka patients rätt att använda telefon 04/05:304
− kritik mot en länsrätt för brister i handläggningen av psykiatrimål, bl.a.
fråga om tillämpningen av bestämmelserna om kommunicering och muntlig förhandling 04/05:153
− initiativärende rörande de rättsliga förutsättningarna för ”frivillig” bältesläggning 08/09:338
Regeringsformen
− fråga om en polismyndighets agerande har inneburit att en polisinspektörs
yttrandefrihet har begränsats 04/05:73
− fråga om skoltjänstemän, vid möte med företrädare för en friskola angående undervisningens religiösa innehåll, kommit att ställa frågor om företrädarnas religiösa hemvist 05/06:397
− initiativärende mot en kommunal nämnd rörande ett uppdrag som stadsarkitekt. Bland annat fråga om uppdraget varit förenligt med föreskrifterna
om överlämnande av förvaltningsuppgift 05/06:416
− fråga om uttalande av ordföranden i en kommunal nämnd har inskränkt
anställds yttrande- och meddelarfrihet 06/07:473
− initiativärende mot två kommunala nämnder rörande uppdrag till bolag och
enskilda att utreda förutsättningarna för serveringstillstånd i enskilda ärenden och om det varit förenligt med bl.a. föreskrifterna om överlämnande
av förvaltningsuppgift 06/07:461
− uttalande om huruvida framförande av ett budskap kan vara att anse som
förargelseväckande beteende i brottsbalkens mening – kritik mot ett polisingripande under en demonstration 07/08:140
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− initiativärende beträffande den s.k. razzian mot internetsajten The Pirate
Bay 07/08:160
− kritik mot ett gymnasieförbund angående ett beslut rörande politiska partiers möjligheter att lämna politisk information i skolor 07/08:462
− kritik mot ordförandena i två kommunala nämnder för ett uttalande i brev
till skolpersonal rörande organisationers möjligheter att lämna politisk information i skolor 07/08:464
− fråga om beslut av rektor vid ett universitet att inleda en granskning av en
professors forskning innebar en kränkning av professorns meddelarfrihet.
Även fråga om utformning av avsnitt i universitetets interna regler för hantering av anklagelser om ohederlighet i forskning 07/08:439
− fråga om en kommunal nämnds åtgärd att tilldela en befattningshavare en
erinran har inneburit en kränkning av dennes yttrandefrihet 07/08:550
− kritik mot rektor för en gymnasieskola som efter protest från elever tagit
tillbaka inbjudan till ett politiskt parti att lämna information i skolan
08/09:396
− beslut i två fall som rör att ett politiskt parti nekats tillträde till gymnasieskolor för att ”hålla bokbord”. Fråga bl.a. om skolledningarnas agerande
stått i strid med objektivitetskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen 08/09:400
− fråga om tjänstemän inom ett landsting hade kränkt en anställds yttrandeoch meddelarfrihet 08/09:522
− En skola avslutade sitt samarbete med en ”skolpräst” efter att denne undertecknat ett upprop mot kyrklig välsignelse av registrerade partnerskap.
Fråga om yttrandefriheten hade kränkts 08/09:534
Registrering
− kritik mot bl.a. Säkerhetspolisen för passivitet i ett ärende om rättelse av
uppgifter i belastningsregistret m.m. 07/08:67
Renhållning
− initiativärende mot en kommunal nämnd angående ordningen för prövning
av frågor om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering
06/07:371
Resning
− ”Fallet Ulf” – en granskning av bl.a. objektivitetsprincipens tillämpning
under förundersökning och rättegång samt av Riksåklagarens handläggning av ett ärende gällande resning 07/08:87
− polis och åklagares handläggning av en förundersökning bör ske med särskild skyndsamhet om utredningen kan få betydelse för ställningstagande
till om det finns skäl att återuppta en förundersökning avseende en lagakraftvunnen dom 07/08:153
Rättegångsbalken
− kritik mot polis och åklagare för långsam handläggning av en förundersökning om våldtäkt där målsäganden var under 18 år samt mot åklagare
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för dröjsmål med att vidarebefordra en framställan om målsägandebiträde
till rätten 04/05:90
polisens rätt att fotografera omhändertagna personer 04/05:98
kritik mot en polismyndighet för långsam handläggning av ungdomsärenden 04/05:103
polisens möjligheter att i samband med verkställighet av ett beslut om
hämtning till förhör omhänderta en mobiltelefon 05/06:84
långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden inte har
fyllt 18 år 05/06:95
fråga om tillstånd kan ges till hemlig teleavlyssning av teleadress som
används av en person vars identitet är okänd 06/07:30
uttalanden rörande handläggningen av beslag såväl hos åklagare som vid
tingsrätten och i hovrätten 06/07:47
uttalanden rörande förundersökningsledarskap samt möjligheten att förordna om beslag beträffande ett föremål som inte var tillgängligt vid beslutstillfället 06/07:54
fråga om vissa uppgifter borde ha redovisats i ett förundersökningsprotokoll m.m. 06/07:62
uttalanden om en polismans handlande i anslutning till ett envarsgripande i
ett ärende om snatteri 06/07:69
disciplinansvar för en domare som utan laga grund beslutat om hämtning
av ett vittne; även uttalanden rörande rätten till reseersättning 06/07:38
fråga om det funnits lagliga möjligheter för polisen att besluta om husrannsakan i en bostad på grund av misstanke om ringa narkotikabrott m.m.
06/07:76
lämpligheten av att en domare gjorde uppehåll i en huvudförhandling i ett
brottmål för att låta ett vittne läsa igenom sina under förundersökningen
lämnade uppgifter 07/08:29
kritik mot polis och åklagare för handläggningen av ett beslag 07/08:64
en domares åtgärd att uppmana en åhörare att ta av sig sin huvudbonad vid
en brottmålsförhandling 07/08:30
kritik mot polisen för ”samtal” i en skola med elever under en pågående
förundersökning m.m. 07/08:149
uttalanden med anledning av en domares agerande i samband med att en
person filmade in i en rättssal under en pågående huvudförhandling 07/08:49
initiativärende beträffande den s.k. razzian mot internetsajten The Pirate
Bay 07/08:160
uttalanden om lagligheten av en polismans beslut att beslagta två hundar
och sedan ”förverka/avliva” dem 08/09:83
fråga om en tingsrätt innan en huvudförhandling i ett mål med häktad
avslutas bör tillfråga parterna om deras uppfattning i häktningsfrågan om
detta inte berörts under slutanförandena och, om dom inte avkunnas, om
rätten alltid bör avkunna beslut i häktningsfrågan 08/09:53
kritik mot polisen för ett ingripande mot en utländsk kvinna och uttalanden
om ett frihetsberövande var förenligt med den s.k. proportionalitetsprincipen m.m. 08/09:108
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− en domstols skyldighet att ta ställning till om en ung målsägande skall
höras personligen vid huvudförhandlingen eller om ett videoförhör som
hållits under förundersökningen skall spelas upp 08/09:59
− kritik mot polisen för det sätt som en kroppsbesiktning – urinprovstagning
utomhus i ett buskage – verkställdes 08/09:156
− uttalanden om en polismans åtgärder i samband med en begäran om överprövning av ett tvångsmedelsbeslut m.m. 08/09:130
− uttalanden angående lämpligheten av kontakter mellan domstol och läkare
med anledning av till rätten ingivna läkarintyg 08/09:68
Rättegångskostnad
− fråga om Fonden för fukt- och mögelskador haft stöd i författning för ett
beslut att garantera betalning av rättegångskostnaderna i mål om skadestånd 05/06:147
Rättelse
− kritik mot bl.a. Säkerhetspolisen för passivitet i ett ärende om rättelse av
uppgifter i belastningsregistret m.m. 07/08:67
− förutsättningarna för rättelse enligt förvaltningsprocesslagen 08/09:78
Rättidsprövning
− initiativärende mot en kommunal nämnd angående ordningen för prövning
av frågor om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering
06/07:371
Rättskraft
− kritik mot Naturvårdsverket för felaktig handläggning av ett anställningsärende 05/06:345
− fråga om myndighets bundenhet av besvärsinstansens sakprövning i samband med återförvisning av mål 06/07:422
− Länsrätt har avskrivit ärenden om riksfärdtjänst, eftersom tidpunkten för
aktuell resa passerats, men ändå uttalat sig i sakfrågan. Fråga om betydelsen av sådana uttalanden vid kommunens prövning av senare ärenden
rörande likartade förhållanden 08/09:436
Rättspsykiatrisk vård
− fråga om det är tillåtet för en polismyndighet att hos sjukvårdsinrättning
fråga om ett antal namngivna personer vilka fått avvisnings- eller utvisningsbeslut vistades på inrättningen 04/05:184
− beräkning av tidsfristen för chefsöverläkarens skyldighet enligt 16 § andra
stycket sista meningen lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV)
att göra anmälan till domstol 05/06:311
− placering av en för mord dömd patient på en rättspsykiatrisk klinik i närheten av mordoffrets släktingar. Fråga bl.a. om i vilken utsträckning deras inställning kunde beaktas vid placeringen 05/06:318
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− fråga om utskrivning av en patient som av domstol har överlämnats till
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning i förening med beslut om utvisning 06/07:337
Saklighet
− Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en föreskrift beslutat om fridlysning av
Storsjöodjuret. Fråga om föreskriftens rättsliga verkan 06/07:362
− kritik mot en kommunal nämnd för handläggningen av en anmälan om
olovligt byggande 07/08:502
Sammanträde
− tingsrätts åtgärd att endast kalla den ena av två parter till ett sammanträde i
ett ärende 06/07:44
Sekretess
− en tingsrätts handläggning av svarandens s.k. skyddade personuppgifter i
ett FT-mål 04/05:29
− en tingsrätts åtgärd att vid en häktningsförhandling besluta om s.k. medhörning samt i häktningsbeslutet hemlighålla den häktades identitet m.m.
04/05:42
− vissa uttalanden rörande sekretessen mellan bl.a. skolhälsovården och
polisen 04/05:376
− brott mot tystnadsplikt i ett ärende om upphandling 04/05:421
− fråga om en domstols handläggning av frågor om sekretess i en dom
rörande ansvar för sexualbrott 05/06:46
− en socialförvaltning hade lämnat ut uppgift om en anmälares yrke till den
som anmälan avsåg. – Fråga om åtgärden stått i strid med bestämmelsen i
7 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) om sekretesskydd i vissa fall för en
anmälare 05/06:446
− fråga om partsställning och sekretess när det i ett ärende vid en socialnämnd uppkom frågor om rätt till både försörjningsstöd och underhållsbidrag 05/06:298
− Efter en separation hade föräldrarna gemensam vårdnad om sina två barn.
Barnen bodde hos sin mor som hade s.k. skyddade personuppgifter. Fråga
om socialnämnden i kvinnans vistelsekommun har kunnat underlåta att informera barnens far om att nämnden hade beslutat att inleda en s.k. barnavårdsutredning 05/06:208
− kontrollanter från Radiotjänst i Kiruna AB gjorde ett besök vid ett s.k.
särskilt boende. Fråga om personal har kunnat lämna ut uppgifter till kontrollanterna om vilka av de boende som hade TV 05/06:441
− handläggningen av ett adoptionsärende när tjänstemän vid nämndens förvaltning bedömde att det fanns skäl att återkalla ett s.k. adoptionsmedgivande; särskilt fråga om sekretess gentemot adoptionsorganisationen
06/07:293
− fråga om sekretess mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet 06/07:510
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− Försäkringskassans åtgärd att begära vissa uppgifter från en enskild förskola 06/07:477
− fråga om personal vid ett gruppboende har åsidosatt sin tystnadsplikt genom att i en insändare lämna ut vissa uppgifter om en enskild 07/08:536
− fråga om röjande av sekretessbelagda uppgifter; felaktig hantering när ett
e-postmeddelande skapats har medfört att mottagaren haft möjlighet att ta
del av uppgifter rörande en annan person 07/08:539
− uttalanden angående lämpligheten av kontakter mellan domstol och läkare
med anledning av till rätten ingivna läkarintyg 08/09:68
− kritik mot Migrationsverket angående ifrågasatt brott mot tystnadsplikt
m.m. 08/09:255
Service
− kritik mot en förrättningslantmätare för hjälp åt en part att bemöta ett
överklagande av lantmätarens beslut 07/08:495
− fråga om innebörden av information om avvikelse från tillstånd till färdtjänst 08/09:429
Serviceskyldighet
− att en myndighet en dag med särskilt begränsat öppethållande (här klämdag) hållit alla sina kontor, utom det med registratorsfunktion, stängda har
befunnits förenligt med förvaltningslagen, trots att enskilda då inte kunnat
få insyn i egna ärenden under handläggning på dessa kontor eller annan
tillgång till där förvarade handlingar 04/05:416
− Sociala enheten vid en länsstyrelse hade begränsat sina telefontider. Fråga
om enheten uppfyllde kravet på att vara tillgänglig per telefon 06/07:318
− fråga om avsaknad av fast besökstid vid en av Centrala studiestödsnämndens (CSN) lokala arbetsenheter inneburit att de krav avseende myndigheternas tillgänglighet som uppställs i 5 § förvaltningslagen (1986:223) har
åsidosatts 06/07:401
Skadestånd
− en åklagares ansvar för att en målsägande har informerats under en förundersökning om möjligheterna att begära skadestånd 08/09:137
Skattemyndighet
− brister i motiveringen till ett beslut 04/05:188
− avvaktat med omprövning 05/06:169
− spärrning av belopp från återbetalning 05/06:176
− spärrning av belopp från återbetalning 05/06:178
− skyndsamhetskravet vid omprövning 05/06:171
− dröjsmål med expediering av beslut samt disciplinansvar för tjänsteman
06/07:186
− handläggning av överprövningsärenden 06/07:191
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Skatteverket
− dokumentation av medgivande från åklagare att använda uppgifter ur förundersökning 08/09:264
− hantering av redovisat skatteavdrag i kontrolluppgift 08/09:267
− ideell förenings ansökan om organisationsnummer 08/09:280
Skolan
− Barn- och elevombudet, Skolverket, handlade ett ärende gällande en anmälan enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Fråga bl.a. om förutsättningarna för
Barn- och elevombudet att i ett beslut uttala sig om huruvida två elever
hade kränkt en annan elev 08/09:423
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
− vissa uttalanden rörande förutsättningarna för att i en förskoleklass ta emot
en elev efter framställning från endast den ene av barnets vårdnadshavare
04/05:342
− en kommun har på en faktura för daghemsavgifter angivit att även förälderns sammanboende är betalningsansvarig. – Fråga om betalningsansvar
för en sammanboende som inte är underhållsskyldig för barnen 05/06:403
− Eftersom det är svårt att utforma ett intyg rörande ett barn på ett sådant sätt
att inte personalens neutralitet i en vårdnadskonflikt ifrågasätts bör förskolepersonal vara återhållsam med att avge intyg på den ena vårdnadshavarens begäran. 06/07:384
− kritik mot en kommunal nämnd avseende de rutiner som tillämpats vid
mottagande av elever i förskoleklass och grundskola, m.m. 07/08:478
Grundskolan
− vissa uttalanden rörande förutsättningarna för att i en grundskola ta emot
en elev efter framställning från endast den ene av barnets vårdnadshavare
04/05:342
− En högstadieskola har genomfört urinprovstagning av elev i anledning av
misstanke om drogmissbruk. – Fråga bl.a. om åtgärden stått i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Även vissa uttalanden rörande sekretessen mellan bl.a. skolhälsovården och polisen 04/05:346
− fråga om ett sexårigt, ej skolpliktigt barn, kunde tas emot i en grundskola
efter framställning från endast en av vårdnadshavarna 05/06:371
− kritik mot en kommun för handläggningen av ett ärende rörande tillstånd
att fullgöra skolplikt i hemmet (s.k. hemundervisning) 05/06:382
− fråga om personal vid en skola på sätt som skedde borde ha biträtt en
vårdnadshavare som under pågående vårdnadstvist och mot den andre förälderns vilja hämtat sitt barn i skolan och tagit med barnet till en annan
kommun 05/06:392
− kritik mot en kommunal nämnd avseende de rutiner som tillämpats vid
mottagande av elever i förskoleklass och grundskola, m.m. 07/08:478
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− fråga om lämpligheten av att en rektor har tillåtit polismäns samtal med en
elev i skolans lokaler med anledning av en händelse som föranlett en polisanmälan mot eleven, m.m. 07/08:467
− Polisen önskade träffa vissa skolelever för kontroll av deras mopeder.
Fråga om lämpligheten av att elevernas namn ropades upp över skolans
högtalaranläggning 07/08:470
− kritik mot en skolkurator som, under en pågående tvist vid domstol angående umgänge med barn, på begäran av den ena förälderns ombud har avgett ett utlåtande rörande barnen 07/08:473
Gymnasieskolan
− en rektors interimistiska beslut om avstängning av en elev hade i strid med
bestämmelsen i 6 kap. 24 § tredje stycket gymnasieförordningen
(1992:394) tidsbegränsats. Beslutet hade inte heller underställts styrelsens
för utbildningen prövning och inte försetts med överklagandeanvisning
04/05:358
− handläggningen av ärenden om förvisning av elever från gymnasieskolan,
m.m. 07/08:448
Skolstyrelse och skolledning
− fråga om företagen visitation av elevers väskor och skåp stått i strid med
bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra meningen regeringsformen (RF) angående skyddet mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång
04/05:337
− ett uttalande av en rektor om att det var olagligt att dela ut flygblad på en
skola har ansetts stå i strid med det i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen
uppställda förbudet mot spridningshinder 04/05:401
− vissa uttalanden rörande skolhuvudmans skyldighet att hålla skollokaler
öppna under pågående strejk 04/05:363
− kritik mot en skolförvaltning för handläggningen av ett vitesärende
04/05:368
− fråga om skolledning i en kommun på sätt som skedde borde ha biträtt en
vårdnadshavare som under pågående vårdnadstvist och mot den andre förälderns vilja hämtat sitt barn i skolan och tagit med barnet till en annan
kommun 05/06:392
− kritik mot en skolförvaltning för handläggningen av en anmälan rörande en
friskola. – Fråga bl.a. om tjänstemän från förvaltningen genom att ställa
vissa frågor till företrädare för friskolan om religiös påverkan i undervisningen, kommit att beröra företrädarnas religiösa hemvist 05/06:397
− handläggningen av ett skolskjutsärende. Bl.a. fråga om en ansökan om
ändring i utförandet av skolskjutsen skulle ha föranlett ett formellt överklagbart beslut 06/07:388
− handläggningen av ett skolskjutsärende. Bl.a. fråga om kommun haft skyldighet att fatta beslut avseende förfluten tid 06/07:395
− kritik mot ett gymnasieförbund angående ett beslut rörande politiska partiers möjligheter att lämna politisk information i skolor 07/08:462
642

BILAGA 9

2008/09:JO1

− kritik mot ordförandena i två kommunala nämnder för ett uttalande i brev
till skolpersonal rörande organisationers möjligheter att lämna politisk information i skolor 07/08:464
− fråga om kommunal nämnd kunnat underlåta att fatta beslut i ärende
rörande friskolepeng efter det att förvaltningsdomstol upphävt nämndens
tidigare beslut 07/08:484
− kritik mot rektor för en gymnasieskola som efter protest från elever tagit
tillbaka inbjudan till ett politiskt parti att lämna information i skolan
08/09:396
− beslut i två fall som rör att ett politiskt parti nekats tillträde till gymnasieskolor för att ”hålla bokbord”. Fråga bl.a. om skolledningarnas agerande
stått i strid med objektivitetskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen 08/09:400
− En skola avslutade sitt samarbete med en ”skolpräst” efter att denne undertecknat ett upprop mot kyrklig välsignelse av registrerade partnerskap.
Fråga om yttrandefriheten hade kränkts 08/09:534
Skolskjuts
− En kommun tillhandahöll skolskjuts genom att ge elever ett s.k. busskort.
Fråga bl.a. om kommunen kunde ta ut en avgift av eleven om denne hade
förlorat busskortet och bad om att få ett nytt kort 08/09:419
− brister bl.a. i informationen till vårdnadshavarna om handläggningen av en
ansökan om skolskjuts 08/09:409
Skyddade personuppgifter
− utformningen av socialförsäkringsnämnds protokoll 04/05:396
− Efter en separation hade föräldrarna gemensam vårdnad om sina två barn.
Barnen bodde hos sin mor som hade s.k. skyddade personuppgifter. Fråga
om socialnämnden i kvinnans vistelsekommun har kunnat underlåta att informera barnens far om att nämnden hade beslutat att inleda en s.k. barnavårdsutredning 05/06:208
Socialförsäkring
− felaktiga uppgifter 04/05:318
− underlåten kommunicering 04/05:318
− dröjsmål med att fatta ett beslut 04/05:321
− felaktiga uppgifter till JO 04/05:321
− fråga om tiden för omprövning enligt 20 kap. 10 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring 04/05:323
− formerna för ändring av ett beslut 04/05:325
− besvarande av frågor i e-postmeddelanden 04/05:326
− handläggningstid i ärende om vårdbidrag 05/06:323
− försäkringsläkares slutsats 05/06:324
− underlåtenhet att fatta formellt beslut 05/06:325
− utformningen av ett beslut om pension 05/06:327
− försäkringskassas ändring av ett beslut 05/06:329
− utbetalning enligt 17 kap. 1 § andra stycket AFL 05/06:333
− socialförsäkringsnämndsledamots agerande 05/06:335
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kränkande uttalande vid planeringsmöte 05/06:336
samtyckesblankett 06/07:355
avslag på ombuds begäran om anstånd under semestertid 06/07:357
beslut utan att beakta i rätt tid inkomna synpunkter 06/07:359
ändring med stöd av 20 kap. 10 a § AFL 06/07:359
Försäkringskassan har fortsatt att betala ut sjukpenning 07/08:372
handläggningen av ny ansökan om sjukersättning 07/08:374
dokumentation i s.k. utbytesfall 07/08:377
formell möjlighet till ändring av beslut 07/08:377
handläggningstid och kommunicering 07/08:380
statligt personskadeskydd 07/08:384
brister i kommunicering 07/08:387
kommunicering enligt 13 § lagen om underhållsstöd 07/08:390
anståndsansökan utan blankett 07/08:390
beslut omprövningsbart 07/08:395
krav på blankett vid anståndsansökan 07/08:391
handläggningstid för omprövning i ett ärende om pensionsrätt 07/08:395
tillämpningen av 20 kap. 10 a § AFL 07/08:399
omprövningar och överklaganden 07/08:402
dröjsmål med översändande av överklagande 07/08:406
Försäkringskassan har anlitat egen personal vid översättning 07/08:416
brister i Försäkringskassans diarieföring av överklaganden och begäran om
omprövning 07/08:411
Försäkringskassans utfärdande av en föreskrift 08/09:343
inhämtande av patientjournal för den försäkrades dotter 08/09:345
provisoriskt beslut kan inte fattas om avslag på en ansökan 08/09:347
provisoriskt beslut har inte följts av ett slutligt 08/09:348
handläggning av en begäran om omprövning 08/09:348
anstånd med svar på kommunicering 08/09:352
handläggning av begäran om inhibition av ej överklagbart beslut 08/09:356
beslut utan hänsyn till tid för inskanning av yttrande från den försäkrade
08/09:357
underlåtenhet att bifoga läkarutlåtanden till beslutsunderlag 08/09:358
ej fattat formellt beslut med anledning av en begäran om provisoriskt beslut 08/09:360
utformning av beslut om avvisning 08/09:362
avsaknad av fullföljdshänvisning 08/09:362
tillämpningen av 20 kap. 10 a § AFL 08/09:364
åberopande av 20 kap. 10 a § AFL i ett grundbeslut 08/09:367
åberopande av 20 kap. 10 a § AFL vid ändring endast av en redogörelse
för en beräkning 08/09:370
underlåtenhet att överlämna ett överklagande till länsrätt 08/09:371
rättsförlust för den försäkrade på grund av ett fel i automatiserad behandling 08/09:374
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Socialtjänsten
I. Socialtjänstlagen (SoL)
Allmänna riktlinjer för socialnämndens verksamhet
− fråga om en socialförvaltning hade åsidosatt sina åligganden i ett ärende
angående umgänge med barn genom att aktivt verka för att en förälder inte
skulle få utöva det umgänge som domstol hade tillerkänt föräldern
04/05:214
− några barn under 15 år var misstänkta för att ha utövat utpressning mot en
flicka. Med anledning därav kallade socialförvaltningen skriftligen de berörda barnen och deras föräldrar till ett gemensamt möte vid vilket även
polis skulle närvara. Fråga om utformningen av skrivelsen till föräldrarna.
Även fråga om förutsättningarna för att anordna ett gemensamt möte med
alla berörda 04/05:221
− Vid en tingsrätt pågick ett tvistemål angående rätt att överta en bostad
enligt lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem. Fråga om en
tjänsteman vid en socialförvaltning borde ha upprättat och till den ena parten ha lämnat en promemoria som innehöll bl.a. synpunkter på tvistefrågan
04/05:284
− fråga om tjänstemän vid en socialförvaltning hade brustit i objektivitet vid
handläggningen av ett s.k. barnavårdsärende m.m. 04/05:205
− fråga om det fanns skäl för en socialförvaltning att göra ett oanmält hembesök 04/05:212
− fråga om en socialnämnds skyldighet att upprätthålla kontakten med vårdnadshavaren till ett barn som vårdas med stöd av LVU, när barnet inte vill
ha någon kontakt med föräldern 05/06:265
− fråga om dokumentationsplikten när socialnämnden lämnat ett uppdrag att
utföra en barnavårdsutredning till en s.k. privat konsult 05/06:230
− en man hade beviljats bistånd i form av en plats vid ett kommunalt korttidsboende. Fråga om kommunens skyldighet att underrätta de anhöriga
om att mannen avlidit 05/06:236
− en ordförande i en socialnämnd bistod som privatperson en sjuttonårig
flicka som var i konflikt med sina föräldrar. Fråga om ordföranden därigenom på grund av jäv varit förhindrad att handlägga en anmälan till nämnden som rörde flickans förhållanden i hemmet 05/06:272
− fråga om en kommun i besparingssyfte har kunnat besluta bl.a. om att
verkställigheten av vissa beslut om bistånd enligt SoL och insatser enligt
LSS skulle upphöra under en tid 05/06:204
− fråga om det har funnits något kommunalt beslut om en taxa på vilket en
kommunal nämnd har kunnat grunda ett uttag av vissa måltidsavgifter
inom kommunens äldre- och handikappomsorg 05/06:305
− fråga om de intagna vid ett kommunalt behandlingshem hade utsatts för
otillåten s.k. kollektiv bestraffning genom att hemmet hade ställt in bl.a.
vissa helgaktiviteter 05/06:233
− fråga bl.a. om en tjänsteman vid socialförvaltningen har kunnat fatta ett
beslut angående vissa prioriteringar av arbetsuppgifter inom nämndens
verksamhetsområde 05/06:279
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− socialtjänstens ansvar för att kontinuerligt följa upp situationen för personer med psykiska funktionshinder 06/07:265
− fråga bl.a. om en socialförvaltning, utan samråd med den ena vårdnadshavaren och i strid med vad en domstol hade förordnat om ett barns boende,
kunde medverka till att barnet flyttade till den andra vårdnadshavaren
06/07:251
− en tjänsteman gick en utbildning i familjeterapi och skulle inom ramen för
utbildningen ha ett s.k. klientsamtal vid vilket bl.a. hennes lärare skulle
vara närvarande. Fråga om tjänstemannen själv borde ha valt ut och kontaktat en klient för att fråga om denne ville medverka i ett sådant samtal
07/08:275
− fråga om en förälder som inte var vårdnadshavare men berättigad till umgänge skulle ha betraktats som part i ett s.k. barnavårdsärende 08/09:287
− fråga om bl.a. rätten för enskilda personer att göra ljud- eller bildupptagningar vid samtal med tjänstemän vid en socialförvaltning 08/09:320
Bistånd
− en försäkringskassa hade avslagit en kvinnas ansökan om underhållsstöd
därför att det inte kunde uteslutas att hon fortfarande bodde tillsammans
med sin f.d. make. Fråga bl.a. om socialnämnden utan en egen prövning
har kunnat lägga försäkringskassans bedömning till grund för ett beslut om
att avslå en ansökan från kvinnan om försörjningsstöd 05/06:224
− fråga om partsställning och sekretess när det i ett ärende vid en socialnämnd uppkom frågor om rätt till både försörjningsstöd och underhållsbidrag 05/06:298
− fråga om en kommun i besparingssyfte har kunnat besluta bl.a. om att
verkställigheten av vissa beslut om bistånd enligt SoL och insatser enligt
LSS skulle upphöra under en tid 05/06:204
− fråga om det förelegat förutsättningar för en socialnämnd att återta ett s.k.
gynnande beslut om ekonomiskt bistånd. Även fråga om utformningen av
ett sådant beslut 05/06:282
− fråga bl.a. om utformningen av ett förbehåll om att ett gynnande beslut om
försörjningsstöd kunde komma att omprövas 05/06:287
Omsorger om barn och ungdom
− fråga om en socialförvaltning hade åsidosatt sina åligganden i ett ärende
angående umgänge med barn genom att aktivt verka för att en förälder inte
skulle få utöva det umgänge som domstol hade tillerkänt föräldern
04/05:214
− fråga om socialnämndens skyldighet att underrätta barnets vårdnadshavare
om att en s.k. barnavårdsutredning har inletts 04/05:202
− fråga om en socialnämnd utan tillräckliga skäl hade inlett en s.k. barnavårdsutredning 04/05:198
− fråga om en socialnämnd borde ha inlett en s.k. barnavårdsutredning med
anledning av uppgifter om att ett barn for illa. Även fråga om det s.k.
barnperspektivet i ett ärende angående bistånd avseende en hyresskuld
04/05:192
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− efter att en socialnämnd beslutat att ett omedelbart omhändertagande med
stöd av LVU av två syskon skulle upphöra överlämnades barnen till sin
mor. Fråga om nämnden hade tillräckligt underlag för att kunna bedöma
moderns omsorgsförmåga 05/06:255
− fråga bl.a. om en socialnämnds beslut att flytta ett barn, som vårdades
enligt LVU, från ett familjehem till ett annat grundades på en tillräckligt
omsorgsfull utredning 05/06:242
− fråga om en socialnämnds skyldighet att upprätthålla kontakten med vårdnadshavaren till ett barn som vårdas med stöd av LVU, när barnet inte vill
ha någon kontakt med föräldern 05/06:265
− handläggningen av ett adoptionsärende när tjänstemän vid nämndens förvaltning bedömde att det fanns skäl att återkalla ett s.k. adoptionsmedgivande; särskilt fråga om sekretess gentemot adoptionsorganisationen
06/07:293
− två syskon var placerade i ett familjehem enligt 2 § LVU. Fråga om ett
beslut om omplacering av barnen grundades på en tillfredsställande utredning 06/07:305
− fråga om socialnämndens åtgärder beträffande en 16-årig flicka som misstänktes för att bl.a. missbruka rökheroin hade varit otillräckliga 06/07:247
− fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 § andra stycket föräldrabalken kunde ge in en tidigare avslutad s.k. barnavårdsutredning 07/08:285
− En domstol hade i en dom förordnat att ett barn skulle bo hos sin mor.
Fråga bl.a. om tjänstemän vid en socialförvaltning borde ha medverkat när
modern försökte att hämta barnet från fadern 08/09:283
− En socialnämnd beslutade att omplacera två barn som vårdades med stöd
av 2 § LVU. Fråga bl.a. om nämnden har kunnat underlåta att bereda vårdnadshavarna tillfälle att yttra sig över de utredningar som låg till grund för
besluten 08/09:300
− fråga om en förälder som inte var vårdnadshavare men berättigad till umgänge skulle ha betraktats som part i ett s.k. barnavårdsärende 08/09:287
Stöd till missbrukare
− fråga om vilken kommun som hade huvudansvaret för socialtjänstens långsiktiga behandlingsinsatser beträffande en person som saknade fast bostad
och som rörde sig mellan olika kommuner 04/05:227
Äldreomsorg
− uttag av avgifter inom äldreomsorgen; fråga om socialnämndens beslut
om en ändring i den kommunala taxan stod i strid med det s.k. retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 3 § kommunallagen (1991:900). Även fråga om skyldighet att lämna en underrättelse om att ett beslut i ett enskilt avgiftsärende kunde överklagas 04/05:236
− en kvinna, född 1919, hade beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen i form
av ett särskilt boende. Fråga om socialnämnden varit skyldig att fatta ett
beslut som kvinnan har kunnat överklaga när nämnden bestämde att kvinnan skulle flytta till ett annat särskilt boende 05/06:182
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− en man hade beviljats bistånd i form av en plats vid ett kommunalt korttidsboende. Fråga om kommunens skyldighet att underrätta de anhöriga
om att mannen avlidit 05/06:236
− kontrollanter från Radiotjänst i Kiruna AB gjorde ett besök vid ett s.k.
särskilt boende. Fråga om personal har kunnat lämna ut uppgifter till kontrollanterna om vilka av de boende som hade TV 05/06:441
− fråga om de rättsliga förutsättningarna för att begränsa omfattningen av
anhörigas besök hos en person i dennes lägenhet vid ett särskilt boende för
äldre 06/07:277
− en kommun beslutade att återkalla s.k. arbetstekniska hjälpmedel som
kommunen tidigare hade tillhandahållit; fråga bl.a. om de rättsliga förutsättningarna för beslutet och om utformningen av beslutet 07/08:366
Familjerätt
− fråga bl.a. om dokumentationsplikten i ett ärende rörande en vårdnadsutredning när socialnämnden hade gett en utomstående s.k. konsult i uppdrag
att utföra utredningen 06/07:289
− handläggningen av ett adoptionsärende; fråga bl.a. om dokumentationsplikten och rätten till partsinsyn 06/07:284
− handläggningen av ett adoptionsärende när tjänstemän vid nämndens förvaltning bedömde att det fanns skäl att återkalla ett s.k. adoptionsmedgivande; särskilt fråga om sekretess gentemot adoptionsorganisationen
06/07:293
− en domstol hade förordnat att vårdnaden om ett barn, som var placerat i ett
familjehem, skulle flyttas över till familjehemsföräldrarna; fråga om socialnämnden enligt 8 kap. 1 § andra stycket SoL kunde kräva att den förälder, som tidigare haft vårdnaden, skulle bidra till kommunens kostnad avseende familjehemsplaceringen i avvaktan på att domen om vårdnaden
vann laga kraft 07/08:281
− socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig 07/08:289
− En domstol hade i en dom förordnat att ett barn skulle bo hos sin mor.
Fråga bl.a. om tjänstemän vid en socialförvaltning borde ha medverkat när
modern försökte att hämta barnet från fadern 08/09:283
Vård i familjehem och i hem för vård eller boende
− en socialnämnd kan inte överlämna till annan nämnd att avgöra var ett
barn som vårdas enligt LVU skall vistas under vårdtiden 04/05:261
− allvarlig kritik har riktats mot en socialnämnd för handläggningen av ett
ärende angående familjehemsplacering av barn. Kritiken har avsett bl.a. att
nämnden beslutade om att begära handräckning av polis trots att det inte
förelåg laga grund för en sådan framställning 05/06:212
− fråga om en socialnämnds skyldighet att underrätta ett särskilt ungdomshem om förhållanden som påverkar vården av den unge vid hemmet
05/06:260
− fråga bl.a. om kravet på dokumentation av samtycke till en placering av en
16-årig yngling i ett HVB-hem 05/06:218
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− fråga bl.a. om en socialnämnds beslut att flytta ett barn, som vårdades
enligt LVU, från ett familjehem till ett annat grundades på en tillräckligt
omsorgsfull utredning 05/06:242
− fråga om vem som är behörig att fatta ett beslut om utskrivning från ett
kommunalt hem för vård eller boende, ett s.k. HVB-hem 07/08:274
− fråga om en länsstyrelse borde ha inlett ett tillsynsärende beträffande ett
s.k. HVB-hem, som drevs i enskild regi, angående vid hemmet tillämpade
rutiner för ”visitation” 07/08:297
− fråga om en länsstyrelse hade uppfyllt det tillsynsansvar beträffande enskild tillståndspliktig verksamhet som åligger länsstyrelsen enligt socialtjänstlagen 07/08:303
− fråga om en socialnämnds skyldighet att fatta ett formellt beslut med anledning av att en 15-årig flicka, som vårdades med stöd av LVU, förklarade att hon ville bli omplacerad 07/08:346
− en domstol hade förordnat att vårdnaden om ett barn, som var placerat i ett
familjehem, skulle flyttas över till familjehemsföräldrarna; fråga om socialnämnden enligt 8 kap. 1 § andra stycket SoL kunde kräva att den förälder, som tidigare haft vårdnaden, skulle bidra till kommunens kostnad avseende familjehemsplaceringen i avvaktan på att domen om vårdnaden
vann laga kraft 07/08:281
− En socialnämnd beslutade att omplacera två barn som vårdades med stöd
av 2 § LVU. Fråga bl.a. om nämnden har kunnat underlåta att bereda vårdnadshavarna tillfälle att yttra sig över de utredningar som låg till grund för
besluten 08/09:300
Handläggning av ärende m.m.
− fråga om en socialnämnd var skyldig att ompröva ett beslut om avslag på
en ansökan om försörjningsstöd 04/05:282
− Vid en tingsrätt pågick ett tvistemål angående rätt att överta en bostad
enligt lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem. Fråga om en
tjänsteman vid en socialförvaltning borde ha upprättat och till den ena parten ha lämnat en promemoria som innehöll bl.a. synpunkter på tvistefrågan
04/05:284
− långsam handläggning av en fråga angående skuldsanering 04/05:234
− fråga om socialnämndens skyldighet att underrätta barnets vårdnadshavare
om att en s.k. barnavårdsutredning har inletts 04/05:202
− fråga om en socialnämnd utan tillräckliga skäl hade inlett en s.k. barnavårdsutredning 04/05:198
− handläggningen av ett tillståndsärende; fråga bl.a. om länsstyrelsen borde
ha utfärdat ett skriftligt föreläggande om komplettering av ansökan
04/05:287
− En socialförvaltning hade lämnat ut uppgift om en anmälares yrke till den
som anmälan avsåg. – Fråga om åtgärden stått i strid med bestämmelsen i
7 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) om sekretesskydd i vissa fall för en
anmälare 05/06:446

649

2008/09:JO1

BILAGA 9

− initiativärende mot Skaraborgs sjukhus, Sjukhuset i Falköping, angående
underrättelseskyldighet enligt 24 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 05/06:315
− en socialförvaltning borde inte ha föreslagit att länsrätten skulle förordna
en kvinna till ett offentligt biträde för ett barn i ett LVU-ärende när syftet
med framställningen var att en viss manlig advokat inte skulle utses
05/06:293
− fråga om partsställning och sekretess när det i ett ärende vid en socialnämnd uppkom frågor om rätt till både försörjningsstöd och underhållsbidrag 05/06:298
− fråga om socialnämndens skyldighet att kommunicera ett yttrande enligt
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
(LUL) 05/06:227
− En kvinna, född 1919, hade beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen i form
av ett särskilt boende. Fråga om socialnämnden varit skyldig att fatta ett
beslut som kvinnan har kunnat överklaga när nämnden bestämde att kvinnan skulle flytta till ett annat särskilt boende 05/06:182
− fråga om en ordförande i en socialnämnd med stöd av delegation kan fatta
beslut angående omprövning enligt 13 § tredje stycket LVU av vård som
ges med stöd av 3 § LVU 05/06:251
− fråga bl.a. om en socialnämnd kan komma överens med vårdnadshavaren
om att avvakta en tid med en utredning som rör en framställning om att
vård enligt LVU skall upphöra 05/06:301
− Efter en separation hade föräldrarna gemensam vårdnad om sina två barn.
Barnen bodde hos sin mor som hade s.k. skyddade personuppgifter. Fråga
om socialnämnden i kvinnans vistelsekommun har kunnat underlåta att informera barnens far om att nämnden hade beslutat att inleda en s.k. barnavårdsutredning 05/06:208
− fråga om det förelegat förutsättningar för en socialnämnd att återta ett s.k.
gynnande beslut om ekonomiskt bistånd. Även fråga om utformningen av
ett sådant beslut 05/06:282
− fråga bl.a. om kravet på dokumentation av samtycke till en placering av en
16-årig yngling i ett HVB-hem 05/06:218
− fråga bl.a. om de rättsliga förutsättningarna för att under en s.k. barnavårdsutredning inhämta uppgifter från barnet utan vårdnadshavarens samtycke 06/07:212
− socialförvaltningen hade tillsammans med en skola remitterat en pojke till
BUP. Fråga om ett utlåtande som därefter begärdes från BUP rörande pojken borde ha inhämtats inom ramen för en s.k. barnavårdsutredning. Även
fråga om samverkan mellan olika myndigheter 06/07:270
− fråga om en länsstyrelse hade åsidosatt sina åligganden som tillsynsmyndighet när den inte utredde klagomål mot en socialnämnd. Även fråga rent
allmänt om principerna för länsstyrelsernas tillsyn i anledning av dit inkomna klagomål på socialtjänstens område 06/07:226
− fråga bl.a. om en socialnämnd hade ändrat ett beslut så att ett överklagande
hade förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen 06/07:312
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− i ett biståndsärende skall i förekommande fall dokumenteras hur det s.k.
barnperspektivet har beaktats 06/07:281
− fråga om en socialförvaltning, under åberopande av ett förtryckt medgivande i en ansökan om bistånd, har varit berättigad att inhämta vissa uppgifter om den enskildes ekonomiska förhållanden trots att uppgifterna inte
hade någon betydelse i ärendet 06/07:274
− fråga bl.a. om dokumentationsplikten i ett ärende rörande en vårdnadsutredning när socialnämnden hade gett en utomstående s.k. konsult i uppdrag
att utföra utredningen 06/07:289
− fråga bl.a. om en socialnämnd, för att utfå en fordran, skulle ha väckt talan
om ersättning hos länsrätten enligt 9 kap. 3 § socialtjänstlagen i stället för
att ansöka om betalningsföreläggande 07/08:278
− fråga om beräkning av tid för överklagande av ett beslut om försörjningsstöd när beslutet har delgetts genom s.k. förenklad delgivning 07/08:352
− fråga om en förälder som inte var vårdnadshavare men berättigad till umgänge skulle ha betraktats som part i ett s.k. barnavårdsärende 08/09:287
− En socialnämnd beslutade att omplacera två barn som vårdades med stöd
av 2 § LVU. Fråga bl.a. om nämnden har kunnat underlåta att bereda vårdnadshavarna tillfälle att yttra sig över de utredningar som låg till grund för
besluten 08/09:300
Tillsynen över socialtjänsten
− fråga om en länsstyrelse borde ha inlett ett tillsynsärende beträffande ett
s.k. HVB-hem, som drevs i enskild regi, angående vid hemmet tillämpade
rutiner för ”visitation” 07/08:297
− fråga om en länsstyrelse hade uppfyllt det tillsynsansvar beträffande enskild tillståndspliktig verksamhet som åligger länsstyrelsen enligt socialtjänstlagen 07/08:303
II. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
− en socialnämnd kan inte överlämna till annan nämnd att avgöra var ett
barn som vårdas enligt LVU skall vistas under vårdtiden 04/05:261
− en advokat hade utsetts till offentligt biträde för ett barn i ett mål angående
vård enligt LVU; fråga om biträdets rätt att vara närvarande vid ett möte
mellan socialförvaltningen, barnet och barnets far 04/05:257
− handläggningen av ett ärende angående umgänge med ett barn som vårdades enligt LVU; fråga bl.a. om nämndens skyldighet att fatta ett beslut om
umgänget enligt 14 § LVU efter framställning från vårdnadshavaren om
utökat umgänge. Även fråga om bl.a. utformningen av ett beslut om att reglera umgänget med stöd av 14 § LVU 04/05:249
− En flicka vårdades enligt 3 § LVU. Fråga bl.a. om det fanns förutsättningar
för nämnden att låta vården upphöra kort tid efter det att flickan avvikit
från det behandlingshem där hon var placerad 04/05:243
− En yngling som vårdades med stöd av 3 § LVU hade enligt 15 a § LVU
getts rätt att vistas utanför det särskilda ungdomshem där han var placerad.
Fråga om det fanns skäl för att besluta om att han skulle hämtas tillbaka till
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hemmet. Även fråga om utformningen av beslut enligt 15 a § LVU om vistelse utanför hemmet 04/05:266
fråga om en socialnämnds skyldighet att upprätthålla kontakten med vårdnadshavaren till ett barn som vårdas med stöd av LVU, när barnet inte vill
ha någon kontakt med föräldern 05/06:265
efter att en socialnämnd beslutat att ett omedelbart omhändertagande med
stöd av LVU av två syskon skulle upphöra överlämnades barnen till sin
mor. Fråga om nämnden hade tillräckligt underlag för att kunna bedöma
moderns omsorgsförmåga 05/06:255
fråga om en socialnämnds skyldighet att underrätta ett särskilt ungdomshem om förhållanden som påverkar vården av den unge vid hemmet
05/06:260
fråga om en ordförande i en socialnämnd med stöd av delegation kan fatta
beslut angående omprövning enligt 13 § tredje stycket LVU av vård som
ges med stöd av 3 § LVU 05/06:251
fråga bl.a. om en socialnämnd kan komma överens med vårdnadshavaren
om att avvakta en tid med en utredning som rör en framställning om att
vård enligt LVU skall upphöra 05/06:301
fråga bl.a. om en socialnämnds beslut att flytta ett barn, som vårdades
enligt LVU, från ett familjehem till ett annat grundades på en tillräckligt
omsorgsfull utredning 05/06:242
fråga om den som är intagen i ett särskilt ungdomshem har rätt till daglig
utevistelse 06/07:300
två syskon var placerade i ett familjehem enligt 2 § LVU. Fråga om ett
beslut om omplacering av barnen grundades på en tillfredsställande utredning 06/07:305
beslut i sex fall som rör socialnämnders handläggning av ärenden angående vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU); särskilt fråga om de allvarliga konsekvenserna av att nämnderna har försummat att iaktta vissa tidsfrister som föreskrivs i lagen
07/08:307
handläggningen av ett ärende rörande omplacering av ett barn som vårdades med stöd av LVU; fråga bl.a. om saken var så brådskande att nämndens ordförande borde ha fattat beslutet 07/08:343
fråga om en socialnämnds skyldighet att fatta ett formellt beslut med anledning av att en 15-årig flicka, som vårdades med stöd av LVU, förklarade att hon ville bli omplacerad 07/08:346
ifrågasatt dröjsmål med att återkalla en begäran om s.k. polishandräckning
med stöd av LVU 07/08:349
fråga om företrädare för en stadsdelsnämnd borde ha varit närvarande när
länsrätten höll muntlig förhandling i ett mål angående underställning av
beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 08/09:294
fråga om tillämpningen av bestämmelsen i 15 c § LVU angående avskiljning av intagna i ungdomshem 08/09:305
handläggningen av ett överklagande av en socialnämnds beslut enligt 13 §
tredje stycket LVU om att vården med stöd av 3 § LVU skulle fortsätta;
Även om frågan om beredande av vård med stöd av LVU samtidigt var fö-
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remål för prövning i domstol har nämnden inte kunnat underlåta att vidarebefordra överklagandet till länsrätten. 08/09:314
− fråga om utformningen av ett beslut om behörighet för vissa ledamöter att
fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 08/09:317
− En socialnämnd beslutade att omplacera två barn som vårdades med stöd
av 2 § LVU. Fråga bl.a. om nämnden har kunnat underlåta att bereda vårdnadshavarna tillfälle att yttra sig över de utredningar som låg till grund för
besluten 08/09:300
III. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
− Sedan en kvinna överklagat länsrättens dom om att bereda henne vård
enligt LVM återkallade hon i kammarrätten sitt överklagande varefter
kammarrätten skrev av målet. Fråga om vid vilken tidpunkt länsrättens
dom om vård enligt LVM vann laga kraft 04/05:277
Språk
− fråga om Högskoleverket, Rådet för högre utbildning, kunnat uppställa
krav på att en ansökan om projektmedel skulle vara skriven på engelska
06/07:409
− handläggningen av en ansökan om svensk psykologlegitimation. Fråga om
Socialstyrelsen kunnat uppställa krav på att ingivna handlingar skulle vara
översatta till svenska eller engelska 06/07:351
− fråga om en svensk myndighet kan använda sig av ett annat språk än
svenska i sina offentliga texter 07/08:253
Strafföreläggande
− fråga om förutsättningar för att utfärda ett strafföreläggande förelegat samt
synpunkter på en åklagares beslut att inte väcka åtal när den misstänkte bestred föreläggandet 08/09:104
Strandskydd
− kritik mot en kommunal nämnd för underlåtenhet att vidta åtgärder mot överträdelser av bestämmelserna om strandskydd och bygglov m.m. 08/09:452
Stämning
− dröjsmål med att utfärda stämning i ett tvistemål 05/06:52
Stöd och service till funktionshindrade
− fråga om utformningen av ett beslut om rätt till korttidsvistelse enligt 9 § 6
LSS 04/05:291
− dröjsmål med att upprätta en individuell plan enligt 10 § LSS 04/05:293
− fråga om en kommun i besparingssyfte har kunnat besluta bl.a. om att
verkställigheten av vissa beslut om bistånd enligt SoL och insatser enligt
LSS skulle upphöra under en tid 05/06:204
− fråga om en kommunal nämnd, med hänvisning till det nationella utjämningssystemet avseende kommunernas kostnader för verksamhet enligt
LSS, har kunnat säga upp avtal med en annan kommun om tillhandahållan653
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de av en insats för en person i form av ett s.k. särskilt boende, m.m.
06/07:323
fråga om en kommunal nämnd kunde underlåta att handlägga en ansökan
om insats enligt LSS därför att den enskilde i ansökan hade strukit ett förtryckt medgivande om att nämnden skulle få inhämta uppgifter från bl.a.
försäkringskassan och sjukvården 06/07:333
en kommunal nämnd dröjde med att till länsrätten vidarebefordra ett överklagande av ett beslut om insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS); fråga om en tjänsteman vid nämndens förvaltning hade gjort sig skyldig till tjänstefel enligt 20 kap. 1 §
brottsbalken vid handläggningen av överklagandet 07/08:357
fråga om en socialförvaltning hade lämnat bristfällig information till en
funktionshindrad person om möjligheten att erhålla hjälpinsatser med stöd
av LSS 07/08:362
En kommun beslutade att återkalla s.k. arbetstekniska hjälpmedel som
kommunen tidigare hade tillhandahållit; fråga bl.a. om de rättsliga förutsättningarna för beslutet och om utformningen av beslutet 07/08:366
En person hade beviljats insats enligt LSS. Fråga om utformningen av ett
avtal mellan kommunen och utföraren av insatsen 08/09:324
En kommun får inte dröja med att fatta ett beslut om insats enligt LSS
därför att det är svårt att verkställa beslutet 08/09:334

Säkerhetspolisen
− en granskning av Säkerhetspolisens verkställighet av ett regeringsbeslut
om avvisning av två egyptiska medborgare 05/06:101
− kritik mot bl.a. Säkerhetspolisen för passivitet i ett ärende om rättelse av
uppgifter i belastningsregistret m.m. 07/08:67
Taxa
− fråga om det har funnits något kommunalt beslut om en taxa på vilket en
kommunal nämnd har kunnat grunda ett uttag av vissa måltidsavgifter
inom kommunens äldre- och handikappomsorg 05/06:305
Taxering
− flertal brister, även jävsfråga för JO-anmäld tjänsteman 06/07:194
− makars inkomsttaxeringar har handlagts vid olika skattekontor 07/08:271
− dokumentation av medgivande från åklagare att använda uppgifter ur förundersökning 08/09:264
Telefontid
− sociala enheten vid en länsstyrelse hade begränsat sina telefontider. Fråga
om enheten uppfyllde kravet på att vara tillgänglig per telefon 06/07:318
Tillsyn
− remiss av betänkandet (SOU 2003:41) Förstärkt granskning av polis och
åklagare 04/05:107
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− fråga om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) haft rätt att
begära in uppgifter med stöd av 24 § lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning under tid som det pågår en tvist i domstol där DO
för en enskild arbetssökandes talan 05/06:154
− fråga om en länsstyrelse hade åsidosatt sina åligganden som tillsynsmyndighet när den inte utredde klagomål mot en socialnämnd. Även fråga rent
allmänt om principerna för länsstyrelsernas tillsyn i anledning av dit inkomna klagomål på socialtjänstens område 06/07:226
− sociala enheten vid en länsstyrelse hade begränsat sina telefontider. Fråga
om enheten uppfyllde kravet på att vara tillgänglig per telefon 06/07:318
− fråga om en länsstyrelse borde ha inlett ett tillsynsärende beträffande ett
s.k. HVB-hem, som drevs i enskild regi, angående vid hemmet tillämpade
rutiner för ”visitation” 07/08:297
− fråga om en länsstyrelse hade uppfyllt det tillsynsansvar beträffande enskild tillståndspliktig verksamhet som åligger länsstyrelsen enligt socialtjänstlagen 07/08:303
− Barn- och elevombudet, Skolverket, handlade ett ärende gällande en anmälan enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Fråga bl.a. om förutsättningarna för
Barn- och elevombudet att i ett beslut uttala sig om huruvida två elever
hade kränkt en annan elev 08/09:423
− fråga om lämpliga metoder vid tillsynsverksamhet 08/09:250
Tjänstetillsättning
− kritik mot Naturvårdsverket för felaktig handläggning av ett anställningsärende 05/06:345
Tryckfrihet
− allvarlig kritik mot en kommunal nämnd som, med hänvisning till innehållet i en tidigare artikel, stängt ute en journalist från en presskonferens och
även i övrigt vägrat honom information 06/07:513
Tryckfrihetsförordningen
− ett uttalande av en rektor om att det var olagligt att dela ut flygblad på en
skola har ansetts stå i strid med det i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen
uppställda förbudet mot spridningshinder 04/05:401
− att en myndighet en dag med särskilt begränsat öppethållande (här klämdag) hållit alla sina kontor, utom det med registratorsfunktion, stängda har
befunnits förenligt med förvaltningslagen, trots att enskilda då inte kunnat
få insyn i egna ärenden under handläggning på dessa kontor eller annan
tillgång till där förvarade handlingar 04/05:416
− fråga om innehållet i ett e-brev som rektor skickat till personal vid en skola
har inneburit en kränkning av de anställdas yttrandefrihet, m.m. 06/07:467
− fråga om uttalande av ordföranden i en kommunal nämnd har inskränkt
anställds yttrande- och meddelarfrihet 06/07:473
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− kritik mot en rådman vid en länsrätt för handläggningen av ett ärende om
handlingsutlämnande. Bland annat fråga om en begäran om att handlingen
skulle skickas med telefax 06/07:517
− initiativärende angående en kommunal nämnds arkivhantering 06/07:520
− handläggningen av en begäran om att få ta del av patientjournal genom att
använda dataterminal hos vårdgivaren 08/09:517
Trängselskatt
− försöket med trängselskatt i Stockholm 06/07:200
− uppenbar misstämning av registreringsnummer 08/09:277
Tsunamin
− initiativärende mot statssekreteraren i Statsrådsberedningen Lars Danielsson 07/08:244
TV-licens
− kontrollanter från Radiotjänst i Kiruna AB gjorde ett besök vid ett s.k.
särskilt boende. Fråga om personal har kunnat lämna ut uppgifter till kontrollanterna om vilka av de boende som hade TV 05/06:441
Tystnadsplikt
− brott mot tystnadsplikt i ett ärende om upphandling 04/05:421
− fråga om personal vid ett gruppboende har åsidosatt sin tystnadsplikt genom att i en insändare lämna ut vissa uppgifter om en enskild 07/08:536
− fråga om röjande av sekretessbelagda uppgifter; felaktig hantering när ett
e-postmeddelande skapats har medfört att mottagaren haft möjlighet att ta
del av uppgifter rörande en annan person 07/08:539
− uttalanden angående lämpligheten av kontakter mellan domstol och läkare
med anledning av till rätten ingivna läkarintyg 08/09:68
− kritik mot Migrationsverket angående ifrågasatt brott mot tystnadsplikt
m.m. 08/09:255
Täkttillstånd
− fråga om en länsstyrelse skulle ha meddelat ett nytt tillstånd till täktverksamhet då verksamheten överlåtits till en ny utövare 05/06:339
Umgängesrätt
− fråga om en socialförvaltning hade åsidosatt sina åligganden i ett ärende
angående umgänge med barn genom att aktivt verka för att en förälder inte
skulle få utöva det umgänge som domstol hade tillerkänt föräldern
04/05:214
Underhållsbidrag
− fråga om partsställning och sekretess när det i ett ärende vid en socialnämnd uppkom frågor om rätt till både försörjningsstöd och underhållsbidrag 05/06:298
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Underlåten handläggning
− kritik mot en rådman för underlåten handläggning av fyra tvistemål; även
fråga om hans straffrättsliga ansvar 07/08:44
Underrättelse
− fråga om socialnämndens skyldighet att underrätta barnets vårdnadshavare
om att en s.k. barnavårdsutredning har inletts 04/05:202
− en åklagares skyldighet att ta reda på om en målsägande gör anspråk på
beslagtaget gods 05/06:80
Underrättelseskyldighet
− initiativärende mot Skaraborgs sjukhus, Sjukhuset i Falköping, angående
underrättelseskyldighet enligt 24 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 05/06:315
− fråga om utskrivning av en patient som av domstol har överlämnats till
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning i förening med beslut om utvisning. Bl.a. fråga om chefsöverläkares skyldighet att underrätta
patientens ambassad eller konsulat 06/07:337
Unga lagöverträdare
− kritik mot en polismyndighet för långsam handläggning av ungdomsärenden 04/05:103
− initiativärende mot en kommunal nämnd som låtit skolelever som vandaliserat träd delta i återplantering. Fråga om nämnden agerat på ett sådant sätt
och med sådana medel som är förbehållet de rättsvårdande myndigheterna
05/06:431
− kritik mot polisen för ”samtal” i en skola med elever under en pågående
förundersökning m.m. 07/08:149
− fråga om handläggningstid, rätt till försvarare och genomförande av förhör
i en förundersökning där målsäganden och de misstänkta var under 18 år
08/09:92
Unga målsägande
− långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden inte har
fyllt 18 år 05/06:95
Universitet och högskolor
− kritik mot Kungl. Tekniska högskolan (KTH) för dess befattning som
remissorgan vid handläggningen av frågor om ensamrätt till bärgning av
ett vrak. – Fråga bl.a. om jäv för handläggande tjänsteman och om denne
handlat i tjänsten eller ej. Även fråga om rektors ansvar för oklarheter vad
gäller tjänstemannens ställning och agerande 05/06:351
− fråga om utformningen av ett anslag rörande begränsat tillträde till ett
universitetets lokaler har medfört att allmänheten nekats tillträde till lokaler där offentliga disputationer ägde rum 06/07:408
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− fråga om Högskoleverket, Rådet för högre utbildning, kunnat uppställa
krav på att en ansökan om projektmedel skulle vara skriven på engelska
06/07:409
− fråga om rektors behörighet att besluta om överlåtelse av vid universitetets
historiska museum förvarade kvarlevor efter en person 07/08:434
− fråga om beslut av rektor vid ett universitet att inleda en granskning av en
professors forskning innebar en kränkning av professorns meddelarfrihet;
även fråga om utformning av avsnitt i universitetets interna regler för hantering av anklagelser om ohederlighet i forskning 07/08:439
Utbildning och studiestöd
Skolledning
− vissa uttalanden rörande skolhuvudmans skyldighet att hålla skollokaler
öppna under pågående strejk 04/05:363
− kritik mot rektor för en gymnasieskola som efter protest från elever tagit tillbaka inbjudan till ett politiskt parti att lämna information i skolan 08/09:396
− beslut i två fall som rör att ett politiskt parti nekats tillträde till gymnasieskolor för att ”hålla bokbord”. Fråga bl.a. om skolledningarnas agerande
stått i strid med objektivitetskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen 08/09:400
− En skola avslutade sitt samarbete med en ”skolpräst” efter att denne undertecknat ett upprop mot kyrklig välsignelse av registrerade partnerskap.
Fråga om yttrandefriheten hade kränkts 08/09:534
Utlänning
− fråga om det är tillåtet för en polismyndighet att hos sjukvårdsinrättning
fråga om ett antal namngivna personer vilka fått avvisnings- eller utvisningsbeslut vistades på inrättningen 04/05:184
− initiativärende mot Migrationsverket angående verkets samarbete med
polisen i ett ärende om verkställighet av ett avvisningsbeslut 04/05:179
− en polismyndighets åtgärd att genomföra en husrannsakan för att säkerställa en hämtning enligt utlänningslagen 05/06:163
− initiativärende mot Migrationsverket angående bl.a. tjänstemäns agerande
efter det att beslut om avvisning eller utvisning verkställts 06/07:177
− brister i Migrationsverkets handläggning av ett överklagandeärende, med
yrkande om inhibition, angående en polismyndighets beslut om avvisning
07/08:258
− initiativärende mot Migrationsverket angående ifrågasatt underlåtenhet i
flera fall att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 07/08:261
− Migrationsverkets handläggning av ett ärende om uppehållstillstånd; bland
annat fråga om verkets åtgärd att avskriva det ursprungliga ärendet när sökanden åberopade en ny grund för uppehållstillstånd 07/08:255
Utmätning
− tidpunkt för beslut om löneutmätning 08/09:227
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− olämpligt av Kronofogdemyndigheten att delge beslut på arbetsplats (skola) 08/09:229
− krav på utredning inför beslut om löneutmätning 08/09:229
Utredning
− fråga om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) haft rätt att
begära in uppgifter med stöd av 24 § lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning under tid som det pågår en tvist i domstol där DO
för en enskild arbetssökandes talan 05/06:154
− initiativärende mot en länsstyrelse angående handläggningen av ärenden
rörande utredning av medicinska krav för fortsatt körkortsinnehav
05/06:407
− fråga om Migrationsverkets handläggning av asylärenden enligt den s.k.
modellverksamheten står i strid med officialprincipen 06/07:172
− initiativärende mot statssekreteraren i Statsrådsberedningen Lars Danielsson 07/08:244
Verkställighet
− initiativärende mot Migrationsverket angående verkets samarbete med
polisen i ett ärende om verkställighet av ett avvisningsbeslut 04/05:179
− en granskning av Säkerhetspolisens verkställighet av ett regeringsbeslut
om avvisning av två egyptiska medborgare 05/06:101
− kritik mot en kommunstyrelse för underlåtenhet att genomföra en detaljplan och att följa tillsynsmyndighets rekommendationer 05/06:411
− En kommun får inte dröja med att fatta ett beslut om insats enligt LSS
därför att det är svårt att verkställa beslutet. 08/09:334
Vite
− kritik mot en skolförvaltning för handläggningen av ett vitesärende
04/05:368
− initiativärende mot en kommunal nämnd angående handläggningen av tillsynsärenden enligt miljöbalken och djurskyddslagen (1988:534) 08/09:384
Vittnesförhör
− lämpligheten av att en domare gjorde uppehåll i en huvudförhandling i ett
brottmål för att låta ett vittne läsa igenom sina under förundersökningen
lämnade uppgifter 07/08:29
− uttalanden om möjligheten att vid huvudförhandling i brottmål meddela
beslut om förbud mot ljudupptagningar 07/08:33
Vårdnad
− fråga bl.a. om en socialförvaltning, utan samråd med den ena vårdnadshavaren och i strid med vad en domstol hade förordnat om ett barns boende,
kunde medverka till att barnet flyttade till den andra vårdnadshavaren
06/07:251
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Vårdnadshavare
− Eftersom det är svårt att utforma ett intyg rörande ett barn på ett sådant sätt
att inte personalens neutralitet i en vårdnadskonflikt ifrågasätts bör förskolepersonal vara återhållsam med att avge intyg på den ena vårdnadshavarens begäran. 06/07:384
− kritik mot en skolkurator som, under en pågående tvist vid domstol angående umgänge med barn, på begäran av den ena förälderns ombud har avgett ett utlåtande rörande barnen 07/08:473
− kritik mot en kommunal nämnd avseende de rutiner som tillämpats vid
mottagande av elever i förskoleklass och grundskola, m.m. 07/08:478
− socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig 07/08:289
Vårdnadsmål
− en tingsrätts beslut att hålla förhör med två barn vid en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål m.m. 05/06:27
− fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 § andra stycket föräldrabalken kunde ge in en tidigare avslutad s.k. barnavårdsutredning 07/08:285
− En domstol hade i en dom förordnat att ett barn skulle bo hos sin mor.
Fråga bl.a. om tjänstemän vid en socialförvaltning borde ha medverkat när
modern försökte att hämta barnet från fadern 08/09:283
Yttrande
− fråga om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) haft rätt att
begära in uppgifter med stöd av 24 § lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning under tid som det pågår en tvist i domstol där DO
för en eskild arbetssökandes talan 05/06:154
Yttrandefrihet
− fråga om en polismyndighets agerande har inneburit att en polisinspektörs
yttrandefrihet har begränsats 04/05:73
− fråga om inskränkning av offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet
04/05:398
− kritik mot en kommun som ingripit mot och kritiserat en tjänsteman som
använt sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet 05/06:453
− fråga om innehållet i ett e-brev som rektor skickat till personal vid en skola
har inneburit en kränkning av de anställdas yttrandefrihet, m.m. 06/07:467
− fråga om en nämndordförandes agerande i anledning av att vissa handlingar hade anslagits i en skola har inneburit en kränkning av skolpersonals
yttrandefrihet 06/07:506
− allvarlig kritik mot en kommunal nämnd som, med hänvisning till innehållet i en tidigare artikel, stängt ute en journalist från en presskonferens och
även i övrigt vägrat honom information 06/07:513
− fråga om uttalande av ordföranden i en kommunal nämnd har inskränkt
anställds yttrande- och meddelarfrihet 06/07:473
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− fråga om tjänstemän inom ett landsting hade kränkt en anställds meddelaroch yttrandefrihet 07/08:542
− fråga om tjänstemäns agerande i anledning av formulering i en insändare har
inneburit en kränkning av anställds yttrande- och meddelarfrihet 07/08:556
− fråga om en kommunal nämnds åtgärd att tilldela en befattningshavare en
erinran har inneburit en kränkning av dennes yttrandefrihet 07/08:550
− fråga om tjänstemän inom ett landsting hade kränkt en anställds yttrandeoch meddelarfrihet 08/09:522
− En skola avslutade sitt samarbete med en ”skolpräst” efter att denne undertecknat ett upprop mot kyrklig välsignelse av registrerade partnerskap.
Fråga om yttrandefriheten hade kränkts 08/09:534
− fråga om en tjänstemans åtgärd att kalla en anställd, som uttalat sig i en
tidningsartikel, till ett samtal inneburit en kränkning av den anställdes
meddelar- och yttrandefrihet. Även kritik mot tjänstemannen för att han
under samtalet ställt frågor om politiska åsikter m.m. 08/09:526
Åklagare
− fråga om protokollering av beslagtaget gods samt behörighet att fastställa
beslaget när åklagare är förundersökningsledare 04/05:70
− en polismyndighets och åklagares långsamma handläggning av en förundersökning gällande bedrägeri samt en vice överåklagares överprövning
när polisens akt förkommit 04/05:85
− kritik mot polis och åklagare för långsam handläggning av en förundersökning om våldtäkt där målsäganden var under 18 år samt mot åklagare
för dröjsmål med att vidarebefordra en framställan om målsägandebiträde
till rätten 04/05:90
− remiss av betänkandet (SOU 2003:41) Förstärkt granskning av polis och
åklagare 04/05:107
− en åklagares skyldighet att ta reda på om en målsägande gör anspråk på
beslagtaget gods 05/06:80
− en åklagares långsamma handläggning av en förundersökning samt chefsåklagarens ansvar för handläggningen 05/06:89
− långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden inte har
fyllt 18 år 05/06:95
− uttalanden rörande handläggningen av beslag såväl hos åklagare som vid
tingsrätten och i hovrätten 06/07:47
− uttalanden rörande förundersökningsledarskap samt möjligheten att förordna om beslag beträffande ett föremål som inte var tillgängligt vid beslutstillfället 06/07:54
− hanteringen vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket av uppgifter som
en utländsk myndighet lämnat med användningsbegränsande villkor i ett
ärende om internationell rättslig hjälp i brottmål 07/08:57
− kritik mot polis och åklagare för handläggningen av ett beslag 07/08:64
− en åklagares åtgärd att som bevisning i ett brottmål åberopa förhör med en
målsägande som inte hörts under förundersökningen 07/08:77
− uttalanden om polis och åklagares handläggning av ärenden om besöksförbud 07/08:81
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− ”Fallet Ulf” – en granskning av bl.a. objektivitetsprincipens tillämpning
under förundersökning och rättegång samt av Riksåklagarens handläggning av ett ärende gällande resning 07/08:87
− lämpligheten av att en åklagare använt sig av sin tjänstetitel när han efterfrågade vissa uppgifter på Internet samt vissa synpunkter rörande en åklagares möjlighet att bistå en kollega med råd 07/08:136
− polis och åklagares handläggning av en förundersökning bör ske med särskild skyndsamhet om utredningen kan få betydelse för ställningstagande
till om det finns skäl att återuppta en förundersökning avseende en lagakraftvunnen dom 07/08:153
− initiativärende beträffande den s.k. razzian mot internetsajten The Pirate
Bay 07/08:160
− fråga om handläggningstid, rätt till försvarare och genomförande av förhör
i en förundersökning där målsäganden och de misstänkta var under 18 år
08/09:92
− fråga om förutsättningar för att utfärda ett strafföreläggande förelegat samt
synpunkter på en åklagares beslut att inte väcka åtal när den misstänkte bestred föreläggandet 08/09:104
− en åklagares ansvar för att en målsägande har informerats under en förundersökning om möjligheterna att begära skadestånd 08/09:137
− oacceptabelt långa handläggningstider hos åklagare och polis 08/09:160
Åtal
− ett åtal mot en f.d. polismästare för polisinsaterna vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har ogillats – tillämpning av 23 § polislagen (1984:387)
m.m. 05/06:60
− åtal mot befattningshavare vid Göteborgs universitet för tjänstefel med
anledning av underlåtenhet att verkställa kammarrättsdomar rörande utlämnande av handlingar, m.m. 06/07:481
Återförvisning
− en byggnadsnämnds handläggning av ett återförvisat bygglovsärende
04/05:371
Återkallelse
− återkallelsefråga om ett för enskild gynnande beslut om stöd ur EG:s strukturfonder kunde återkallas och ersättas med ett för honom mindre förmånligt beslut. Även fråga om beslutets överklagbarhet 06/07:376
Ändamålsprincipen
− fråga om det funnits lagliga möjligheter för polisen att besluta om husrannsakan i en bostad på grund av misstanke om ringa narkotikabrott m.m.
06/07:76
Ärendelagen
− tingsrätts åtgärd att endast kalla den ena av två parter till ett sammanträde i
ett ärende 06/07:44
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Öppethållande
− vissa uttalanden rörande registratorskontors öppethållandet under s.k.
klämdag. – Fråga om registratorsfunktionens fördelning på de inom ett
landsting ingående sjukhusen 05/06:443
− fråga om avsaknad av fast besökstid vid en av Centrala studiestödsnämndens (CSN) lokala arbetsenheter inneburit att de krav avseende myndigheternas tillgänglighet som uppställs i 5 § förvaltningslagen (1986:223) har
åsidosatts 06/07:401
Överförmyndare, överförmyndarnämnder
− kritik mot överförmyndarnämnd för handläggningen av en ansökan om
god man. Uttalanden om överförmyndarnämnds skyldighet att registrera
allmänna handlingar 05/06:422
− kritik mot överförmyndare för brister i tillsynen över ett godmanskap
05/06:425
− kritik mot överförmyndarnämnd för handläggningen av ett överklagande
05/06:428
− kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av ett godmansärende 06/07:434
− kritik mot en överförmyndare för brister i tillsynen över en förmyndarförvaltning 06/07:453
− kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av en begäran om
byte av god man 06/07:437
− initiativärende mot en överförmyndare med anledning av en anonym anmälan om jäv m.m. 06/07:442
− inspektion av Överförmyndaren i Gotlands kommun 06/07:440
− initiativärende om en överförmyndares tillsyn över ett förmynderskap
06/07:450
− initiativärende om en överförmyndares handläggning av ett godmansärende 06/07:451
− kritik mot en överförmyndarnämnd för brister i tillsynen över ett förvaltarskap 07/08:511
− handläggningen av ett ärende rörande särskild förvaltning 08/09:463
− en överförmyndarnämnds handläggning av fråga om godmanskap 08/09:468
− en överförmyndarnämnds handläggning av en ansökan om god man enligt
11 kap. 4 § föräldrabalken 08/09:474
− uppgiftsfördelningen mellan tingsrätt och överförmyndare i ärenden om
anordnande av godmanskap eller förvaltarskap 08/09:476
− initiativärende mot dåvarande Överförmyndaren i Gotlands kommun, en
uppföljning av resultatet av en inspektion 08/09:488
− initiativärende mot en överförmyndare om handläggningen av ärenden om
god man 08/09:492
− initiativärende mot en överförmyndare om handläggningen av ärenden om
förmynderskap 08/09:497
− initiativärende om handläggningen av ett ärende om kontrollerad föräldraförvaltning 08/09:503
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Övergångsbestämmelser
− fråga om tillämpliga föreskrifter, då ett ärende anhängiggörs före men
avgörs först efter en lagändring, som inte försetts med övergångsbestämmelser 08/09:432
Överklagande
− att en myndighet på grund av annat än rättidsprövning – här besluts överklagbarhet – avvisar överklaganden av egna beslut strider både mot ordalydelsen i förvaltningslagen och uttalanden i förarbetena med förklaring till
fördelningen av uppgifter mellan lägre och högre instans; frågor även om
skyldigheten att lämna anvisningar för överklagande och om en skrivelses
egenskap av överklagande, inte begäran om omprövning 04/05:373
− kritik mot en socialnämnd som dels inte motiverat ett beslut, dels meddelat
en felaktig fullföljdshänvisning; vidare kritik mot en länsrätt för handläggningen av ett överklagande som inte skulle prövas av domstolen utan av
länsstyrelsen 04/05:160
− en kvinna, född 1919, hade beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen i form
av ett särskilt boende. Fråga om socialnämnden varit skyldig att fatta ett
beslut som kvinnan har kunnat överklaga när nämnden bestämde att kvinnan skulle flytta till ett annat särskilt boende 05/06:182
− fråga om lagligheten av Radiotjänst i Kiruna AB:s handläggning av ett
överklagande av ett beslut om TV-avgift 05/06:405
− dröjsmål med överlämnande av överklagande med inhibitionsyrkande
06/07:160
− fråga bl.a. om en socialnämnd hade ändrat ett beslut så att ett överklagande
hade förfallit enligt 28 § första stycket förvaltningslagen 06/07:312
− fråga om beräkning av tiden för överklagande av biståndsbeslut 06/07:319
− fråga om ett för enskild gynnande beslut om stöd ur EG:s strukturfonder
kunde återkallas och ersättas med ett för honom mindre förmånligt beslut;
även fråga om beslutets överklagbarhet 06/07:376
− handläggningen av ett ärende rörande lokala trafikföreskrifter. Bl.a. fråga
om en länsrätts behörighet 06/07:163
− fråga om beräkning av tid för överklagande av ett beslut om försörjningsstöd när beslutet har delgetts genom s.k. förenklad delgivning 07/08:352
− en kommunal nämnd dröjde med att till länsrätten vidarebefordra ett överklagande av ett beslut om insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS); fråga om en tjänsteman vid nämndens förvaltning hade gjort sig skyldig till tjänstefel enligt 20 kap. 1 §
brottsbalken vid handläggningen av överklagandet 07/08:357
− handläggningen av ett överklagande av en socialnämnds beslut enligt 13 §
tredje stycket LVU om att vården med stöd av 3 § LVU skulle fortsätta;
Även om frågan om beredande av vård med stöd av LVU samtidigt var föremål för prövning i domstol har nämnden inte kunnat underlåta att vidarebefordra överklagandet till länsrätten. 08/09:314
− Skogsstyrelsens handläggning av nyckelbiotopsinventeringar; bl.a. fråga
om markägarnas möjlighet till omprövning och till prövning i högre instans av inventerarnas bedömningar 08/09:317
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− kritik mot Migrationsverket för dröjsmål med att till kammarrätten överlämna överklaganden av beslut om handlingsutlämnande 08/09:262
Överlämnande av myndighetsutövning
− ett kommunalt bolag har uppdragit åt en advokat att handlägga framställningar om handlingsutlämnande; fråga om de uppgifter som överlämnats
till advokaten innefattar myndighetsutövning 04/05:428
− kritik mot Vetenskapsrådet för att rådet i ett anställningsärende överlämnat
till ett bemanningsföretag att svara för annonsering och urval av de kandidater som kunde komma i fråga för anställning. – Fråga om de uppgifter
som överlämnats till bemanningsföretaget innefattar myndighetsutövning
05/06:376
− initiativärende mot en kommunal nämnd rörande ett uppdrag som stadsarkitekt. Bland annat fråga om uppdraget varit förenligt med föreskrifterna
om överlämnande av förvaltningsuppgift 05/06:416
− initiativärende mot en kommunal nämnd angående ordningen för prövning
av frågor om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering
06/07:371
− En kommun har uppdragit åt en advokat att föra kommunens talan vid
ärendehandläggning hos kommunen. Fråga om uppdraget varit rättsenligt,
bl.a. huruvida det varit förenligt med föreskrifterna om överlämnande av
förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning 07/08:530
− kritik mot ett kommunalt bolag som överlämnat till en advokat att utföra
arbetsuppgifter som ingått i handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande 08/09:550
Överprövning
− en polismyndighets och åklagares långsamma handläggning av en förundersökning gällande bedrägeri samt en vice överåklagares överprövning
när polisens akt förkommit 04/05:85
− uttalanden om en polismans åtgärder i samband med en begäran om överprövning av ett tvångsmedelsbeslut m.m. 08/09:130
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SAKREGISTER
till
justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2014/15
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1967–1975/76 finns bifogat som bilaga 3 (s. 557) till ämbetsberättelsen 1975/76 och har även tryckts
separat. I ingressen till detta register lämnas upplysningar om register till tidigare ämbetsberättelser.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1976/77–1988/89 finns
bifogat som bilaga 4 (s. 437) till ämbetsberättelsen 1988/89.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1989/90–1993/94 finns
bifogat som bilaga 4 (s. 534) till ämbetsberättelsen 1993/94.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1994/95–1998/99 finns
bifogat som bilaga 4 (s. 564) till ämbetsberättelsen 1998/99.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1999/2000–2003/04
finns bifogat som bilaga 4 (s. 470) till ämbetsberättelsen 2003/04.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 2004/05–2008/09 finns
bifogat som bilaga 9 (s. 598) till ämbetsberättelsen 2008/09.

Adoption
– socialnämndens utredningsskyldighet när yttrande ska lämnas till allmän
domstol i ett adoptionsärende; fråga om socialnämnden borde ha försökt att
få kontakt med barnen som vistades i Uganda 09/10:321

Advokat
– ”svartlistning” av offentliga biträden i utlänningsärenden 10/11:308
– anmälan mot lagmannen vid Gotlands tingsrätt för innehållet i två informationsskrifter som hade skickats till bl.a. advokater med verksamhet på Gotland 14/15:58
– kritik mot en rådman vid Linköpings tingsrätt för att han inte flyttade på
tidpunkten för ett sammanträde för muntlig förberedelse när ett ombud som
vidtalats av käranden var upptaget av en annan förhandling 14/15:65

Alkoholtillsyn
– okonventionella metoder vid tillsyn enligt alkohollagen (”provköp”)
10/11:552
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Allmän förvaltning
– remissyttrande: En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) 11/12:614

Allmänna handlingar
Fråga om handling är allmän eller ej

– konsultmedverkan vid tillsättning av kommunala tjänster; fråga om insyn i
handläggningen m.m. 12/13:464

– viss kritik mot ett universitet för handläggningen av en begäran om utläm-

–

–

–

–

–

–
–

–

nande av handling. Fråga bl.a. om hur en myndighet bör agera när en enskild som röjt sin identitet framför önskemål om att få vara anonym när
utlämnandeframställningen vidarebefordras inom myndigheten 13/14:610
konsultmedverkan vid tillsättning av tjänst i kommunalförbund; fråga om
man kan avtala bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende
14/15:637
fråga om en begäran från den enskilde om att få del av sidomaterialet i en
avslutad förundersökning ska handläggas enligt tryckfrihetsförordningens
regler och hur lång tid handläggningen får ta 14/15:644
en begäran från den misstänkte om att få en kopia av förundersökningsprotokollet efter det att slutdelgivning skett ska handläggas skyndsamt och
i enlighet med reglerna om rätt till insyn i 23 kap. 18 § rättegångsbalken
14/15:648
framställningar från en målsägande om att få del av handlingar i en förundersökning ska handläggas i enlighet med reglerna i tryckfrihetsförordningen 14/15:652
framställningar från den enskilde om att få del av handlingar i en nedlagd
förundersökning bör som utgångspunkt handläggas i enlighet med reglerna
i tryckfrihetsförordningen 14/15:655
allvarlig kritik mot Statens fastighetsverk för bristfällig hantering av en begäran om handlingsutlämnande m.m. 14/15:358
allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för handläggningen av en begäran om utlämnande av journalkopior; fråga om bl.a. att kliniken har återtagit utlämnade journalkopior 14/15:624
kritik mot Ungdomsstyrelsen bl.a. för att ett ärende om utlämnande av allmän handling har prövats enligt reglerna om utlämnande av uppgift ur allmän handling 14/15:630

Fråga om sekretess för allmän handling

– beslut i två fall som rör att socialförvaltningar utan att ha gjort sekretessprövning lämnat ut en s.k. barnavårdsutredning som innehöll känsliga uppgifter om andra personer till den person utredningen avsåg 11/12:563
Fråga om utlämnande av allmän handling eller uppgifter därur

– kritik mot ett sjukhus för utlämnande av kopior av journalhandlingar avseende en avliden person 09/10:443
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– beslut i två fall som rör ett landstings handläggning av framställningar om
att få ta del av journalhandlingar, m.m. 09/10:448

– beslut i två fall som rör Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) handläggning av ärenden om utlämnande av allmänna handlingar, m.m. 09/10:473

– mycket allvarlig kritik mot Försvarsmakten för brister i handläggningen av
en begäran från enskild att få ta del av allmänna handlingar 11/12:273

– under ett universitets handläggning av en begäran om utlämnande av all-

–

–
–
–

–

–
–

–

–
–
–
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män handling (studieintyg) har myndigheten kontaktat den som handlingen
avsett i syfte att erhålla adressuppgifter till den som begärt handlingen utlämnad. Universitetets agerande har utifrån grundtanken bakom anonymitetsskyddet i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen bedömts som olämpligt
11/12:580
sedan en kopia av ett betyg lämnats ut till en enskild har skolan informerat
den berörde elevens vårdnadshavare om detta. Vårdnadshavaren har även
fått telefonnumret till den enskilde och en beskrivning av hans utseende.
Skolans agerande har bedömts som olämpligt mot bakgrund av de intressen
som bär upp offentlighetsprincipen 11/12:582
kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, som inte inhämtat bilagor till en handling som länsstyrelsen var skyldig att inneha 11/12:593
utlämnande av uppgifter om en vd-lön i ett kommunalt bolag 11/12:589
kritik mot Skellefteå tingsrätt för handläggningsrutinerna avseende begäran
om att få ta del av allmänna handlingar respektive uppgifter ur sådana handlingar 12/13:475
att ge ett felaktigt besked i en fråga som rör den grundlagsfästa rätten att ta
del av allmänna handlingar är allvarligt, särskilt om det lämnas av någon
som har till uppgift att besvara just sådana frågor 12/13:467, 469
anmälan om domstolstrots i samband med utlämnande av allmänna handlingar 12/13:471
kritik mot Regeringskansliet, som i flera fall åsidosatt grundlagens krav på
att allmänna handlingar ska utlämnas skyndsamt. Uttalanden om Regeringskansliets rutiner, s.k. potentiella handlingar och sekretessprövningar
som fördröjer ett utlämnande 13/14:585
kritik mot Regeringskansliet som dröjt med att lämna ut en allmän handling. Uttalanden om informationsinsatser i anslutning till att handlingar begärs ut 13/14:601
kritik mot Överförmyndarnämnden i Borlänge kommun för handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar 13/14:569
kritik mot en länsstyrelse angående handläggningen av en begäran om att
få ta del av en allmän handling 13/14:620
en teknisk nämnd handlade ärenden om siktskymmande växtlighet med
möjlighet att överlämna ärendet till byggnadsnämnd för åtgärd. Kritik mot
tekniska nämnden för bl.a. bristande dokumentation. Kritik mot båda
nämnderna för handläggningen av framställningar om utfående av allmänna handlingar 13/14:624
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Övriga frågor

– tillämpning av s.k. sekretessförbehåll; granskning av ett landsarkivs hand-

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–

läggning av en begäran om att få ut handlingar för forskningsändamål
09/10:539
oriktig tillämpning av reglerna om allmänna handlingar; granskning av hur
en förfrågan från en djurrättsorganisation handlagts 09/10:535
efterforskning av syftet med en begäran att få ut allmän handling; granskning av hur en förfrågan från en djurrättsorganisation handlagts 09/10:530
vissa frågor med anknytning till de s.k. tsunamibanden; tjänstemäns ansvar
för uppgifter som lämnas till riksdagens konstitutionsutskott; kritik mot Regeringskansliet för oriktig tillämpning av reglerna om allmänna handlingar;
m.m. 09/10:483
kritik mot Försäkringskassan för bristande rutiner för avlyssning av meddelanden som lämnats i de anställdas röstbrevlådor 10/11:491
kritik mot Försvarshögskolans hantering av visst källmaterial som legat till
grund för en rapport till regeringen 10/11:628
fråga om en rapport från en revisionsbyrå som haft visst uppdrag från en
kommunal nämnd blev en allmän handling när den inkom till nämnden
10/11:635
kritik mot en kommunal nämnd angående handläggningen av en begäran
om att få ta del av allmänna handlingar om pälsdjursuppfödare. Nämnden
skrev ett beslut om att lämna ut handlingarna och skickade beslutet till pälsdjursuppfödarna med uppgift om sökandens namn och adress. Även fråga
om formuleringen av beslutet 12/13:461
sedan ett betyg begärts ut av en enskild har folkhögskolan på eget initiativ
informerat den som betyget avsåg om detta. Skolans agerande har bedömts
som olämpligt mot bakgrund av de intressen som bär upp offentlighetsprincipen. Även fråga om att betyget inte lämnats ut 13/14:615
initiativärende mot Arbetsförmedlingen avseende bl.a. hanteringen av allmänna handlingar 14/15:330
kritik mot en socialnämnd för att en videoupptagning som hade gjorts inom
ramen för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning har förstörts
14/15:617

Allmänna val
– vallagens regel om hur valsedlar ska tillhandahållas på röstmottagningsställen 10/11:284

– allvarlig kritik mot Valnämnden i Stockholms stad som beslutade att genomföra röstningen vid Stockholms central i strid med vallagen 12/13:487
– valsedlar tillhandahölls inte på ett likformigt sätt 12/13:490

Ambassad
– överlämnande av uppgifter som utgör led i myndighetsutövning till privat
företag 10/11:288
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– anmälan mot Sveriges ambassad i Brasilia för handläggningen i ett migrationsärende 10/11:270

– förfarandet vid äkthetskontroll av handlingar i ett asylärende. Brister i
dokumentationen 12/13:265

– allvarlig kritik mot Sveriges ambassad i Amman för handläggningen av en
begäran om biträde med utredning 13/14:375

Anmälningsskyldighet
– uttalanden om en polismans skyldighet att anmäla till socialnämnden när
en förälder frihetsberövats med anledning av misstankar om brott
10/11:130
– kritik mot en tjänsteman för att hon gjorde en s.k. orosanmälan i tjänsten
trots att den rörde privata förhållanden 13/14:402
– kritik mot en länsstyrelse för att inte ha anmält ett brott mot djurskyddslagen till åklagare eller polis 14/15:525
– allvarlig kritik mot en rektor för att han inte genast gjorde en anmälan till
socialnämnden efter att en elev hade berättat om våld i hemmet 14/15:577

Anhållen
– uttalanden om polisens rätt att fotografera en anhållen kvinna utan hennes
huvudbonad 11/12:111

– brister i fråga om underrättelse till en anhållens närstående 12/13:165
– passivitet från åklagare och polis i en förundersökning om hot och våld mot
närstående 12/13:131

– en anhållen fick inte möjlighet att i enrum tala med en offentlig försvarare
12/13:124

Anonymitet
– fråga om det är tillåtet för socialnämnden att efterforska en anonym anmälares identitet 10/11:318

– under ett universitets handläggning av en begäran om utlämnande av allmän handling (studieintyg) har myndigheten kontaktat den som handlingen
avsett i syfte att erhålla adressuppgifter till den som begärt handlingen utlämnad. Universitetets agerande har utifrån grundtanken bakom anonymitetsskyddet i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen bedömts som olämpligt
11/12:580
– sedan en kopia av ett betyg lämnats ut till en enskild har skolan informerat
den berörde elevens vårdnadshavare om detta. Vårdnadshavaren har även
fått telefonnumret till den enskilde och en beskrivning av hans utseende.
Skolans agerande har bedömts som olämpligt mot bakgrund av de intressen
som bär upp offentlighetsprincipen 11/12:582
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– viss kritik mot ett universitet för handläggningen av en begäran om utlämnande av handling. Fråga bl.a. om hur en myndighet bör agera när en enskild som röjt sin identitet framför önskemål om att få vara anonym när
utlämnandeframställningen vidarebefordras inom myndigheten 13/14:610
– kritik mot en länsstyrelse angående handläggningen av en begäran om att
få ta del av en allmän handling 13/14:62
– Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet
14/15:486

Arbetslöshetsförsäkring
– arbetslöshetskassans tillämpning av omprövningsreglerna 09/10:214
– uppgifter som hämtats från en sökandes blogg har använts som utredningsunderlag för beslut i ett ärende om arbetslöshetsersättning; även fråga om i
vilken turordning ärenden ska behandlas 09/10:219
– kritik mot Elektrikernas arbetslöshetskassa, som i ett ersättningsärende drivit kravet på s.k. arbetsgivarintyg alltför långt 11/12:304
– kritik mot en arbetslöshetskassa som innehållit ersättning på ett felaktigt
sätt 12/13:245
– kritik mot en arbetslöshetskassa, som avslagit en ansökan om arbetslöshetsersättning för att arbetsgivarintyget inte utfärdats på ett särskilt formulär
14/15:340

Arrest
– bristande tillsyn av en diabetiker som omhändertagits på grund av berusning 12/13:158

– en anhållen fick inte möjlighet att i enrum tala med en offentlig försvarare
12/13:124

– polisen ska erbjuda en person som omhändertagits för berusning möjligheten att underrätta närstående om frihetsberövandet 13/14:222

– polisen skulle sett till att en omhändertagen person undersöktes av läkare
13/14:227

– information om rättigheter och verkställighetens innebörd till intagna i polisarrest 14/15:104

– kritik mot Polisen för brister i möjligheten till utomhusvistelse för intagna
i arrest 14/15:115

Avgift
– fråga om ett landsting haft rätt att ta ut avgift av en socialnämnd för kopior
av patientjournaler som nämnden har begärt utlämnade med stöd av den
uppgiftsskyldighet som anges i 14 kap. 1 § fjärde stycket socialtjänstlagen
(2001:453) 10/11:446
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Avhysning
– kritik mot Kronofogdemyndigheten, som inte beaktat sökandens intresse
när en familj avhystes från en lägenhet som sökanden förvärvat på exekutiv
auktion 11/12:258

Avslutande av ärenden
– fråga hur en byggnadsnämnd vid handläggning av anmälan om olovligt
byggande ska hantera situationer där den enskilde anser sig vara part men
nämnden är av motsatt uppfattning 12/13:384
– allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut 12/13:255
– en person anmälde till en miljö- och byggnadsnämnd att störande verksamheter stred mot miljöbalken och detaljplan. Nämnden prövade anmälan enligt byggnadslagstiftningen. Nämnden kritiseras för handläggningen av anmälarens begäran om överklagbara beslut samt för att inte ha handlagt anmälan även enligt miljöbalken 13/14:535
– allvarlig kritik mot Lantmäteriet för långsam handläggning av ett fastighetsregleringsärende 14/15:573

Avvisning
– verkställighet av avlägsnandebeslut under pågående brottsutredning; fråga
om åklagarens och Migrationsverkets handläggning 09/10:222
– polismyndighets handläggning av och beslut i ett ärende om avvisning
09/10:231
– fråga om ett avvisningsbeslut verkställts snarast möjligt 09/10:237
– bristande dokumentation vid verkställighet av avvisning 09/10:241

Barnperspektiv
– socialnämndens utredningsskyldighet när yttrande ska lämnas till allmän
domstol i ett adoptionsärende; fråga om socialnämnden borde ha försökt att
få kontakt med barnen som vistades i Uganda 09/10:321
– kritik mot en kronoinspektör vid Kronofogdemyndigheten för telefonsamtal inom ramen för en tillgångsundersökning 14/15:306
– kunde ett nytt beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU fatttas efter att ett tidigare beslut hade förfallit därför att beslutet inte hade underställts förvaltningsrätten i rätt tid? Särskilt fråga om betydelsen av bestämmelsen i 1 § LVU om barnets bästa 14/15:393

Behörighet
– kritik mot en domstols beslut att försätta ett bolag i konkurs när ansökan
gjorts av en icke beslutför styrelse 10/11:45
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– kritik mot Göteborgs tingsrätt för bristande behörighetskontroll av nämndemän 13/14:46

– fråga om behörigheten att anmäla inflyttning enligt folkbokföringslagen för
någon annan 13/14:339

– samarbete mellan kommuner. – Nullitet? 13/14:560
– allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Region Gotland för handläggningen av ett antal ansökningar om anordnande av godmanskap 14/15:602
– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för handläggningen av en begäran om utlämnande av journalkopior; fråga om bl.a. att kliniken har återtagit utlämnade journalkopior 14/15:624

Beslag
– den s.k. beslagsförbudsregelns tillämplighet beträffande elektroniska handlingar 09/10:80

– kritik mot att ett beslag ägt rum hos en advokat samt uttalanden om ett beslut att inleda förundersökning för skyddande av brottsling 11/12:141

– allvarlig kritik mot en rådman vid Östersunds tingsrätt för bristfällig utformning av domskälen i tre brottmålsdomar samt för hanteringen av enskilda anspråk och beslag i en brottmålsdom 13/14:72

Beslut
– kritik mot polisen för verkställigheten av ett beslut om hämtning av barn

–
–

–
–

–

–

–
–

samt uttalanden om en tingsrätts formulering av ett medlingsuppdrag i samband med ett verkställighetsbeslut enligt 21 kap. föräldrabalken 09/10:102
utformningen av ett beslut vid en kriminalvårdsanstalt om avskildhet
09/10:175
handläggningen av ett ärende rörande försörjningsstöd; fråga om viss information till en biståndstagare har utgjort ett överklagbart förvaltningsbeslut 10/11:403
utformningen av beslut enligt 18 b § LVM om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra 10/11:402
kritik mot en psykiatrisk klinik för bl.a. utformningen av beslut om permissioner för patienter som vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
LRV 11/12:486
fråga om hur en byggnadsnämnd vid handläggning av anmälan om olovligt
byggande ska hantera situationer där den enskilde anser sig vara part men
nämnden är av motsatt uppfattning 12/13:384
utformningen av beslut om insatser enligt LSS; fråga om nämnden i sitt
beslut borde ha angett var insatser i form av korttidstillsyn och korttidsvistelse skulle utföras 12/13:332
fråga om en ersättare i en stadsdelsnämnd fattat s.k. ordförandebeslut enligt
LVU och LVM utan att vara behörig 12/13:312
fråga om huruvida ett beslut om bistånd gick den enskilde emot 13/14:424
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– Försäkringskassan kritiseras för att i vissa fall ha underlåtit att motivera
beslut om underhållsstöd 13/14:490

– fråga om Försäkringskassans möjligheter att på den försäkrades begäran
återkalla eller ändra ett gynnande beslut 13/14:485

– Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer 13/14:471

– kritik mot en rådman vid Solna tingsrätt för att i en brottmålsdom ha utfor-

–

–

–
–
–
–

–

–
–

–

mat ett beslut om omhändertagande med stöd av 28 kap. 6 b § brottsbalken
felaktigt och för att underrättelse om domen inte expedierades till den vårdgivare som angavs i behandlingsplanen 13/14:87
kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för att inte ha handlagt ett underställt beslut från chefsöverläkaren enligt 12 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård i enlighet med den åttadagarsfrist som anges i 35 § andra
stycket samma lag 13/14:310
en person anmälde till en miljö- och byggnadsnämnd att störande verksamheter stred mot miljöbalken och detaljplan. Nämnden prövade anmälan enligt byggnadslagstiftningen. Nämnden kritiseras för handläggningen av anmälarens begäran om överklagbara beslut samt för att inte ha handlagt anmälan även enligt miljöbalken 13/14:535
kritik mot en byggnadsnämnd för bristande motivering av ett beslut om
bygglov 13/14:543
kritik mot en kommunal nämnd för bristfällig motivering av ett beslut om
begränsning av antal resor med färdtjänst 13/14:557
kritik mot tre domare vid Södertörns tingsrätt för ett beslut om besiktning
av en fastighet 14/15:39
kritik mot en rådman vid Nacka tingsrätt för utformningen av två interimistiska beslut i ett mål angående vårdnad, boende och umgänge och mot
tingsrätten för underlåtenhet att pröva ett interimistiskt yrkande om sommarumgänge 14/15:41
kritik mot en rådman vid Linköpings tingsrätt för att han inte flyttade på
tidpunkten för ett sammanträde för muntlig förberedelse när ett ombud som
vidtalats av käranden var upptaget av en annan förhandling 14/15:65
kritik mot Kronofogdemyndigheten för hur den hanterat och tillämpat möjligheten till självrättelse enligt 2 kap. 20 § utsökningsbalken 14/15:309
allvarlig kritik mot en landshövding för att ha motiverat beslut i strandskyddsärenden på ett sätt som står i strid med både reglerna om motivering
av beslut i förvaltningslagen och kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 14/15:528
allvarlig kritik mot en länsstyrelse för att den försummat sina skyldigheter
enligt delgivningslagen 14/15:536

Beslutsunderrättelse
– underrättelse per fax om beslut om upphörande av administrativt frihetsberövande har ansetts böra kompletteras av kontroll per telefon av att meddelandet mottagits 11/12:290
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– när en socialnämnd beslutar att vård med stöd av LVU ska upphöra ska
nämnden se till att de berörda utan dröjsmål underrättas om beslutet
12/13:314
– en länsstyrelse underrättade part om ett beslut, som var verkställbart från
beslutets dag, genom delgivning med stämningsman. Länsstyrelsen kritiseras för att inte ha skickat underrättelsen i ett vanligt brev 13/14:517
– kritik mot en länsstyrelse för dröjsmål med att underrätta parterna om ett
beslut om omhändertagande enligt 31 § djurskyddslagen 14/15:523
– kritik mot en länsstyrelse för bl.a. underlåtenhet att kommunicera en uppgift som har varit av betydelse för ett beslut om avlivning av en hund och
för dröjsmål med att underrätta djurhållaren om beslutet 14/15:539

Besvär
– kritik mot Statens överklagandenämnd, som avvisat ett överklagande i ett
anställningsärende med motiveringen att den sökande redan innehade en
sådan tjänst som avsågs med det överklagade beslutet och att beslutet därför
inte kunde anses ha gått honom emot. Tillämpning av 22 § förvaltningslagen 13/14:334

Besöksförbud
– en person har ”portförbjudits” från ett bibliotek 09/10:436
– kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning angående hanteringen av frågor om
besök hos en patient som vårdades enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, m.m. 10/11:440
– möjligheterna att besluta om besöksförbud när den som förbudet avser inte
tidigare gjort sig skyldig till brott mot skyddspersonen eller annan person
m.m. 11/12:86
– uttalanden om skyldigheten att kommunicera en begäran om besöksförbud
innan ett sådant beslut meddelas 11/12:156
– anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun angående handläggningen av ett ärende om förvaltarskap m.m. 12/13:448

Blankett
– kritik mot Socialstyrelsen för utformningen av en blankett för inhämtande
av vårdnadshavares samtycke till vaccinering av skolelever mot den s.k.
svininfluensan A(H1N1) 11/12:496

Brottmål
– uttalanden angående handläggningstiden vid en tingsrätt och en hovrätt i ett
mål där målsäganden var under 18 år 10/11:61

– allvarlig kritik mot en rådman vid Attunda tingsrätt för det sätt på vilket
han avfattat domen i ett brottmål m.m. 12/13:41

719

2014/15:JO1

BILAGA 9 SAKREGISTER TILL JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS
ÄMBTSBERÄTTELSE 2014/15

– kritik mot en beredningsjurist vid Solna tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om försvarare 12/13:59

– kritik mot Göteborgs tingsrätt för bristande behörighetskontroll av nämndemän 13/14:46

– kritik mot ett hovrättsråd vid Svea hovrätt och mot hovrätten för hanteringen av ett utkast till fällande dom i ett brottmål 13/14:57

– allvarlig kritik mot en rådman vid Östersunds tingsrätt för bristfällig utformning av domskälen i tre brottmålsdomar samt för hanteringen av enskilda anspråk och beslag i en brottmålsdom 13/14:72
– kritik mot en rådman vid Solna tingsrätt för att i en brottmålsdom ha utformat ett beslut om omhändertagande med stöd av 28 kap. 6 b § brottsbalken
felaktigt och för att underrättelse om domen inte expedierades till den vårdgivare som angavs i behandlingsplanen 13/14:87
– kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för hanteringen av åberopad bevisning i ett brottmål samt uttalanden om handläggningen av samma fråga
vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 13/14:95

Brottsmisstanke
– kritik mot polisen med anledning av ett ingripande mot en person som misstänktes för narkotikabrott 09/10:72

– uttalanden angående polisens publicering av bilder från övervakningskameror på Internet i syfte att få allmänhetens hjälp att identifiera personer
misstänkta för brott 11/12:118
– kritik mot en länsstyrelse för att inte ha anmält ett brott mot djurskyddslagen till åklagare eller polis 14/15:525
– en kommunal nämnd genomförde ett oanmält hembesök i syfte att ”utreda
misstänkt bidragsbedrägeri”. Fråga bl.a. om förfarandet stred mot artikel 6
i Europakonventionen 14/15:373

Bygglov
– tillämpning av självrättelseinstitutet i 26 § förvaltningslagen 11/12:526
– uttalanden om tillämpningen av 9 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 13/14:529

– kritik bl.a. mot en länsstyrelse för att den i egenskap av överinstans har
överskridit sin behörighet i fråga om rättidsprövning 13/14:530

– allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för handläggningstiden i ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900) 13/14:541

– kritik mot en byggnadsnämnd för bristande motivering av ett beslut om
bygglov 13/14:543

Byggnadsnämnd
– en kommunal nämnd har hållit offentliga sammanträden i ärenden som rört
myndighetsutövning 10/11:549

– tillämpning av självrättelseinstitutet i 26 § förvaltningslagen 11/12:526
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– fråga hur en byggnadsnämnd vid handläggning av anmälan om olovligt

–
–

–
–

–
–
–

–

byggande ska hantera situationer där den enskilde anser sig vara part men
nämnden är av motsatt uppfattning 12/13:384
kritik mot en ledamot i en kommunal nämnd för hanteringen av en jävsfråga
12/13:393
en teknisk nämnd handlade ärenden om siktskymmande växtlighet med
möjlighet att överlämna ärendet till byggnadsnämnd för åtgärd. Kritik mot
tekniska nämnden för bl.a. bristande dokumentation. Kritik mot båda
nämnderna för handläggningen av framställningar om utfående av allmänna handlingar 13/14:624
uttalanden om tillämpningen av 9 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 13/14:529
en person anmälde till en miljö- och byggnadsnämnd att störande verksamheter stred mot miljöbalken och detaljplan. Nämnden prövade anmälan enligt byggnadslagstiftningen. Nämnden kritiseras för handläggningen av anmälarens begäran om överklagbara beslut samt för att inte ha handlagt anmälan även enligt miljöbalken 13/14:535
allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för handläggningstiden i ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900) 13/14:541
kritik mot en byggnadsnämnd för bristande motivering av ett beslut om
bygglov 13/14:543
allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att överlämna två
överklaganden, varav ett med en begäran om inhibition, till länsstyrelsen
14/15:548
allvarlig kritik mot två tjänstemän på en byggnadsnämnd för att inte ha
iakttagit saklighet och opartiskhet vid handläggningen av ett ärende om
bygglov 14/15:552

Censur
– yttrandefrihet i kommunala lokaler 10/11:619, 622

Chefsansvar
– polisledningens ansvar för bl.a. personalens kompetens i anledning av bristande tillsyn av en diabetiker som omhändertagits på grund av berusning
12/13:158
– polisledningens ansvar för bristande organisation 12/13:94

Delegation
– handläggningen av ett s.k. barnavårdsärende; fråga bl.a. om delegation av
rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 §
LVU 09/10:290
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– fråga om brev som skickats mellan två häktade personer fick granskas samt
åklagares ansvar för att rättsliga förutsättningar för brevgranskning föreligger i fall då åklagaren bemyndigat polisman att verkställa granskningen
10/11:96
– fråga om ett landstings handläggning av beslut om anställningar. Landstinget hade med undantag för vissa chefsbefattningar behandlat anställningsbeslut som ren verkställighet, vilket medfört att landstinget i fråga om
ett stort antal anställningsbeslut inte följt kommunallagens (1991:900) reglering beträffande delegationsbeslut 10/11:448
– inspektion av Migrationsverkets förvar; fråga bl.a. om delegation av rätten
att placera utlänningar på kriminalvårdsanstalt etcetera 11/12:314

Delgivning
– bristande delgivning med ombud för person som var intagen i kriminalvårdsanstalt 13/14:258

– allvarlig kritik mot en länsstyrelse för att den försummat sina skyldigheter
enligt delgivningslagen 14/15:536

Demonstration
– kritik mot polisen för att den inte lyckades säkerställa att demonstranter fick
framföra sitt budskap – allmänna uttalanden om polisingripanden vid ordningsstörningar i samband med motdemonstrationer 11/12:95
– utbildningsnämnds handläggning av anställningsärenden; fråga om att
anställningsbeslut (delegationsbeslut) inte anmälts till nämnden 12/13:430

Detaljplan
– kritik mot en ledamot i en kommunal nämnd för hanteringen av en jävsfråga
12/13:393

– en person anmälde till en miljö- och byggnadsnämnd att störande verksamheter stred mot miljöbalken och detaljplan. Nämnden prövade anmälan enligt byggnadslagstiftningen. Nämnden kritiseras för handläggningen av anmälarens begäran om överklagbara beslut samt för att inte ha handlagt anmälan även enligt miljöbalken 13/14:535

Diarieföring
– brister i en kommunal nämnds diarieföring. Fråga om bl.a. att vissa felaktiga uppgifter i diariet raderats i stället för att rättas 09/10:468
– initiativärende mot en kommun i anledning av att det på kommunens hemsida har angetts privata e-postadresser till vissa nämndledamöter. Fråga om
rutiner för hantering av e-postmeddelanden som har skickats till sådana
adresser, men som har tillställts nämndledamöterna i deras egenskap av befattningshavare vid myndigheten och vilka gäller ärende eller annan fråga
som ankommer på myndigheten 09/10:462
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– fråga om en rapport från en revisionsbyrå som haft visst uppdrag från en

–
–
–
–

–

–

–

kommunal nämnd blev en allmän handling när den inkom till nämnden
10/11:635
kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i
ett mål om umgänge med barn m.m. 12/13:36
kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i rutiner rörande dokumentation av underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:214
anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun angående handläggningen av ett ärende om förvaltarskap m.m. 12/13:448
kritik mot Skatteverket för att inte ha behandlat ansökan om anstånd, för att
inte ha lagt in den skattskyldiges nya adress i sitt system och för att inte ha
efterforskat den rätta adressen när ett brev kom i retur. Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att ha verkställt utmätningar utan att ha underrättat
gäldenären enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:257
allvarlig kritik mot två tjänstemän på en byggnadsnämnd för att inte ha
iakttagit saklighet och opartiskhet vid handläggningen av ett ärende om
bygglov 14/15:552
allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en
person;.även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar 14/15:368
kritik mot en länsstyrelse för bl.a. underlåtenhet att kommunicera en uppgift som har varit av betydelse för ett beslut om avlivning av en hund och
för dröjsmål med att underrätta djurhållaren om beslutet 14/15:539

Disciplinansvar
– disciplinansvar för ställföreträdande ordföranden i Hälso- och sjukvårdens

–
–

–
–
–

ansvarsnämnd (HSAN) som varit ytterst ansvarig för att HSAN ålagt en
tandläkare disciplinpåföljd för en åtgärd som varken hade anmälts eller utförts 09/10:335
disciplinansvar för en polisman på grund av att hon utnyttjat sin tjänsteställning som polis i en privat angelägenhet 09/10:86
en åklagare har att i en förundersökning rörande tjänstefel i förekommande
fall beakta den tidsfrist som gäller för att en fråga om disciplinansvar ska
kunna prövas 09/10:119
disciplinansvar för en polisman för otrevligt bemötande vid en anmälningsupptagning och för användande av ett påhittat namn 10/11:126
disciplinansvar för två polismän på grund av att de uppträtt olämpligt i samband med en trafikkontroll 10/11:134
disciplinansvar för en rådman för det sätt på vilket han avfattat domskälen
i ett familjerättsligt mål 11/12:39

Djurskydd
– en djurskyddsmyndighets rätt att bereda sig tillträde till en bostad
11/12:511
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– tillämpning av förvaltningslagens regler om jäv; kritik mot tre djurförsöksetiska nämnder 11/12:514

– en länsstyrelse underrättade part om ett beslut, som var verkställbart från

–

–
–
–

beslutets dag, genom delgivning med stämningsman. Länsstyrelsen kritiseras för att inte ha skickat underrättelsen i ett vanligt brev 13/14:517
kritik mot en djurförsöksetisk nämnd för att den på eget initiativ har ändrat
i en ansökan i syfte att undvika att beakta vissa uppgifter som lämnats där
13/14:524
kritik mot en länsstyrelse för dröjsmål med att underrätta parterna om ett
beslut om omhändertagande enligt 31 § djurskyddslagen 14/15:523
kritik mot en länsstyrelse för att inte ha anmält ett brott mot djurskyddslagen till åklagare eller polis 14/15:525
kritik mot en länsstyrelse för bl.a. underlåtenhet att kommunicera en uppgift som har varit av betydelse för ett beslut om avlivning av en hund och
för dröjsmål med att underrätta djurhållaren om beslutet 14/15:539

Dokumentation
– bristande dokumentation i ett ärende rörande stängning av en restaurang
09/10:384

– bristande dokumentation vid förvarstagning 09/10:239
– bristande dokumentation vid verkställighet av avvisning 09/10:241
– handläggningen av en fråga om avskiljande enligt 20 § lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård, LPT, m.m. 09/10:347

– uttalanden om ett omhändertagande med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. 09/10:64

– kritik mot polisen med anledning av att resultatet av en fotokonfrontation

–
–
–
–
–

–

–
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inte redovisades till åklagare och inte heller i förundersökningsprotokollet
09/10:111
inspektion av Migrationsverkets förvar; fråga bl.a. om bristfällig dokumentation 11/12:314
kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i
ett mål om umgänge med barn m.m. 12/13:36
kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i rutiner rörande dokumentation av underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:214
anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun angående handläggningen av ett ärende om förvaltarskap m.m. 12/13:448
kritik mot Skatteverket för att inte ha behandlat ansökan om anstånd, för att
inte ha lagt in den skattskyldiges nya adress i sitt system och för att inte ha
efterforskat den rätta adressen när ett brev kom i retur. Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att ha verkställt utmätningar utan att ha underrättat
gäldenären enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:257
fråga om brister i handläggningen vid meddelande av förhållningsregler enligt 4 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) som innebar att två barn förbjöds att vistas på förskola under en period 12/13:345
Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer 13/14:471
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– angående objektivitetskravet under förundersökning och de utrednings-,

–

–
–
–
–

–

–

dokumentations- och redovisningskrav som ingår i detta, med särskild inriktning på hur långtgående åtgärder som kan vidtas gentemot en målsägande 13/14:106
en teknisk nämnd handlade ärenden om siktskymmande växtlighet med
möjlighet att överlämna ärendet till byggnadsnämnd för åtgärd. Kritik mot
tekniska nämnden för bl.a. bristande dokumentation. Kritik mot båda
nämnderna för handläggningen av framställningar om utfående av allmänna handlingar 13/14:624
kritik mot Konkurrensverket för brister i samband med upptecknandet av
förhör enligt konkurrenslagen 14/15:349
Försäkringskassan kritiseras för att ha underlåtit att dokumentera kontakter
med en polismyndighet 14/15:489
kritik mot Kriminalvården för att handlingar som varit underlag för ett psykologutlåtande förstörts 14/15:174
initiativärende om omhändertagandet av en intagen i arrestavdelningen i
häktet Kronoberg; bl.a. frågan om ansvarsfördelningen mellan polisen och
Kriminalvården avseende intagnas sjukvård; Kriminalvården kritiseras för
bristande dokumentation 14/15:204
allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för att en patient som har vårdats med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, har
belagts med handfängsel trots att det inte finns lagstöd för en sådan åtgärd.
Allvarlig kritik även mot den ansvariga läkaren för att hon inte personligen
har undersökt patienten inför varje omprövning (förlängning) av bältesläggningen 14/15:461
kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för bl.a. användning av s.k. avgränsning
för patienter som bedöms ha behov av att vistas på en begränsad yta med
mindre stimulirik miljö och liten kontakt med andra patienter 14/15:477

Dokumentationsskyldighet
– remissyttrande: En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) 11/12:614
– kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i
ett mål om umgänge med barn m.m. 12/13:36

– kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i rutiner rörande dokumentation av underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:214

– anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun angående handläggningen av ett ärende om förvaltarskap m.m. 12/13:448

– kritik mot Skatteverket för att inte ha behandlat ansökan om anstånd, för att
inte ha lagt in den skattskyldiges nya adress i sitt system och för att inte ha
efterforskat den rätta adressen när ett brev kom i retur. Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att ha verkställt utmätningar utan att ha underrättat
gäldenären enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:257
– förfarandet vid äkthetskontroll av handlingar i ett asylärende. Brister i
dokumentationen 12/13:265
– passivitet från åklagare och polis i en förundersökning om hot och våld mot
närstående 12/13:131
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– fråga om dokumentation av hemlig teleavlyssning 12/13:88
– användning av okonventionell utredningsmetod 12/13:62
– Försäkringskassan kritiseras för att ha brustit i sin dokumentationsskyldighet 12/13:372

– fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en
muntlig anmälan angående oro för barn 12/13:268

– Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer 13/14:471

– Kriminalvården kritiseras för bristande dokumentation i samband med en
omhändertagen persons vistelse i häkte 13/14:249

– kritik mot Kriminalvården för bristande dokumentation av vidtagna utredningsåtgärder i samband med beslut om placering i avskildhet 13/14:262

– en teknisk nämnd handlade ärenden om siktskymmande växtlighet med

–
–

–
–
–
–

möjlighet att överlämna ärendet till byggnadsnämnd för åtgärd. Kritik mot
tekniska nämnden för bl.a. bristande dokumentation. Kritik mot båda
nämnderna för handläggningen av framställningar om utfående av allmänna handlingar 13/14:624
kritik mot en kronoinspektör vid Kronofogdemyndigheten för telefonsamtal inom ramen för en tillgångsundersökning 14/15:306
angående möjligheten för polisen att lämna sekretessbelagd uppgift till
Kronofogdemyndigheten om egendom som omhändertagits i samband med
ett ingripande 14/15:127
information om rättigheter och verkställighetens innebörd till intagna i polisarrest 14/15:104
kritik mot Polisen för brister i möjligheten till utomhusvistelse för intagna
i arrest 14/15:115
initiativärende mot Arbetsförmedlingen avseende bl.a. bristande dokumentation i arbetsförmedlingsärenden 14/15:330
fråga bl.a. om skyldighet att dokumentera uppgift om vem som hade gjort
anmälan till en ledamot i socialnämnden om oro för barn 14/15:381

Domare
– disciplinansvar för en rådman för det sätt på vilket han avfattat domskälen
i ett familjerättsligt mål 11/12:39

– kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i
ett mål om umgänge med barn m.m. 12/13:36

– allvarlig kritik mot en rådman vid Attunda tingsrätt för det sätt på vilket
han avfattat domen i ett brottmål m.m. 12/13:41

– kritik mot en beredningsjurist vid Solna tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om försvarare 12/13:59

– kritik mot en rådman vid Luleå tingsrätt för hanteringen av frågor om rättegångsfullmakt 12/13:51

– kritik mot en domare vid Göteborgs tingsrätt med anledning av att han inte
tillåtit ett antal kvinnor att närvara vid offentliga delar av en omhäktningsförhandling 13/14:39
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– kritik mot ett hovrättsråd vid Svea hovrätt och mot hovrätten för hanteringen av ett utkast till fällande dom i ett brottmål 13/14:57

– allvarlig kritik mot en rådman vid Östersunds tingsrätt för bristfällig ut-

–

–

–
–
–

–
–
–

formning av domskälen i tre brottmålsdomar samt för hanteringen av enskilda anspråk och beslag i en brottmålsdom 13/14:72
kritik mot tre domare vid Svea hovrätt för underlåtenhet att ange skälen till
ett förordnande om återbetalningsskyldighet för rättegångskostnader till
staten 13/14:84
kritik mot en rådman vid Solna tingsrätt för att i en brottmålsdom ha utformat ett beslut om omhändertagande med stöd av 28 kap. 6 b § brottsbalken
felaktigt och för att underrättelse om domen inte expedierades till den vårdgivare som angavs i behandlingsplanen 13/14:87
initiativärende mot Förvaltningsrätten i Stockholm avseende fördelningen
av mål på dömande domare 13/14:322
kritik mot två rådmän vid Stockholms tingsrätt för att ha meddelat dom i
ett tvistemål drygt tre månader efter avslutad huvudförhandling 13/14:91
kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för hanteringen av åberopad bevisning i ett brottmål samt uttalanden om handläggningen av samma fråga
vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 13/14:95
kritik mot en nämndeman vid Solna tingsrätt för att han använde sin mobiltelefon under pågående huvudförhandling 14/15:69
kritik mot en rådman och en nämndeman vid Förvaltningsrätten i Falun för
hanteringen av en fråga om jäv 14/15:314
kritik mot fyra domare vid Förvaltningsrätten i Linköping för utformningen
av domskäl i mål om psykiatrisk tvångsvård 14/15:318

Domskäl
– disciplinansvar för en rådman för det sätt på vilket han avfattat domskälen
i ett familjerättsligt mål 11/12:39

– fråga om utformningen av domslutet och expediering av dom när ett kvarstadsyrkande ogillas och åklagare tagit egendom i förvar 11/12:67

– allvarlig kritik mot en rådman vid Attunda tingsrätt för det sätt på vilket
han avfattat domen i ett brottmål m.m. 12/13:41

– allvarlig kritik mot en rådman vid Östersunds tingsrätt för bristfällig utformning av domskälen i tre brottmålsdomar samt för hanteringen av enskilda anspråk och beslag i en brottmålsdom 13/14:72
– kritik mot tre domare vid Svea hovrätt för underlåtenhet att ange skälen till
ett förordnande om återbetalningsskyldighet för rättegångskostnader till
staten 13/14:84
– kritik mot fyra domare vid Förvaltningsrätten i Linköping för utformningen
av domskäl i mål om psykiatrisk tvångsvård 14/15:318

Domstol
– kritik mot Regeringsrätten för att frågan om prövningstillstånd avgjorts innan tidsfrist för komplettering av överklagande löpt ut 09/10:212
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– en tingsrätts beslut att förena ett reseförbud med villkor om att den miss-

–
–
–

–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–
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tänkte också skulle lämna urinprov; bl.a. fråga om tagande av urinprov omfattas av regeringsformens skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp
09/10:39
uttalanden om en domstols skyldighet att självmant utreda om det föreligger förutsättningar för att förordna om stängda dörrar 09/10:47
kritik mot en överförmyndare och en tingsrätt för brister i utredningen av
en blivande god mans lämplighet 09/10:426
kritik mot polisen för verkställigheten av ett beslut om hämtning av barn
samt uttalanden om en tingsrätts formulering av ett medlingsuppdrag i samband med ett verkställighetsbeslut enligt 21 kap. föräldrabalken 09/10:102
kritik mot en kronofogde för ett otydligt besked till en hovrätt i en verkställighetsfråga och betydelsen av ett sådant besked för domstolens handläggning av ett inhibitionsyrkande 09/10:54
brister i en konkursansökan som består i att gäldenären inte påstås vara på
obestånd bör föranleda en tingsrätt att förelägga sökanden att vid äventyr
av avvisning komplettera ansökan 10/11:40
kritik mot en domstols beslut att försätta ett bolag i konkurs när ansökan
gjorts av en icke beslutför styrelse 10/11:45
en rådmans åtgärd att med anledning av ett upplevt hotfullt agerande inte
tillåta åhörare att bära viss klädsel under en rättegång 10/11:48
handläggningen av ett vårdnadsmål – kritik mot en domare för att denne
vid en muntlig förberedelse ringde upp parternas barn samt mot annan domare för det sätt som utredningen efter huvudförhandlingen kompletterades
på 10/11:52
uttalanden angående handläggningstiden vid en tingsrätt och en hovrätt i ett
mål där målsäganden var under 18 år 10/11:61
en tingsrätts handläggning av ett kvarstadsyrkande i ett tvistemål – bl.a.
frågor om talans utformning och processledning 10/11:65
åtal mot en lagman vid en länsrätt för 41 fall av tjänstefel enligt 20 kap. 1 §
brottsbalken avseende underlåtenhet att under långa tider vidta åtgärder i
bl.a. ett stort antal skattemål 10/11:253
kritik mot en rådman vid en länsrätt som tillåtit en part i ett mål enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att biträda
rätten som tolk vid muntlig förhandling 10/11:257
initiativ mot en länsrätt angående anonymisering av parter i en dom angående vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU 10/11:259
kritik mot en länsrätt som, trots att klaganden gjorde gällande att Försäkringskassan hade underlåtit att inhämta yttrande från försäkringsläkare, inte
utredde huruvida det yttrande som fanns i Försäkringskassans akt hade
kommunicerats 10/11:262
initiativärenden mot en socialnämnd och en länsrätt; fråga om det funnits
rättsliga förutsättningar för att reglera umgänge mellan en far och hans son
med stöd av 14 § LVU 10/11:265
frågor om en länsrätts och en rättspsykiatrisk kliniks agerande i samband
med att länsrätten höll muntlig förhandling på sjukvårdsinrättningen i ett
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mål enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. En journalist som
önskade närvara vid förhandlingen har bl.a. utsatts för identitetskontroll
och fått passera en s.k. larmbåge 10/11:430
underrättelse per fax om beslut om upphörande av administrativt frihetsberövande har ansetts böra kompletteras av kontroll per telefon av att meddelandet mottagits 11/12:290
fråga om en kammarrätt i ett mål rörande utlämnande av allmän handling
fullgjort sitt utredningsansvar enligt 8 § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) 11/12:294
fråga om länsrättens utredningsansvar när det i ett mål om vård enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, saknades ett sådant
läkarintyg som avses i 9 § LVM 11/12:298
fråga om hovrättens sammansättning vid beslut om avslag på en begäran
om s.k. tilläggs- eller omförhör 11/12:33
fråga om polisen bort verkställa en dom om att avliva en hund, då hundägarens ombud uppgett att hon hade för avsikt att överklaga domen och samtidigt begära inhibition 11/12:161
skyldigheten att motivera interimistiska beslut avseende tvistiga frågor om
vårdnad av barn m.m. 11/12:55
uttalanden om tillämpningen av 15 § tingsrättsinstruktionen och fördelningen av arbetsuppgifter vid en tingsrätt med beredningsorganisation
11/12:58
fråga om utformningen av domslutet och expediering av dom när ett kvarstadsyrkande ogillas och åklagare tagit egendom i förvar 11/12:67
iakttagelser vid inspektioner rörande handläggningen av hemliga tvångsmedel vid tre tingsrätter 11/12:71
kritik mot Göteborgs tingsrätt för bristande behörighetskontroll av nämndemän 13/14:46
kritik mot Ystads tingsrätt för att åhörare nekades tillträde till en påbörjad
huvudförhandling och för utformningen av tingsrättens riktlinjer för studiebesök 13/14:52
kritik mot ett hovrättsråd vid Svea hovrätt och mot hovrätten för hanteringen av ett utkast till fällande dom i ett brottmål 13/14:57
kritik mot Östersunds tingsrätt i ett initiativärende angående utformningen
av en underrättelse till den misstänkte vid begäran om offentlig försvarare
13/14:65
kritik mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av att part nekades
att ge in ljudfiler via e-post; kritik även för utformningen av en skrivelse
till parten 13/14:69
kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för hanteringen av åberopad bevisning i ett brottmål samt uttalanden om handläggningen av samma fråga
vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 13/14:95

Domstolstrots
– allvarlig kritik mot Migrationsverket, som inte rättat sig efter en dom i en
överinstans 11/12:309
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– kritik mot en stadsdelsnämnd för brister i motiveringen av ett beslut om
avslag på en ansökan om ekonomiskt bistånd 12/13:299

– anmälan om domstolstrots i samband med utlämnanden av allmänna handlingar, m.m. 12/13:471

– kritik mot Migrationsverket, som nekat en familj främlingspass trots att migrationsdomstol beviljat dem permanenta uppehållstillstånd 13/14:365

Drogtest
– fråga om genomförande av slumpvisa drogtester av elever vid ett gymnasium stred mot bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) om skydd
mot påtvingat kroppsligt ingrepp 10/11:509

Dröjsmål
– allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för dess handläggning av ett ärende
om körkortsingripande 12/13:442

– allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut 12/13:255

– allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för handläggningstiden i ett ärende
om körkortsingripande 12/13:445

– dröjsmål med verkställigheten av en förvaltningsrättsdom 12/13:356
– kritik mot Försäkringskassan för att ha dröjt med att vidta erforderliga åt-

–
–
–
–

–
–

gärder i samband med att en begäran om omprövning inkom till myndigheten 12/13:380
allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut 13/14:342
allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för handläggningstiden i ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900) 13/14:541
kritik mot en länsstyrelse för dröjsmål med att underrätta parterna om ett
beslut om omhändertagande enligt 31 § djurskyddslagen 14/15:523
kritik mot en länsstyrelse för bl.a. underlåtenhet att kommunicera en uppgift som har varit av betydelse för ett beslut om avlivning av en hund och
för dröjsmål med att underrätta djurhållaren om beslutet 14/15:539
allvarlig kritik mot Tullverket som dröjt över två år med att meddela obligatoriska omprövningsbeslut 14/15:169
allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för handläggningen av en begäran om utlämnande av journalkopior; fråga om bl.a. att kliniken har återtagit utlämnade journalkopior 14/15:624

E-post
– initiativärende mot en kommun i anledning av att det på kommunens hemsida har angetts privata e-postadresser till vissa nämndledamöter. Fråga om
rutiner för hantering av e-postmeddelanden som har skickats till sådana
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adresser, men som har tillställts nämndledamöterna i deras egenskap av befattningshavare vid myndigheten och vilka gäller ärende eller annan fråga
som ankommer på myndigheten 09/10:462
– kritik mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av att part nekades
att ge in ljudfiler via e-post; kritik även för utformningen av en skrivelse
till parten 13/14:69
– anmälan mot lagmannen vid Gotlands tingsrätt för innehållet i två informationsskrifter som hade skickats till bl.a. advokater med verksamhet på Gotland 14/15:58
– allvarlig kritik mot lagmannen vid Kalmar tingsrätt för att han har hjälpt en
part att skriva en inlaga till hovrätten 14/15:71

Europakonventionen
– fråga bl.a. om förutsättningarna för en socialnämnd att göra ett hembesök

–

–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

som ett led i utredningen av ett ärende angående rätt till försörjningsstöd
09/10:249
kritik mot dels en åklagare för att en försvarare inte tilläts närvara vid ett
inledande förhör med en person som delgavs misstanke om mord, dels en
polismyndighet för att åklagarens direktiv inför förhöret inte vidarebefordrades till förhörsledarna 09/10:68
milt eller betydande våld – en granskning av polisens användning av pepparspray 10/11:73
uttalanden om rätten till försvarare – kritik mot polisen med anledning av
att en frihetsberövad person inte fick kontakta en försvarare m.m.
10/11:139
initiativärende mot en sjukvårdsinrättning angående försutten tidsfrist enligt 7 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, m.m. 10/11:422
fråga om förutsättningarna för att göra s.k. hembesök inom ramen för en
utredning om rätt till försörjningsstöd 11/12:377
uttalanden om rätten till försvarare för en underårig som var misstänkt för
ett allvarligt brott m.m. 11/12:77
kritik mot polisen för att den inte lyckades säkerställa att demonstranter fick
framföra sitt budskap – allmänna uttalanden om polisingripanden vid ordningsstörningar i samband med motdemonstrationer 11/12:95
uttalanden om polisens rätt att fotografera en anhållen kvinna utan hennes
huvudbonad 11/12:111
rätten till försvarare och rättvis rättegång 12/13:106
användning av okonventionell utredningsmetod 12/13:62
en kommunal nämnd genomförde ett oanmält hembesök i syfte att ”utreda
misstänkt bidragsbedrägeri”; fråga bl.a. om förfarandet stred mot artikel 6
i Europakonventionen 14/15:373

EU-rätt
– kritik mot Statens jordbruksverk för hantering av frågor om Sveriges ansvar
enligt EU-rätten för åtgärder vidtagna av privaträttsliga subjekt 09/10:380
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– allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, som avvisat utlänningar med motiveringen att dessa ägnade sig åt tiggeri och dagdriveri
11/12:171
– uttalanden om tillämpningen av 9 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 13/14:529

Exekution
– kronofogde har agerat i strid med regeringsformens krav på opartiskhet
09/10:191

– kritik mot Kronofogdemyndigheten, som inte beaktat sökandens intresse

–
–
–
–
–
–

när en familj avhystes från en lägenhet som sökanden förvärvat på exekutiv
auktion 11/12:258
kritik mot Kronofogdemyndigheten, som utmätt egendom som inte skulle
utmätas och sedan låtit bli att rätta sitt misstag 11/12:261
kritik mot Kronofogdemyndigheten, som registrerat ett betalningsföreläggande på fel person och sedan låtit bli att rätta sitt misstag 11/12:265
kritik mot Kronofogdemyndigheten, som avfattat ett beslut så att myndighetens opartiskhet kunnat sättas i fråga 11/12:267
initiativärende: Kronofogdemyndighetens handläggningstider för utsökningsmål 11/12:268
kritik mot Kronofogdemyndigheten för medelshanteringen i ett ärende om
utmätning 12/13:219
kritik mot Skatteverket för att inte ha behandlat ansökan om anstånd, för att
inte ha lagt in den skattskyldiges nya adress i sitt system och för att inte ha
efterforskat den rätta adressen när ett brev kom i retur. Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att ha verkställt utmätningar utan att ha underrättat
gäldenären enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:257

Exekutiv försäljning
– kritik mot Kronofogdemyndigheten, som inte beaktat sökandens intresse
när en familj avhystes från en lägenhet som sökanden förvärvat på exekutiv
auktion 11/12:258

Faderskap
– handläggningen av ett ärende rörande ett barn som hade fötts av en s.k.
surrogatmoder; fråga bl.a. om socialnämnden kunde godkänna ett avtal om
vårdnad om barnet innan det var fastställt vem som var far till barnet
13/14:440
– fråga om socialnämndens uppgift när riktigheten av en bekräftelse av ett
faderskap ifrågasätts 13/14:435
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Fastighetsmål
– publicering på Lantmäteriets webbplats har inte ansetts uppfylla kravet på
underrättelse enligt 4 kap. 33 a § fastighetsbildningslagen 10/11:501

Folkbokföring
– en myndighets skyldighet att ompröva ett beslut som överklagas 10/11:291
– sekretessmarkering i folkbokföringen 10/11:296
– kritik mot Skatteverket för att ha grundat ett beslut om ändring av barns
folkbokföring på en vårdnadshavares muntligt lämnade uppgifter
12/13:251
– fråga om behörigheten att för annan anmäla inflyttning enligt folkbokföringslagen 13/14:339

Fotografering
– förbud mot fotografering och filmupptagning vid ett sammanträde som var
öppet för allmänheten 11/12:600

– rätten att vistas i myndigheters lokaler, möjligheten att där ställa upp foto-

–

–
–
–
–

graferings- och intervjuförbud m.m.; kritik mot Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborgs stad 11/12:594
två tjänstemän vid en socialförvaltning gjorde ett hembesök i ett s.k. barnavårdsärende; fråga om de mot moderns vilja fick fotografera i bostaden för
att dokumentera förhållandena i hemmet 13/14:383
rättsligt grundad befogenhet har saknats för att fotografera personer som
var föremål för tvångsingripande 13/14:160
rättsligt grundad befogenhet har saknats för att fotografera personer som
var föremål för tvångsingripande 13/14:202
fråga bl.a. om föräldrarna till ett omhändertaget barn hade rätt att videofilma vid ett övervakat umgänge med barnet 14/15:414
kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för att han ensam har beslutat
om ett förbud för åhörare att göra inspelningar med ljud och bild under ett
styrelsesammanträde som var öppet för allmänheten 14/15:591

Fotokonfrontation
– kritik mot polisen med anledning av att resultatet av en fotokonfrontation
inte redovisades till åklagare och inte heller i förundersökningsprotokollet
09/10:111

Frihetsberövande
– uttalanden om en polismans skyldighet att anmäla till socialnämnden när
en förälder frihetsberövats med anledning av misstankar om brott
10/11:130
– inspektion av Migrationsverkets förvar 11/12:314
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– kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att en patient utan laglig grund
hindrats att lämna vårdinrättningen 12/13:341

Fullföljd av talan
– fråga hur en byggnadsnämnd vid handläggning av anmälan om olovligt

–
–
–
–

byggande ska hantera situationer där den enskilde anser sig vara part men
nämnden är av motsatt uppfattning 12/13:384
kritik bl.a. mot en länsstyrelse för att den i egenskap av överinstans har
överskridit sin behörighet i fråga om rättidsprövning 13/14:530
samarbete mellan kommuner. – Nullitet? 13/14:560
kritik mot en miljönämnd för handläggningen av ett överklagande
13/14:522
allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att överlämna två
överklaganden, varav ett med en begäran om inhibition, till länsstyrelsen
14/15:548

Funktionsnedsättning
– handläggningen av en ansökan om bistånd till s.k. anhörigbidrag; fråga om
bl.a. utformningen av beslutet om bistånd 09/10:262

– utdragen handläggning av ett ärende om ersättning för kostnader avseende
personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 09/10:328

– vid handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS bör
kommunen som regel bereda den enskilde tillfälle att ange om han eller hon
har något krav på ersättning för assistans som avser tiden före beslutet
09/10:332
– fråga om en nämndledamots personliga assistent kan tillåtas närvara vid
socialnämndens och nämndens utskotts sammanträden 13/14:447
– fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten 14/15:451
– handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS; fråga bl.a.
om kommunen har kunnat avvakta med handläggningen av ansökan i avvaktan på att Försäkringskassan skulle fatta ett beslut om assistansersättning 14/15:456

Förhandlingsoffentlighet
– uttalanden om en domstols skyldighet att självmant utreda om det föreligger förutsättningar för att förordna om stängda dörrar 09/10:47

– frågor om en länsrätts och en rättspsykiatrisk kliniks agerande i samband
med att länsrätten höll muntlig förhandling på sjukvårdsinrättningen i ett
mål enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. En journalist som
önskade närvara vid förhandlingen har bl.a. utsatts för identitetskontroll
och fått passera en s.k. larmbåge 10/11:430
– en kommunal nämnd har hållit offentliga sammanträden i ärenden som rört
myndighetsutövning 10/11:549
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– förbud mot fotografering och filmupptagning vid ett sammanträde som var
öppet för allmänheten 11/12:600

– rätten att vistas i myndigheters lokaler, möjligheten att där ställa upp fotograferings- och intervjuförbud m.m.; kritik mot Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborgs stad 11/12:594
– kritik mot en domare vid Göteborgs tingsrätt med anledning av att han inte
tillåtit ett antal kvinnor att närvara vid offentliga delar av en omhäktningsförhandling 13/14:39
– kritik mot Ystads tingsrätt för att åhörare nekades tillträde till en påbörjad
huvudförhandling och för utformningen av tingsrättens riktlinjer för studiebesök 13/14:52

Förhör
– kritik mot dels en åklagare för att en försvarare inte tilläts närvara vid ett

–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

–

inledande förhör med en person som delgavs misstanke om mord, dels en
polismyndighet för att åklagarens direktiv inför förhöret inte vidarebefordrades till förhörsledarna 09/10:68
uttalanden om rätten till försvarare – kritik mot polisen med anledning av
att en frihetsberövad person inte fick kontakta en försvarare m.m.
10/11:139
uttalanden om rätten till försvarare för en underårig som var misstänkt för
ett allvarligt brott m.m. 11/12:77
allvarlig kritik mot en rådman vid Attunda tingsrätt för det sätt på vilket
han avfattat domen i ett brottmål m.m. 12/13:41
kritik mot att förhör i förundersökning rörande s.k. smitning hade ersatts av
inhämtande av skriftliga svar från en person som kunde komma att bli misstänkt för brott 12/13:150
kritik mot att en underårig bl.a. hördes utan biträde av försvarare 12/13:106
användning av okonventionell utredningsmetod 12/13:62
fråga om bristande objektivitet under förundersökning 12/13:88
anmälan mot åklagare för att hon i samband med åtal gett in förhör som
gällt misstankar om andra brott än det som åtalats 12/13:126
angående en brottsmisstänkts rätt till försvarare vid förhör och förundersökningsledarens ansvar i det avseendet 13/14:133
kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för hanteringen av åberopad
muntlig bevisning 13/14:317
kritik mot polisen för brister i en förundersökning som gällde misstankar
om ett planerat bombattentat mot köpcentret Femmanhuset i Göteborg
14/15:77
kritik mot Tullverket och en åklagare för handläggningen av en förundersökning och ett beslut om anhållande, bl.a. fråga om tid för förhör
14/15:161
kritik mot Konkurrensverket för brister i samband med upptecknandet av
förhör enligt konkurrenslagen 14/15:349

735

2014/15:JO1

BILAGA 9 SAKREGISTER TILL JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS
ÄMBTSBERÄTTELSE 2014/15

Förmansprövning
– uttalanden om ett omhändertagande med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. 09/10:64

Försvarare
– kritik mot dels en åklagare för att en försvarare inte tilläts närvara vid ett

–

–
–
–
–
–
–

–

inledande förhör med en person som delgavs misstanke om mord, dels en
polismyndighet för att åklagarens direktiv inför förhöret inte vidarebefordrades till förhörsledarna 09/10:68
uttalanden om rätten till försvarare – kritik mot polisen med anledning av
att en frihetsberövad person inte fick kontakta en försvarare m.m.
10/11:139
uttalanden om rätten till försvarare för en underårig som var misstänkt för
ett allvarligt brott m.m. 11/12:77
kritik mot en beredningsjurist vid Solna tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om försvarare 12/13:59
kritik mot att en underårig bl.a. hördes utan biträde av försvarare 12/13:106
en anhållen fick inte möjlighet att i enrum tala med en offentlig försvarare
12/13:124
angående en brottsmisstänkts rätt till försvarare vid förhör och förundersökningsledarens ansvar i det avseendet 13/14:133
anmälan mot lagmannen vid Gotlands tingsrätt för innehållet i två informationsskrifter som hade skickats till bl.a. advokater med verksamhet på Gotland 14/15:58
kritik mot polisen för brister i en förundersökning som gällde misstankar
om ett planerat bombattentat mot köpcentret Femmanhuset i Göteborg
14/15:77

Förtjänst och skicklighet (11 kap. 9 § regeringsformen)
– tjänstetillsättningsärende; en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans 10/11:275

Förundersökning
– fråga bl.a. om en tjänsteman vid en socialförvaltning bröt mot bestämmelsen om s.k. förundersökningssekretess i 5 kap. 1 § första stycket 1 sekretesslagen (1980:100) när hon informerade en person om att han var misstänkt för brott mot ett barn 09/10:257
– kritik mot dels en åklagare för att en försvarare inte tilläts närvara vid ett
inledande förhör med en person som delgavs misstanke om mord, dels en
polismyndighet för att åklagarens direktiv inför förhöret inte vidarebefordrades till förhörsledarna 09/10:68
– den s.k. beslagsförbudsregelns tillämplighet beträffande elektroniska handlingar 09/10:80
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– en läkarundersökning av en målsägande inom ramen för en förundersök-

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
–

–
–

ning ska genomföras skyndsamt – uttalanden rörande läkares samt polis och
åklagares skyldigheter 09/10:92
under en pågående brottsutredning har den misstänkte avlägsnats ur landet;
utredning om åklagarens och Migrationsverkets handläggning av ärendet
09/10:222
kritik mot polisen med anledning av att resultatet av en fotokonfrontation
inte redovisades till åklagare och inte heller i förundersökningsprotokollet
09/10:111
åklagares skyldighet att tillvarata en målsägandes intressen om dennes anspråk på skadestånd inte utretts tillräckligt under en förundersökning
09/10:115
en åklagare har att i en förundersökning rörande tjänstefel i förekommande
fall beakta den tidsfrist som gäller för att en fråga om disciplinansvar ska
kunna prövas 09/10:119
uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för DNA-analys – tilllämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k. registertopsning
10/11:114
uttalanden om rätten till försvarare – kritik mot polisen med anledning av
att en frihetsberövad person inte fick kontakta en försvarare m.m.
10/11:139
kritik mot polisen för missvisande motivering till beslut att lägga ned förundersökningar om ringa narkotikabrott 10/11:144
kritik mot polisen för långsam handläggning av bedrägeriärenden – en
granskning av handläggningstiderna vid en bedrägerirotel i Stockholm
10/11:146
tillämpningen av bestämmelsen i 23 kap. 4 a § rättegångsbalken om förundersökningsbegränsning 10/11:103
kritik mot en åklagare dels för utformningen av ett beslut att inte inleda
förundersökning, dels för att denne inte inledde förundersökning när kompletterande uppgifter inkom 10/11:155
uttalanden om polisens rätt att fotografera en anhållen kvinna utan hennes
huvudbonad 11/12:111
uttalanden angående polisens publicering av bilder från övervakningskameror på Internet i syfte att få allmänhetens hjälp att identifiera personer
misstänkta för brott 11/12:118
uttalanden om vikten av snabba utredningsåtgärder när någon avlidit eller
skadats allvarligt vid ett polisingripande 11/12:130
kritik mot att ett beslag ägt rum hos en advokat samt uttalanden om ett beslut att inleda förundersökning för skyddande av brottsling 11/12:141
iakttagelser vid en inspektion hos Åklagarmyndigheten, Riksenheten för
polismål (Malmö) och Polismyndigheten i Skåne, internutredningssektionen 11/12:166
passivitet från åklagare och polis i en förundersökning om hot och våld mot
närstående 12/13:131
kritik mot att polisen på sin webbplats ger intryck av att tipslämnare kan
garanteras anonymitet 12/13:154
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– uttalande om nedläggningsgrunden ”brott kan ej styrkas” 12/13:144
– brister i polismyndighetens verkställande av åklagares utredningsdirektiv
12/13:94

– okonventionell utredningsmetod som inte varit förenlig med den värdegrund som kommer till uttryck i 23 kap. 12 § rättegångsbalken 12/13:62

– långsam utredning av brottsmisstanke; brottet preskriberades 12/13:98
– brister i fråga om underrättelse till en anhållens närstående 12/13:165
– kritik mot att förhör i förundersökning rörande s.k. smitning hade ersatts av

–
–
–
–
–

–
–
–

–

–

–

–
–

–
–
–
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inhämtande av skriftliga svar från en person som kunde komma att bli misstänkt för brott 12/13:150
hämtning utan erforderligt lagstöd 12/13:140
fråga om bristande objektivitet under förundersökning 12/13:88
chefsjurist har i en förundersökning om tjänstefel uttalat sig kritiskt om den
journalist som anmält henne 12/13:471
uttalanden om polisens särskilda spaningsmetoder (remissyttrande över betänkandet Särskilda spaningsmetoder, SOU 2010:103) 12/13:82
uttalanden om förundersökningsledaransvar (remissyttrande över betänkandet Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m., SOU
2011:45) 12/13:101
anmälan mot två åklagare i anledning av resningsärendena gällande Thomas Quick/Sture Bergwall 12/13:129
anmälan mot åklagare för att hon i samband med åtal gett in förhör som
gällt misstankar om andra brott än det som åtalats 12/13:126
angående objektivitetskravet under förundersökning och de utrednings-,
dokumentations- och redovisningskrav som ingår i detta, med särskild inriktning på hur långtgående åtgärder som kan vidtas gentemot en målsägande 13/14:106
kritik mot Östersunds tingsrätt i ett initiativärende angående utformningen
av en underrättelse till den misstänkte vid begäran om offentlig försvarare
13/14:65
kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för hanteringen av åberopad bevisning i ett brottmål samt uttalanden om handläggningen av samma fråga
vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 13/14:95
anmälan mot lagmannen vid Gotlands tingsrätt för innehållet i två informationsskrifter som hade skickats till bl.a. advokater med verksamhet på Gotland 14/15:58
kritik mot polisen, som utan tillräcklig grund beslutat om kroppsbesiktning
vid misstanke om dopningsbrott 14/15:100
kritik mot polisen för brister i en förundersökning som gällde misstankar
om ett planerat bombattentat mot köpcentret Femmanhuset i Göteborg
14/15:77
kritik mot Tullverket och en åklagare för handläggningen av en förundersökning och ett beslut om anhållande 14/15:161
kritik mot Åklagarmyndigheten för brister i möjligheten för polisen att
komma i kontakt med jouråklagare 14/15:95
i samband med en diskussion mellan socialförvaltningen och förvaltningsrätten om när ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
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hade underställts skickade förvaltningen ett s.k. faxmissiv till rätten; i
missivet hade ett datum ändrats. JO har ansett att missivet utgjorde en urkund och att handlingen därför inte fick ändras 14/15:398

Förvaltningslagen
– bristande tillgänglighet 09/10:395
– fråga om vilandeförklaring i förvaltningsrätten – kritik mot polismyndighet

–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

för att handläggningen av ett vapenärende uppskjutits i avvaktan på domstolsprövning av ett överklagande av myndighetens beslut i ett annat vapenärende 09/10:76
Försäkringskassan har åsidosatt de förvaltningsrättsliga kraven vid sin omorganisation 09/10:355
”akt- och partsinsyn” i ett ärende om placering på en viss avdelning i ett
häkte 09/10:153
handläggningen av en begäran om omprövning av ett beslut om att en intagen i kriminalvårdsanstalt ska vara placerad i avskildhet 09/10:175
kritik mot Försäkringskassan för bristande kommunicering av uppgifter
som tillförts ett ärende 10/11:453
kritik mot Försäkringskassan för fortsatt långa handläggningstider och svårigheter att komma i kontakt med myndigheten m.m. 10/11:476
Försäkringskassans beslut om ändrad betalningsplan avseende återbetalning av underhållsstöd har ansetts gå den bidragsskyldige föräldern emot
och borde därför ha försetts med fullföljdshänvisning 10/11:463
fråga om jäv för Försäkringskassans handläggare och kassans handläggning
av denna fråga 10/11:461
kritik mot Försvarsmakten för dröjsmål med att överlämna ett överklagande
till länsrätt 10/11:250
handläggningen av ett ärende rörande försörjningsstöd; fråga om viss information till en biståndstagare har utgjort ett överklagbart förvaltningsbeslut 10/11:403
fråga bl.a. om nämnden har kunnat avvisa ett överklagande därför att nämnden ansett att den som klagade på ett beslut inte var behörig 10/11:417
en myndighets skyldighet att ompröva ett beslut som överklagas 10/11:291
”svartlistning” av offentliga biträden i utlänningsärenden 10/11:308
krav på opartiskhet när en myndighet anlitar en konsult, som kan vara att
betrakta som jävig 10/11:278
kritik mot Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som med hänvisning till att nämndens ärenden om disciplinpåföljd skulle överlämnas till
Socialstyrelsen i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande den 1 januari 2011 fattat ett generellt beslut om att utlåtanden från
nämndens externa medicinska experter inte skulle inhämtas. Förfarandet
har konstaterats leda till att handläggningen avstannat och därför ansetts
inte vara förenligt med det allmänna skyndsamhetskravet i 7 § förvaltningslagen 11/12:492

739

2014/15:JO1

BILAGA 9 SAKREGISTER TILL JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS
ÄMBTSBERÄTTELSE 2014/15

– handläggningen av ett ärende rörande umgänge med ett barnbarn; fråga

–

–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
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bl.a. om socialnämnden enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) skulle ha
berett mormodern tillfälle att yttra sig över utredningen 11/12:463
fråga om polisen bort verkställa en dom om att avliva en hund, då hundägarens ombud uppgett att hon hade för avsikt att överklaga domen och samtidigt begära inhibition 11/12:161
tillämpning av självrättelseinstitutet i 26 § förvaltningslagen 11/12:526
tillämpning av förvaltningslagens regler om jäv; kritik mot tre djurförsöksetiska nämnder 11/12:514
remissyttrande: En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) 11/12:614
kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen av ett överklagande
i ett ärende om radio- och TV-avgift 12/13:438
fråga hur en byggnadsnämnd vid handläggning av anmälan om olovligt
byggande ska hantera situationer där den enskilde anser sig vara part men
nämnden är av motsatt uppfattning 12/13:384
kritik mot Lantmäteriet för bristfällig handläggning av en brevfråga och
utebliven handläggning av ett överklagande 12/13:388
kritik mot en socialnämnd som underlåtit att vidarebefordra ett överklagande till förvaltningsrätten därför att det överklagade beslutet enligt nämndens mening inte gick att överklaga 12/13:326
tillämpning av 22 § förvaltningslagen 13/14:334
Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer 13/14:471
allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha dröjt med att verkställa en
kammarrättsdom 13/14:509
Försäkringskassan kritiseras för att i vissa fall ha underlåtit att motivera
beslut om underhållsstöd 13/14:490
en teknisk nämnd handlade ärenden om siktskymmande växtlighet med
möjlighet att överlämna ärendet till byggnadsnämnd för åtgärd. Kritik mot
tekniska nämnden för bl.a. bristande dokumentation. Kritik mot båda
nämnderna för handläggningen av framställningar om utfående av allmänna handlingar 13/14:624
kritik bl.a. mot en länsstyrelse för att den i egenskap av överinstans har
överskridit sin behörighet i fråga om rättidsprövning 13/14:530
en person anmälde till en miljö- och byggnadsnämnd att störande verksamheter stred mot miljöbalken och detaljplan. Nämnden prövade anmälan enligt byggnadslagstiftningen. Nämnden kritiseras för handläggningen av anmälarens begäran om överklagbara beslut samt för att inte ha handlagt anmälan även enligt miljöbalken 13/14:535
kritik mot en byggnadsnämnd för bristande motivering av ett beslut om
bygglov 13/14:543
kritik mot en kommunal nämnd för bristfällig motivering av ett beslut om
begränsning av antal resor med färdtjänst 13/14:557
samarbete mellan kommuner. – Nullitet? 13/14:560
en länsstyrelse underrättade part om ett beslut, som var verkställbart från
beslutets dag, genom delgivning med stämningsman. Länsstyrelsen kritiseras för att inte ha skickat underrättelsen i ett vanligt brev 13/14:517
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– kritik mot en miljönämnd för handläggningen av ett överklagande
13/14:522

– allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att överlämna två

–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

överklaganden, varav ett med en begäran om inhibition, till länsstyrelsen
14/15:548
allvarlig kritik mot Lantmäteriet för långsam handläggning av ett fastighetsregleringsärende 14/15:573
kritik mot en länsstyrelse för dröjsmål med att underrätta parterna om ett
beslut om omhändertagande enligt 31 § djurskyddslagen 14/15:523
allvarlig kritik mot en landshövding för att ha motiverat beslut i strandskyddsärenden på ett sätt som står i strid med både reglerna om motivering
av beslut i förvaltningslagen och kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 14/15:528
kritik mot en länsstyrelse för bl.a. underlåtenhet att kommunicera en uppgift som har varit av betydelse för ett beslut om avlivning av en hund och
för dröjsmål med att underrätta djurhållaren om beslutet 14/15:539
kritik mot polisen för långa handläggningstider i ärenden om vapentillstånd
14/15:152
initiativärende mot Arbetsförmedlingen; frågor om bl.a. dokumentation
och motivering av beslut i arbetsförmedlingsärenden 14/15:330
Försäkringskassan kritiseras för att ha underlåtit att dokumentera kontakter
med en polismyndighet 14/15:489
Försäkringskassan kritiseras för brister i motiveringen av ett beslut om återkrav 14/15:501
kritik mot Försäkringskassan för brister i motiveringen av beslut om sjukpenning 14/15:508
allvarlig kritik mot Statens fastighetsverk för bristfällig hantering av en begäran om handlingsutlämnande m.m. 14/15:358

Förvaltningsprocess
– kritik mot Regeringsrätten för att frågan om prövningstillstånd avgjorts in–

–

–

–

–

nan tidsfrist för komplettering av överklagande löpt ut 09/10:212
Försäkringskassan har ägt bifalla en ansökan om sjukersättning trots att frågan om sjukersättning var föremål för prövning i domstol. Försäkringskassan borde dock ha underrättat domstolen om åtgärden 10/11:458
åtal mot en lagman vid en länsrätt för 41 fall av tjänstefel enligt 20 kap. 1 §
brottsbalken avseende underlåtenhet att under långa tider vidta åtgärder i
bl.a. ett stort antal skattemål 10/11:253
kritik mot en rådman vid en länsrätt som tillåtit en part i ett mål enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att biträda
rätten som tolk vid muntlig förhandling 10/11:257
initiativ mot en länsrätt angående anonymisering av parter i en dom angående vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU 10/11:259
kritik mot en länsrätt som, trots att klaganden gjorde gällande att Försäkringskassan hade underlåtit att inhämta yttrande från försäkringsläkare, inte
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–

–

–
–
–

–

–

–
–
–
–

utredde huruvida det yttrande som fanns i Försäkringskassans akt hade
kommunicerats 10/11:262
initiativärenden mot en socialnämnd och en länsrätt; fråga om det funnits
rättsliga förutsättningar för att reglera umgänge mellan en far och hans son
med stöd av 14 § LVU 10/11:265
frågor om en länsrätts och en rättspsykiatrisk kliniks agerande i samband
med att länsrätten höll muntlig förhandling på sjukvårdsinrättningen i ett
mål enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. En journalist som
önskade närvara vid förhandlingen har bl.a. utsatts för identitetskontroll
och fått passera en s.k. larmbåge 10/11:430
tjänstetillsättningsärende; en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans 10/11:275
en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans m.m.
10/11:525
fråga om en kammarrätt i ett mål rörande utlämnande av allmän handling
fullgjort sitt utredningsansvar enligt 8 § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) 11/12:294
fråga om länsrättens utredningsansvar när det i ett mål om vård enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, saknades ett sådant
läkarintyg som avses i 9 § LVM 11/12:298
allvarlig kritik mot Kammarrätten i Stockholm med anledning av handläggningen av ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall 12/13:226
kritik mot Kammarrätten i Stockholm för handläggningen av ett mål enligt
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 12/13:240
fråga om Försäkringskassans möjlighet att verkställa ett beslut om återkrav
av tandvårdsersättning innan det vunnit laga kraft 12/13:356
kritik mot Försäkringskassan för att formlöst ha återtagit ett besked om bifall till en ansökan om sjukersättning 12/13:367
kritik mot en rådman och en nämndeman vid Förvaltningsrätten i Falun för
hanteringen av en fråga om jäv 14/15:314

Förvar
– inspektion av Migrationsverkets förvar 11/12:314
– initiativärende om förvarstagnas rättigheter i häkten och anstalter
14/15:216

Föräldrabalken
– kritik mot polisen för verkställigheten av ett beslut om hämtning av barn
samt uttalanden om en tingsrätts formulering av ett medlingsuppdrag i samband med ett verkställighetsbeslut enligt 21 kap. föräldrabalken 09/10:102
– kritik mot Länsstyrelsen i Hallands län för att myndigheten överträtt sin
behörighet vid handläggningen av ett tillsynsärende beträffande en överförmyndarnämnds arvodesbeslut 12/13:481
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– anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun angående handläggningen av ett ärende om förvaltarskap m.m. 12/13:448

– kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i
ett mål om umgänge med barn m.m. 12/13:36

– kritik mot Växjö tingsrätt för handläggningen av ett ärende om upphörande
av godmanskap 12/13:47

– kritik mot Överförmyndarnämnden i Lunds kommun för dröjsmål med att
granska årsräkningar 12/13:452

– kritik mot rektor vid en grundskola för beslut om att endast vårdnadshavare
fick hämta ett barn i skolan 13/14:550

– kritik mot Överförmyndarnämnden i Borlänge kommun för handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar 13/14:569

– initiativ mot Överförmyndarnämnden i Bergs kommun med anledning av

–

–
–
–

ett yttrande till tingsrätten i ett ärende om anordnande av godmanskap
13/14:573
kritik mot en rådman vid Nacka tingsrätt för utformningen av två interimistiska beslut i ett mål angående vårdnad, boende och umgänge och mot
tingsrätten för underlåtenhet att pröva ett interimistiskt yrkande om sommarumgänge 14/15:41
kritik mot en tingsfiskal vid Varbergs tingsrätt för utformningen av två förelägganden i ett ärende om anordnande av godmanskap 14/15:51
allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Region Gotland för handläggningen av ett antal ansökningar om anordnande av godmanskap 14/15:602
kritik mot en skolsköterska bl.a. för att samtal hållits med en elev om hennes hemsituation utan vårdnadshavarnas samtycke 14/15:584

God man
– kritik mot en överförmyndare och en tingsrätt för brister i utredningen av
en blivande god mans lämplighet 09/10:426

– kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av ett ärende om
god man m.m. 09/10:420

– kritik mot Växjö tingsrätt för handläggningen av ett ärende om upphörande
av godmanskap 12/13:47

– uttalanden angående god man för ensamkommande barn 13/14:361
– initiativ mot Överförmyndarnämnden i Bergs kommun med anledning av
ett yttrande till tingsrätten i ett ärende om anordnande av godmanskap
13/14:573
– kritik mot en tingsfiskal vid Varbergs tingsrätt för utformningen av två förelägganden i ett ärende om anordnande av godmanskap 14/15:51
– allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Region Gotland för handläggningen av ett antal ansökningar om anordnande av godmanskap 14/15:602
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Grundlagsfrågor
– ett vårdbiträde inom hemtjänsten har efter att ha medverkat i en radiout-

–
–
–

–

–

–
–
–
–
–
–

–

–
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sändning kallats till ett möte med arbetsgivaren. Fråga om kommunens agerande inneburit en kränkning av vårdbiträdets yttrande- och meddelarfrihet
09/10:456
beslut i två fall som rör ett landstings handläggning av framställningar om
att få ta del av journalhandlingar, m.m. 09/10:448
beslut i två fall som rör Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) handläggning av ärenden om utlämnande av allmänna handlingar, m.m. 09/10:473
fråga om genomförande av slumpvisa drogtester av elever vid ett gymnasium stred mot bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) om skydd
mot påtvingat kroppsligt ingrepp 10/11:509
rektor för en kommunal grundskola nekade företrädare för en fristående
gymnasieskola att få komma till skolan och informera om sin gymnasieutbildning; fråga om rektors handlande stod i strid med objektivitetsprincipen
i 1 kap. 9 § regeringsformen 10/11:521
frågor om en länsrätts och en rättspsykiatrisk kliniks agerande i samband
med att länsrätten höll muntlig förhandling på sjukvårdsinrättningen i ett
mål enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. En journalist som
önskade närvara vid förhandlingen har bl.a. utsatts för identitetskontroll
och fått passera en s.k. larmbåge 10/11:430
initiativärende mot en sjukvårdsinrättning angående försutten tidsfrist enligt 7 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, m.m. 10/11:422
kritik mot en tjänsteman vid ett sjukhus för kränkning av anställdas yttrandefrihet 10/11:596
fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning kränkt anställdas yttrandefrihet, m.m. 10/11:600
yttrandefrihet i kommunala lokaler 10/11:619, 622
ingripande mot en anställds yttrandefrihet 10/11:605
kritik mot en rättspsykiatrisk vårdinrättning som vägrat en patient som vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård att vistas utomhus på
grund av att han inte lämnat urinprov. Patientens behov av utomhusvistelse
har inte ansetts tillgodosett genom vistelse på avdelningens balkong
11/12:471
under ett universitets handläggning av en begäran om utlämnande av allmän handling (studieintyg) har myndigheten kontaktat den som handlingen
avsett i syfte att erhålla adressuppgifter till den som begärt handlingen utlämnad. Universitetets agerande har utifrån grundtanken bakom anonymitetsskyddet i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen bedömts som olämpligt
11/12:580
sedan en kopia av ett betyg lämnats ut till en enskild har skolan informerat
den berörde elevens vårdnadshavare om detta. Vårdnadshavaren har även
fått telefonnumret till den enskilde och en beskrivning av hans utseende.
Skolans agerande har bedömts som olämpligt mot bakgrund av de intressen
som bär upp offentlighetsprincipen 11/12:582
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– fråga om förutsättningarna för att göra s.k. hembesök inom ramen för en
utredning om rätt till försörjningsstöd 11/12:377

– kritik mot Forum för levande historia och utställningen Middag med Pol
Pot 11/12:605

– remissyttrande: En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) 11/12:614
– remissyttrande: Ny yttrandefrihetsgrundlag? (SOU 2010:68) 11/12:569
– kritik mot en kommunal nämnd angående handläggningen av en begäran

–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

om att få ta del av allmänna handlingar om pälsdjursuppfödare. Nämnden
skrev ett beslut om att lämna ut handlingarna och skickade beslutet till pälsdjursuppfödarna med uppgift om sökandens namn och adress. Även fråga
om formuleringen av beslutet 12/13:461
brott mot regeringsformens krav på saklighet vid tillsättningen av en kommunchef 12/13:464
kritik mot en kommunchef och en kommun för att regeringsformens krav
på opartiskhet inte iakttagits på kommunens webbplats 12/13:485
valsedlar tillhandahölls inte på ett likformigt sätt 12/13:490
uttalanden om polisens särskilda spaningsmetoder (remissyttrande över betänkandet Särskilda spaningsmetoder, SOU 2010:103) 12/13:82
ett politiskt partis ungdomsförbund förbjöds att sprida ett flygblad under en
informationsdag i en gymnasieskola; fråga bl.a. om skolans agerande stått
i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 12/13:419
kritik mot en utbildningsnämnd för att beslut fattats i två anställningsärenden innan ansökningstiden löpt ut. Handläggningen har ansetts stå i strid
med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 12/13:428
ett politiskt partis ungdomsförbund fick avslag på sin ansökan om att få
hålla bokbord på en gymnasieskola; fråga om beslutet stått i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 13/14:546
viss kritik mot ett universitet för handläggningen av en begäran om utlämnande av handling. Fråga bl.a. om hur en myndighet bör agera när en enskild som röjt sin identitet framför önskemål om att få vara anonym när
utlämnandeframställningen vidarebefordras inom myndigheten 13/14:610
sedan ett betyg begärts ut av en enskild har folkhögskolan på eget initiativ
informerat den som betyget avsåg om detta. Skolans agerande har bedömts
som olämpligt mot bakgrund av de intressen som bär upp offentlighetsprincipen. Även fråga om att betyget inte lämnats ut 13/14:615
allvarlig kritik mot två tjänstemän på en byggnadsnämnd för att inte ha
iakttagit saklighet och opartiskhet vid handläggningen av ett ärende om
bygglov 14/15:552
allvarlig kritik mot en landshövding för att ha motiverat beslut i strandskyddsärenden på ett sätt som står i strid med både reglerna om motivering
av beslut i förvaltningslagen och kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 14/15:528
kritik mot ett kommunalförbund, som bl.a. avtalat bort rätten till insyn i ett
tjänstetillsättningsärende 14/15:637
kritik mot en kommundirektör för hans inblandning i en oberoende nämnds
handläggning av ett enskilt ärende 14/15:667
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– kritik mot en kommunal nämnd med anledning av att Riksteatern nekats att

–

–
–

–

–

–

annonsera på de s.k. kulturtavlorna. Ställningstagandet framstår som godtyckligt 14/15:660
kritik mot en kommunchef för uttalanden till kommunanställda efter en tidningsartikel och för agerande i strid med det s.k. efterforskningsförbudet
14/15:663
Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet
14/15:486
allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för att en patient som har vårdats med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, har
belagts med handfängsel trots att det inte finns lagstöd för en sådan åtgärd.
Allvarlig kritik även mot den ansvariga läkaren för att hon inte personligen
har undersökt patienten inför varje omprövning (förlängning) av bältesläggningen 14/15:461
allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för handläggningen av en begäran om utlämnande av journalkopior; fråga om bl.a. att kliniken har återtagit utlämnade journalkopior 14/15:624
kritik mot Ungdomsstyrelsen bl.a. för att ett ärende om utlämnande av allmän handling har prövats enligt reglerna om utlämnande av uppgift ur allmän handling 14/15:630
kritik mot en socialnämnd för att en videoupptagning som hade gjorts inom
ramen för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning har förstörts
14/15:617

Handläggningstid
– utdragen handläggning av ett ärende om ersättning för kostnader avseende
personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 09/10:328

– allvarlig kritik mot Försäkringskassan för lång handläggningstid av ett
ärende om föräldrapenning med internationell anknytning 10/11:474

– kritik mot Försäkringskassan för fortsatt långa handläggningstider och svårigheter att komma i kontakt med myndigheten, m.m. 10/11:476

– åtal mot en lagman vid en länsrätt för 41 fall av tjänstefel enligt 20 kap. 1 §

–
–
–
–

–
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brottsbalken avseende underlåtenhet att under långa tider vidta åtgärder i
bl.a. ett stort antal skattemål 10/11:253
initiativärende: Kronofogdemyndighetens handläggningstider för utsökningsmål 11/12:268
initiativärende mot Transportstyrelsen angående långa handläggningstider
och svårigheter att få kontakt med myndigheten m.m. 11/12:532
remissyttrande: En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) 11/12:614
allvarlig kritik mot Kammarrätten i Stockholm med anledning av handläggningen av ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall 12/13:226
kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för dröjsmål med att meddela
dom i ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i
vissa fall 12/13:237
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– kritik mot Växjö tingsrätt för handläggningen av ett ärende om upphörande
av godmanskap 12/13:47

– kritik mot Skellefteå tingsrätt för handläggningsrutiner avseende begäran

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

om att få ta del av allmänna handlingar respektive uppgifter ur sådana handlingar 12/13:475
kritik mot Överförmyndarnämnden i Lunds kommun för dröjsmål med att
granska årsräkningar 12/13:452
allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för dess handläggning av ett ärende
om körkortsingripande 12/13:442
allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut 12/13:255
allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för handläggningstiden i ett ärende
om körkortsingripande 12/13:445
allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i Falun för långsam handläggning av
ett mål om sjukpenning 13/14:302
kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för att inte ha handlagt ett underställt beslut från chefsöverläkaren enligt 12 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård i enlighet med den åttadagarsfrist som anges i 35 § andra
stycket samma lag 13/14:310
kritik mot två rådmän vid Stockholms tingsrätt för att ha meddelat dom i
ett tvistemål drygt tre månader efter avslutad huvudförhandling 13/14:91
allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut 13/14:342
allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för handläggningstiden i ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900) 13/14:541
allvarlig kritik mot Lantmäteriet för långsam handläggning av ett fastighetsregleringsärende 14/15:573
allvarlig kritik mot Tullverket, som dröjt över två år med att meddela obligatoriska omprövningsbeslut 14/15:169
handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS; fråga bl.a.
om kommunen har kunnat avvakta med handläggningen av ansökan i avvaktan på att Försäkringskassan skulle fatta ett beslut om assistansersättning 14/15:456

Handräckning
– kritik mot polisen för verkställigheten av ett beslut om hämtning av barn
samt uttalanden om en tingsrätts formulering av ett medlingsuppdrag i samband med ett verkställighetsbeslut enligt 21 kap. föräldrabalken 09/10:102
– kritik mot bl.a. en tjänsteman vid en socialförvaltning för att denne begärt
handräckning med stöd av LVM trots att domen om vård ännu inte kunde
verkställas 12/13:316
– kritik mot polisen för hanteringen av en begäran om handräckning i ett
LVU-ärende 14/15:122
– fråga om en socialnämnd kan anlita ett privat vaktbolag för att ombesörja
transport av en ungdom som är omhändertagen enligt LVU 14/15:404

747

2014/15:JO1

BILAGA 9 SAKREGISTER TILL JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS
ÄMBTSBERÄTTELSE 2014/15

Hembesök
– en kommunal nämnd genomförde ett oanmält hembesök i syfte att ”utreda
misstänkt bidragsbedrägeri”. Fråga bl.a. om förfarandet stred mot artikel 6
i Europakonventionen 14/15:373

Hemlig teleavlyssning
– Säkerhetspolisens underlåtenhet att förstöra upptagningar och uppteckningar från hemlig teleavlyssning och teleövervakning 11/12:151

– iakttagelser vid inspektioner rörande handläggningen av hemliga tvångsmedel vid tre tingsrätter 11/12:71

– fråga om dokumentation av hemlig teleavlyssning 12/13:88

Hemligstämpling
– sekretessmarkering i folkbokföringen 10/11:296

Hovrätt
– fråga om hovrättens sammansättning vid beslut om avslag på en begäran
om s.k. tilläggs- eller omförhör 11/12:33

– kritik mot ett hovrättsråd vid Svea hovrätt och mot hovrätten för hanteringen av ett utkast till fällande dom i ett brottmål 13/14:57

– kritik mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av att part nekades
att ge in ljudfiler via e-post; kritik även för utformningen av en skrivelse
till parten 13/14:69
– kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för hanteringen av åberopad bevisning i ett brottmål samt uttalanden om handläggningen av samma fråga
vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 13/14:95

Husrannsakan
– fråga bl.a. om förutsättningarna för en socialnämnd att göra ett hembesök
som ett led i utredningen av ett ärende angående rätt till försörjningsstöd
09/10:249
– mycket allvarlig kritik mot Försvarsmakten för att utan lagstöd ha genomfört husrannsakan i en lägenhet disponerad av en person som vid den aktuella tidpunkten var anställd inom Försvarsmakten 11/12:273
– bristande grund för husrannsakan i bostad vid misstanke om dopningsbrott
12/13:144
– stöld av en mobiltelefon har inte ansetts utgöra en sådan typ av brottslighet
som enligt 36 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare kan motivera en husrannsakan hos en tolvåring 13/14:144
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Huvudförhandling
– uttalanden om en domstols skyldighet att självmant utreda om det föreligger förutsättningar för att förordna om stängda dörrar 09/10:47

– en rådmans åtgärd att med anledning av ett upplevt hotfullt agerande inte
tillåta åhörare att bära viss klädsel under en rättegång 10/11:48

– kritik mot en åklagare för att ett uttalande under en sakframställning inte
kompletterades på visst sätt 10/11:119

– allvarlig kritik mot en rådman vid Attunda tingsrätt för det sätt på vilket
han avfattat domen i ett brottmål m.m. 12/13:41

– kritik mot en beredningsjurist vid Solna tingsrätt med anledning av hand–
–

–

–
–

–

läggningen av en fråga om försvarare 12/13:59
anmälan mot åklagare för att hon i samband med åtal gett in förhör som
gällt misstankar om andra brott än det som åtalats 12/13:126
kritik mot Ystads tingsrätt för att åhörare nekades tillträde till en påbörjad
huvudförhandling och för utformningen av tingsrättens riktlinjer för studiebesök 13/14:52
kritik mot Östersunds tingsrätt i ett initiativärende angående utformningen
av en underrättelse till den misstänkte vid begäran om offentlig försvarare
13/14:65
kritik mot två rådmän vid Stockholms tingsrätt för att ha meddelat dom i
ett tvistemål drygt tre månader efter avslutad huvudförhandling 13/14:91
kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för hanteringen av åberopad bevisning i ett brottmål samt uttalanden om handläggningen av samma fråga
vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 13/14:95
kritik mot en nämndeman vid Solna tingsrätt för att han använde sin mobiltelefon under pågående huvudförhandling 14/15:69

Häktning
– socialtjänstens handläggning av ett ärende rörande en 16-årig pojke som
hade begärts häktad; fråga om annan betryggande övervakning av pojken
borde ha ordnats 09/10:252
– en åklagares vägran att låta en offentlig försvarare ta del av en häktningspromemoria före häktningsförhandlingen 11/12:106
– polismyndighets ansvar att ställa personal till förfogande så att en häktad
med restriktioner kunde kontakta sin mor 12/13:163
– kritik mot en domare vid Göteborgs tingsrätt med anledning av att han inte
tillåtit ett antal kvinnor att närvara vid offentliga delar av en omhäktningsförhandling 13/14:39

Hälso- och sjukvård
– disciplinansvar för ställföreträdande ordföranden i Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd (HSAN) som varit ytterst ansvarig för att HSAN ålagt en
tandläkare disciplinpåföljd för en åtgärd som varken hade anmälts eller utförts 09/10:335
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– initiativärende mot en psykiatrisk klinik angående utgångspunkten för be-

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
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räkning av sexmånadersfristen i 16 §, numera 16 a §, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, LRV, när allmän domstol beträffande samma person
vid två tillfällen har förordnat om överlämnande till rättspsykiatrisk vård
med särskild utskrivningsprövning 09/10:344
handläggningen av en fråga om avskiljande enligt 20 § lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård, LPT, m.m. 09/10:347
initiativärende mot en sjukvårdsinrättning angående försutten tidsfrist enligt 7 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, m.m. 10/11:422
initiativärende mot en psykiatrisk vårdinrättning angående att en patient
som vårdats enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, med
beslut om särskild utskrivningsprövning vistats på behandlingshem utan att
domstol beslutat om tillstånd för patienten att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område eller till chefsöverläkare överlämnat rätten att besluta
om sådant tillstånd 10/11:426
frågor om en länsrätts och en rättspsykiatrisk kliniks agerande i samband
med att länsrätten höll muntlig förhandling på sjukvårdsinrättningen i ett
mål enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. En journalist som
önskade närvara vid förhandlingen har bl.a. utsatts för identitetskontroll
och fått passera en s.k. larmbåge 10/11:430
kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning angående hanteringen av frågor om
besök hos en patient som vårdades enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, m.m. 10/11:440
fråga om ett landsting haft rätt att ta ut avgift av en socialnämnd för kopior
av patientjournaler som nämnden har begärt utlämnade med stöd av den
uppgiftsskyldighet som anges i 14 kap. 1 § fjärde stycket socialtjänstlagen
(2001:453) 10/11:446
fråga om ett landstings handläggning av beslut om anställningar. Landstinget hade med undantag för vissa chefsbefattningar behandlat anställningsbeslut som ren verkställighet, vilket medfört att landstinget i fråga om
ett stort antal anställningsbeslut inte följt kommunallagens (1991:900) reglering beträffande delegationsbeslut 10/11:448
kritik mot en rättspsykiatrisk vårdinrättning som vägrat en patient som vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård att vistas utomhus på
grund av att han inte lämnat urinprov. Patientens behov av utomhusvistelse
har inte ansetts tillgodosett genom vistelse på avdelningens balkong
11/12:471
ett landsting har beslutat att inte längre utföra steriliseringar som inte är
medicinskt betingade; fråga om besluten är förenliga med bestämmelserna
i steriliseringslagen (1975:580) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
11/12:482
kritik mot en psykiatrisk klinik för bl.a. utformningen av beslut om permissioner för patienter som vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
LRV 11/12:486
kritik mot Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som med hänvisning till att nämndens ärenden om disciplinpåföljd skulle överlämnas till
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Socialstyrelsen i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande den 1 januari 2011 fattat ett generellt beslut om att utlåtanden från
nämndens externa medicinska experter inte skulle inhämtas. Förfarandet
har konstaterats leda till att handläggningen avstannat och därför ansetts
inte vara förenligt med det allmänna skyndsamhetskravet i 7 § förvaltningslagen (1986:223) 11/12:492
kritik mot Socialstyrelsen för utformningen av en blankett för inhämtande
av vårdnadshavares samtycke till vaccinering av skolelever mot den s.k.
svininfluensan A(H1N1) 11/12:496
initiativärende mot en psykiatrisk vårdinrättning som beslutat att skriva ut
en person under pågående LVM-vård 12/13:337
kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att en patient utan laglig grund
hindrats att lämna vårdinrättningen 12/13:341
fråga om brister i handläggningen vid meddelande av förhållningsregler enligt 4 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) som innebar att två barn förbjöds att vistas på förskola under en period 12/13:345
kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att den på begäran av polisen
lämnat ut en patientjournal avseende en person som var målsägande i en
förundersökning om hemfridsbrott, egenmäktigt förfarande och ofredande
12/13:455
en rättspsykiatrisk klinik som misstänkte att en patient innehade barnpornografiska bilder har överlämnat en omhändertagen mp3-spelare till
åklagarmyndigheten. Fråga bl.a. om överlämnandet varit förenligt med sekretesslagstiftningen 13/14:463
kritik mot ett sjukhus för hanteringen av en fråga om s.k. vistelseförbud för
en anhörig till en patient som vårdades på kliniken 13/14:466
allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för att en patient som har vårdats med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, har
belagts med handfängsel trots att det inte finns lagstöd för en sådan åtgärd.
Allvarlig kritik även mot den ansvariga läkaren för att hon inte personligen
har undersökt patienten inför varje omprövning (förlängning) av bältesläggningen 14/15:461
kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för bl.a. användning av s.k. avgränsning
för patienter som bedöms ha behov av att vistas på en begränsad yta med
mindre stimulirik miljö och liten kontakt med andra patienter 14/15:477
kritik mot en skolsköterska bl.a. för att samtal hållits med en elev om hennes hemsituation utan vårdnadshavarnas samtycke 14/15:584
allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för handläggningen av en begäran om utlämnande av journalkopior; fråga om bl.a. att kliniken har återtagit utlämnade journalkopior 14/15:624

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
– kritik mot Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som med hänvisning till att nämndens ärenden om disciplinpåföljd skulle överlämnas till
Socialstyrelsen i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande den 1 januari 2011 fattat ett generellt beslut om att utlåtanden från
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nämndens externa medicinska experter inte skulle inhämtas. Förfarandet
har konstaterats leda till att handläggningen avstannat och därför ansetts
inte vara förenligt med det allmänna skyndsamhetskravet i 7 § förvaltningslagen (1986:223) 11/12:492

Hämtning av barn
– kritik mot polisen för verkställigheten av ett beslut om hämtning av barn
samt uttalanden om en tingsrätts formulering av ett medlingsuppdrag i samband med ett verkställighetsbeslut enligt 21 kap. föräldrabalken 09/10:102

Hämtning till förhör
– hämtning utan erforderligt lagstöd 12/13:140
– kritik mot polisen för brister i en förundersökning som gällde misstankar
om ett planerat bombattentat mot köpcentret Femmanhuset i Göteborg, bl.a.
fråga om hämtning av vittne 14/15:77

Indrivning
– initiativärende: Kronofogdemyndighetens handläggningstider för utsökningsmål 11/12:268

Informationsskyldigheten mellan myndigheter
– kritik mot ett av Statens institutionsstyrelses ungdomshem för brister vid
handläggningen av en begäran från polisen om att få ta del av två incidentrapporter 13/14:617

Inhibition
– kritik mot en kronofogde för ett otydligt besked till en hovrätt i en verkstäl-

–

–
–

–
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lighetsfråga och betydelsen av ett sådant besked för domstolens handläggning av ett inhibitionsyrkande 09/10:54
kritik mot Försäkringskassan för bristande rutiner för bevakning och uppföljning av ett överklagat ärende i vilket kassan framställt yrkande om inhibition 10/11:473
verkställande av kommunala beslut som inte vunnit laga kraft 10/11:563,
568, 574
fråga om polisen bort verkställa en dom om att avliva en hund, då hundägarens ombud uppgett att hon hade för avsikt att överklaga domen och samtidigt begära inhibition 11/12:161
allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att överlämna två
överklaganden, varav ett med en begäran om inhibition, till länsstyrelsen
14/15:548
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Jäv
– fråga om jäv för Försäkringskassans handläggare och kassans handläggning
av denna fråga 10/11:461

– fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning hade tagit befattning med
ett ärende på ett sådant sätt att hon kunde anses jävig 10/11:412

– krav på opartiskhet när en myndighet anlitar en konsult, som kan vara att
betrakta som jävig 10/11:278

– jäv och bristande objektivitet; kritik mot en statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt och Naturvårdsverket 11/12:521

– tillämpning av förvaltningslagens regler om jäv; kritik mot tre djurförsöksetiska nämnder 11/12:514
– kritik mot en ledamot i en kommunal nämnd för hanteringen av en jävsfråga
12/13:393
– kritik mot en rådman och en nämndeman vid Förvaltningsrätten i Falun för
hanteringen av en fråga om jäv 14/15:314

Kommunallagen
– handläggningen av ett s.k. barnavårdsärende; fråga bl.a. om delegation av

–

–

–
–
–
–
–
–
–

rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 §
LVU 09/10:290
en kommundelsnämnd skulle fatta beslut i en fråga om att med stöd av
6 kap. 15 a § föräldrabalken väcka talan angående umgänge mellan ett barn
och annan närstående än förälder; fråga om en ledamot i nämnden har kunnat avstå från att delta i beslutet i ärendet 10/11:407
fråga om ett landstings handläggning av beslut om anställningar. Landstinget hade med undantag för vissa chefsbefattningar behandlat anställningsbeslut som ren verkställighet, vilket medfört att landstinget i fråga om
ett stort antal anställningsbeslut inte följt kommunallagens (1991:900) reglering beträffande delegationsbeslut 10/11:448
en kommunal nämnd har hållit offentliga sammanträden i ärenden som rört
myndighetsutövning 10/11:549
verkställande av kommunala beslut som inte vunnit laga kraft 10/11:563,
568, 574
tillämpning av självrättelseinstitutet i 26 § förvaltningslagen 11/12:526
kritik mot en ledamot i en kommunal nämnd för hanteringen av en jävsfråga
12/13:393
utbildningsnämnds handläggning av anställningsärenden; fråga om att anställningsbeslut (delegationsbeslut) inte anmälts till nämnden 12/13:430
fråga om en nämndledamots personliga assistent kan tillåtas närvara vid
socialnämndens och nämndens utskotts sammanträden 13/14:447
kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för att han ensam har beslutat
om ett förbud för åhörare att göra inspelningar med ljud och bild under ett
styrelsesammanträde som var öppet för allmänheten 14/15:591
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– kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för att hon inte på begäran
av en tredjedel av nämndens ledamöter kallade nämnden till ett sammanträde 14/15:598

Kommunicering
– Försäkringskassan har inte kommunicerat inhämtade uppgifter med den
försäkrade 09/10:351

– fråga bl.a. om en socialnämnds skyldighet att kommunicera en utredning
som låg till grund för ett beslut om omplacering av ett barn 10/11:392

– kritik mot Försäkringskassan för bristande kommunicering av uppgifter
som tillförts ett ärende 10/11:453

– publicering på Lantmäteriets webbplats har inte ansetts uppfylla kravet på
underrättelse enligt 4 kap. 33 a § fastighetsbildningslagen 10/11:501

– handläggningen av ett ärende rörande umgänge med ett barnbarn; fråga

–
–

–
–

–

–
–
–
–

–

–
–
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bl.a. om socialnämnden enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) skulle ha
berett mormodern tillfälle att yttra sig över utredningen 11/12:463
uttalanden om skyldigheten att kommunicera en begäran om besöksförbud
innan ett sådant beslut meddelas 11/12:156
kritik mot Försäkringskassan för att ha brustit i sin kommunikationsskyldighet genom att skicka handlingar till annan adress än den försäkrades
folkbokföringsadress 11/12:508
kritik mot Mora tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om
rättelse av en dom 12/13:55
kritik mot Kriminalvården för underlåtenhet att underrätta en intagen om
uppgifter som legat till grund för beslut om förflyttning av honom till annan
anstalt 12/13:180
kritik mot Kriminalvården för underlåtenhet att underrätta en intagen om
tillägg till placeringsunderlag efter det att den intagne delgivits underlaget
12/13:191
kritik mot Kriminalvården för en anstalts underlåtenhet att kommunicera
uppgifter med den intagne i ett ärende om besökstillstånd 12/13:194
Försäkringskassan kritiseras för att ha brustit i sin kommuniceringsskyldighet 12/13:372
Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer 13/14:471
kritik mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av att part nekades
att ge in ljudfiler via e-post; kritik även för utformningen av en skrivelse
till parten 13/14:69
kritik mot en länsstyrelse för bl.a. underlåtenhet att kommunicera en uppgift som har varit av betydelse för ett beslut om avlivning av en hund och
för dröjsmål med att underrätta djurhållaren om beslutet 14/15:539
fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten 14/15:451
allvarlig kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten för att vissa uppgifter
i ett ärende om kontaktfamilj har lämnats ut 14/15:606
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Kommunikation
– användning av ”smygfilmer” som utredningsunderlag för beslut i färdtjänstärende 09/10:398

– kritik mot Banverket för påtryckningar för att förmå en forskare att ”återta
ett brev”; även fråga om jäv vid fördelning av forskningsanslag 09/10:408

– kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen av en begäran om
omprövning 13/14:565

– kritik mot en kommunal nämnd för bristfällig motivering av ett beslut om
begränsning av antal resor med färdtjänst 13/14:557

– samarbete mellan kommuner. – Nullitet? 13/14:560
– anmälan mot lagmannen vid Gotlands tingsrätt för innehållet i två informationsskrifter som hade skickats till bl.a. advokater med verksamhet på Gotland 14/15:58
– kritik mot en kronoinspektör vid Kronofogdemyndigheten för telefonsamtal inom ramen för en tillgångsundersökning 14/15:306
– kritik mot Kronofogdemyndigheten för utformningen av ett meddelande till
svaranden i ett mål om betalningsföreläggande 14/15:303
– kritik mot en länsstyrelse för bl.a. underlåtenhet att kommunicera en uppgift som har varit av betydelse för ett beslut om avlivning av en hund och
för dröjsmål med att underrätta djurhållaren om beslutet 14/15:539

Konkurs
– brister i en konkursansökan som består i att gäldenären inte påstås vara på
obestånd bör föranleda en tingsrätt att förelägga sökanden att vid äventyr
av avvisning komplettera ansökan 10/11:40
– kritik mot en domstols beslut att försätta ett bolag i konkurs när ansökan
gjorts av en icke beslutför styrelse 10/11:45

Konsultmedverkan
– en kommun behåller ett övergripande ansvar för rådgivning angående
skuldsanering när rådgivningsuppdraget har lämnats till en s.k. konsult som
inte är anställd av kommunen 09/10:269
– krav på opartiskhet när en myndighet anlitar en konsult, som kan vara att
betrakta som jävig 10/11:278
– konsultmedverkan vid tillsättning av kommunala tjänster; fråga om insyn i
handläggningen m.m. 12/13:464

Kontroll
– brister i handläggning av kontroll och beslut om stängning av en restaurang
09/10:384
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Kriminalvård
Avskildhet

– placering av samtliga intagna på en avdelning i en kriminalvårdsanstalt i
avskildhet m.m. 09/10:124

– utformningen av ett beslut om avskildhet och handläggningen av en begäran om omprövning av beslutet 09/10:175
avskiljande av intagna inför lämnandet av urinprov 10/11:174
placering av intagna i avskildhet m.m. 10/11:187
avskildhetsplacering av en intagen 10/11:225
avskildhetsplacering av en intagen 11/12:203
allvarlig kritik mot Kriminalvården för att en anstalt genomfört tillsyn med
hjälp av kameraövervakning i samband med placering av en intagen i avskildhet 14/15:231
– allvarlig kritik mot Kriminalvården för brister i en anstalts beslut att placera
ett stort antal intagna i avskildhet med stöd av 6 kap. 8 § fängelselagen
(2010:610) 14/15:281
– initiativärende angående behandlingen av en intagen som placerats i avskildhet 14/15:291

–
–
–
–
–

Besök

– häktades möjligheter att få besök av sina försvarsadvokater 13/14:278
– initiativärende om förvarstagnas rättigheter i häkten och anstalter
14/15:216

– kritik mot Kriminalvården för bristfällig motivering i ett beslut om återkallelse av besökstillstånd 14/15:276
Brevgranskning

– granskning av brev till intagen i kriminalvårdsanstalt från advokat och olika
myndigheter 09/10:184
bristfällig dokumentation av granskningsåtgärder m.m. 09/10:188
granskning av brev till intagen i häkte 09/10:133
hanteringen av rekommenderade försändelser till intagna m.m. 10/11:181
personal har kontaktat domstol för att kontrollera innehållet i brev till intagen 10/11:201
– ett häktes rutiner för postgranskning 13/14:293
– kritik mot Kriminalvården för hanteringen av omhändertagande och kvarhållande av försändelser till en intagen 14/15:182
– Kriminalvårdens rutiner för hantering av s.k. myndighetspost till intagna
14/15:193

–
–
–
–

Kroppsbesiktning

– kroppsundersökning av en person som avsett att besöka en intagen
10/11:163
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Kroppsvisitation

– kroppsvisitation av besökande på kriminalvårdsanstalt med hjälp av narkotikahund 09/10:168
Permission

– handläggningen av ett permissionsärende och fråga om kriminalvårdspersonals klädsel vid en permission 09/10:158

– kriminalvårdspersonals klädsel vid en bevakad särskild permission
09/10:165
Telefonsamtal

– häktades möjligheter att tala i telefon med sina försvarsadvokater
13/14:278
– initiativärende om förvarstagnas rättigheter i häkten och anstalter
14/15:216
Övriga frågor

– en häktads begäran om ”akt- och partsinsyn” i ett ärende om placering på
viss avdelning i ett häkte 09/10:153

– ifrågasatt begränsning av intagnas religionsfrihet 09/10:181
– fråga om rätt för intagen i häkte att inneha ett visst klädesplagg 09/10:133
– fråga om kriminalvårdspersonals agerande vid akuta sjukfall bland intagna
m.m. 09/10:138

– beläggningssituationen inom kriminalvården m.m. 09/10:145
– omhändertagande av intagens egendom i visst fall och bristfällig dokumentation vid visitation av intagens bostadsrum 10/11:159

– handläggningen av ett ärende rörande en intagens studier 10/11:170
– omständigheterna kring frisläppandet av en 15-åring ur häktet 10/11:177
– intagnas deltagande i eftergymnasiala studier; fråga bl.a. om utlämnande av
–
–
–
–
–

–
–
–

uppgifter till Centrala studiestödsnämnden 10/11:190
brister i flera avseenden i en anstalts verksamhet 10/11:206
initiativärende angående behandlingen av en intagen 10/11:230
tillhandahållandet av medicinsk vård åt intagen m.m. 10/11:238
begränsningar vad gäller intagnas innehav av cigaretter under promenad
m.m. 10/11:244
allvarlig kritik mot Kriminalvården för att en underårig, som var omhändertagen enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, i anslutning till domstolsförhandling fått tillbringa två nätter i häkte
11/12:182
handläggningen av en begäran från en intagen att få ett visst läkemedel
11/12:185
Kriminalvårdens hantering av ett läkemedel som ordinerats intagen
11/12:189
handläggningen av en begäran enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204)
om ett registerutdrag 11/12:196
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– brev som påträffats i en intagens bostadsrum har överlämnats till åklagare;

–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

–

–
–
–
–

–
–
–

758

fråga om detta stått i överensstämmelse med gällande sekretessregler
11/12:207
beslut av Kriminalvården om generella restriktioner för häktad 11/12:213
fråga om underrättelse till ambassad om frihetsberövandet av en rysk medborgare m.m. 11/12:215
fråga om underrättelse till ambassad om frihetsberövandet av en vitrysk
medborgare m.m. 11/12:221
handläggningen av en intagens begäran om utlämnande av ett placeringsunderlag m.m. 11/12:227
möjligheten för en utomstående att lämna ett meddelande till intagen m.m.
11/12:230
initiativärende om handläggningen av två ärenden rörande samhällstjänst
11/12:234
förhållandena på anstalten Kumlas säkerhetsenhet; fråga bl.a. om placering
på enheten av intagna som inte omfattas av bestämmelserna om placering
på säkerhetsavdelning 11/12:238
kritik mot Kriminalvården för underlåtenhet att underrätta en intagen om
uppgifter som legat till grund för beslut om förflyttning av honom till annan
anstalt 12/13:180
kritik mot Kriminalvården för en anstalts felaktiga handläggning i samband
med nöjdförklaring och doms befordran till verkställighet 12/13:183
kritik mot Kriminalvården för anstaltspersonals agerande i samband med
besök och för bristande information om anstaltens policy för besök
12/13:187
kritik mot Kriminalvården för underlåtenhet att underrätta en intagen om
tillägg till placeringsunderlag efter det att den intagne delgivits underlaget
12/13:191
kritik mot Kriminalvården för en anstalts underlåtenhet att kommunicera
uppgifter med den intagne i ett ärende om besökstillstånd och för långsam
handläggning av ärendet. Generella uttalanden avseende den s.k. brottsofferslussverksamhet som bedrivs i flera av landets anstalter 12/13:194
kritik mot Kriminalvården för behandlingen av en intagen i kriminalvårdsanstalt i samband med ett sjukhusbesök 12/13:203
uttalanden om kriminalvårdstjänstemäns kontakter med utomstående inom
ramen för en anstalts s.k. brottsofferslussarbete 12/13:208
kritik mot Kriminalvården för handläggningen av ärenden rörande besöksoch telefontillstånd 13/14:245
kritik mot Kriminalvården för genomförandet av transporten av en person
som var omhändertagen enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall, LVM, m.m. 13/14:249
bristande delgivning med ombud för person som var intagen i kriminalvårdsanstalt 13/14:258
kritik mot Kriminalvården för bristande dokumentation av vidtagna utredningsåtgärder i samband med beslut om placering i avskildhet 13/14:262
initiativärende om brottsofferslussverksamheten i landets häkten 13/14:266
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– undersökning av försändelse till advokat vid visitation av intagens bostadsrum 13/14:275

– initiativärende om möjligheterna för intagna i häkte att ha kontakt med sina
försvarsadvokater 13/14:278

– allvarlig kritik mot Kriminalvården för att en person som var intagen i häkte

–
–

–

–

–
–
–
–

under lång tid vistats i ett bostadsrum som inte varit utrustat i enlighet med
myndighetens föreskrifter 13/14:287
kritik mot Kriminalvården för att handlingar som varit underlag för ett psykologutlåtande förstörts 14/15:174
initiativärende om omhändertagandet av en intagen i arrestavdelningen i
häktet Kronoberg; bl.a. frågan om ansvarsfördelningen mellan polisen och
Kriminalvården avseende intagnas sjukvård. Kriminalvården kritiseras för
bristande dokumentation 14/15:204
allvarlig kritik mot Kriminalvården för att ett häkte begränsat de intagnas
möjlighet till kontakt med omvärlden utan att det har föregåtts av ett beslut
av åklagare 14/15:211
kritik mot Kriminalvården för att en underårig som var omhändertagen enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU,
tvingades övernatta i häkte i samband med transport till en domstolsförhandling 14/15:227
kritik mot Kriminalvården för att en intagens närmaste anhöriga inte per
telefon underrättats om att ett häktningsbeslut verkställts 14/15:237
initiativ angående Kriminalvårdens handläggning av ärenden om placering
på säkerhetsavdelningar 14/15:243
kritik mot Kriminalvården för bristfällig motivering av ett permissionsbeslut 14/15:257
kritik mot Kriminalvården för det sätt på vilket en kriminalvårdare inom
ramen för en anstalts s.k. brottsofferslussverksamhet tagit kontakt med en
anhörig till en intagen 14/15:268

Kroppsbesiktning
– uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för dna-analys – tilllämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k. registertopsning 10/11:114

– bristande grund för husrannsakan i bostad vid misstanke om dopningsbrott
12/13:144

– kritik mot att polisen tvingat en person som misstänktes för ringa narkotikabrott till urinprov genom katetersättning 13/14:101

– kritik mot polisen, som utan tillräcklig grund beslutat om kroppsbesiktning
vid misstanke om dopningsbrott 14/15:100

Kroppsvisitation
– kritik mot polisen med anledning av ett ingripande mot en person som misstänktes för narkotikabrott 09/10:72

– inspektion av Migrationsverkets förvar; bl.a. uttalanden om kroppsvisitationer 11/12:314
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Kränkande eller eljest olämpligt yttrande
– disciplinansvar för en polisman för otrevligt bemötande vid en anmälningsupptagning och för användande av ett påhittat namn 10/11:126

– disciplinansvar för två polismän på grund av att de uppträtt olämpligt i samband med en trafikkontroll 10/11:134

– kritik mot Forum för levande historia och utställningen Middag med Pol
Pot 11/12:605

– fördomsfull informationsspridning inom ett brottsförebyggande projekt
12/13:156

– allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en
person. Även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar 14/15:368

Kulturminnesmärkning
– ”k-märkning” av byggnad utan lagstöd 12/13:398

Kvarstad
– en tingsrätts handläggning av ett kvarstadsyrkande i ett tvistemål – bl.a.
frågor om talans utformning och processledning 10/11:65

– fråga om utformningen av domslutet och expediering av dom när ett kvarstadsyrkande ogillas och åklagare tagit egendom i förvar 11/12:67

Körkort
– allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för dess handläggning av ett ärende
om körkortsingripande 12/13:442

– allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för handläggningstiden i ett ärende
– om körkortsingripande 12/13:445

Körkortsingripande
– allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för dess handläggning av ett ärende
om körkortsingripande 12/13:442

– allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för handläggningstiden i ett ärende
om körkortsingripande 12/13:445

Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB)
– uttalanden om ett omhändertagande med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. 09/10:64

– bristande tillsyn av en diabetiker som omhändertagits på grund av berusning 12/13:158
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Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
– fråga om rätt för intagna vid ett s.k. LVM-hem att inneha tidningar med
pornografiskt innehåll 09/10:316

– fråga om länsrättens utredningsansvar när det i ett mål om vård enligt lagen

–

–

–

–
–

–

–
–
–

–

–
–

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, saknades ett sådant
läkarintyg som avses i 9 § LVM 11/12:298
i ett mål angående vård med stöd av LVM borde socialnämnden ha tillsett
att ett läkarintyg angående den enskildes hälsotillstånd inhämtades
11/12:457
allvarlig kritik mot Kammarrätten i Stockholm med anledning av handläggningen av ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall 12/13:226
kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för dröjsmål med att meddela
dom i ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i
vissa fall 12/13:237
kritik mot Kammarrätten i Stockholm för handläggningen av ett mål enligt
lagen om vård av missbrukare i vissa fall 12/13:240
kritik mot Statens institutionsstyrelse (SiS), LVM-hemmet Rebecka, för att
en kvinna bereddes tvångsvård vid hemmet trots att det inte fanns något
verkställbart förordnande om LVM-vård 12/13:320
kritik mot bl.a. en tjänsteman vid en socialförvaltning för att denne begärt
handräckning med stöd av LVM trots att domen om vård ännu inte kunde
verkställas 12/13:316
fråga om en ersättare i en stadsdelsnämnd fattat s.k. ordförandebeslut enligt
LVM utan att vara behörig 12/13:312
initiativärende mot en psykiatrisk vårdinrättning som beslutat att skriva ut
en person under pågående LVM-vård 12/13:337
initiativärende med anledning av handläggningen vid Förvaltningsrätten i
Falun i samband med meddelande av dom i ett mål om beredande av vård
enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall 13/14:297
fråga om ett nytt beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM
kunde fattas efter att ett tidigare beslut hade förfallit därför att beslutet inte
hade underställts förvaltningsrätten i rätt tid 14/15:440
fråga om socialnämndens möjlighet att under en utredning enligt 7 § LVM
inhämta uppgifter från hälso- och sjukvården 14/15:443
fråga om ett LVM-hem har kunnat införa en rutin för posthanteringen som
innebar att en intagen regelmässigt ska öppna alla sina inkommande brev i
närvaro av personal 14/15:445

Laglighetsprövning
– verkställande av kommunala beslut som inte vunnit laga kraft 10/11:563,
568, 574
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Lantmäteriet
– kritik mot Lantmäteriet för bristfällig handläggning av en brevfråga och
utebliven handläggning av ett överklagande 12/13:388

– allvarlig kritik mot Lantmäteriet för långsam handläggning av ett fastighetsregleringsärende 14/15:573

Legalitetsprincipen
– en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans m.m.
10/11:525

– kritik mot tre domare vid Södertörns tingsrätt för ett beslut om besiktning
av en fastighet 14/15:39

– kritik mot en rådman vid Nacka tingsrätt för utformningen av två interimistiska beslut i ett mål angående vårdnad, boende och umgänge och mot
tingsrätten för underlåtenhet att pröva ett interimistiskt yrkande om sommarumgänge 14/15:41

Ljudupptagning
– förbud mot fotografering och filmupptagning vid ett sammanträde som var
öppet för allmänheten 11/12:600

– rätten att vistas i myndigheters lokaler, möjligheten att där ställa upp fotograferings- och intervjuförbud m.m.; kritik mot Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborgs stad 11/12:594
– kritik mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av att part nekades
att ge in ljudfiler via e-post; kritik även för utformningen av en skrivelse
till parten 13/14:69
– kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för att han ensam har beslutat
om ett förbud för åhörare att göra inspelningar med ljud och bild under ett
styrelsesammanträde som var öppet för allmänheten 14/15:591

Långsam handläggning
– en åklagare har att i en förundersökning rörande tjänstefel i förekommande

–
–

–
–
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fall beakta den tidsfrist som gäller för att en fråga om disciplinansvar ska
kunna prövas 09/10:119
utdragen handläggning av ett ärende om ersättning för kostnader avseende
personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 09/10:328
kritik mot polisen för långsam handläggning av bedrägeriärenden – en
granskning av handläggningstiderna vid en bedrägerirotel i Stockholm
10/11:146
uttalanden angående handläggningstiden vid en tingsrätt och en hovrätt i ett
mål där målsäganden var under 18 år 10/11:61
allvarlig kritik mot Försäkringskassan för lång handläggningstid av ett
ärende om föräldrapenning med internationell anknytning 10/11:474
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– kritik mot Försäkringskassan för fortsatt långa handläggningstider och svårigheter att komma i kontakt med myndigheten, m.m. 10/11:476

– åtal mot en lagman vid en länsrätt för 41 fall av tjänstefel enligt 20 kap. 1 §

–
–
–

–
–

–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

brottsbalken avseende underlåtenhet att under långa tider vidta åtgärder i
bl.a. ett stort antal skattemål 10/11:253
kritik mot Diskrimineringsombudsmannen för långsam handläggning
11/12:302
uttalanden om vikten av snabba utredningsåtgärder när någon avlidit eller
skadats allvarligt vid ett polisingripande 11/12:130
iakttagelser vid en inspektion hos Åklagarmyndigheten, Riksenheten för
polismål (Malmö) och Polismyndigheten i Skåne, internutredningssektionen 11/12:166
initiativärende: Kronofogdemyndighetens handläggningstider för utsökningsmål 11/12:268
allvarlig kritik mot Kammarrätten i Stockholm med anledning av handläggningen av ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall 12/13:226
kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för dröjsmål med att meddela
dom i ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i
vissa fall 12/13:237
kritik mot Växjö tingsrätt för handläggningen av ett ärende om upphörande
av godmanskap 12/13:47
kritik mot Skellefteå tingsrätt för handläggningsrutiner avseende begäran
om att få ta del av allmänna handlingar respektive uppgifter ur sådana handlingar 12/13:475
kritik mot Överförmyndarnämnden i Lunds kommun för dröjsmål med att
granska årsräkningar 12/13:452
allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för dess handläggning av ett ärende
om körkortsingripande 12/13:442
allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut 12/13:255
allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för handläggningstiden i ett ärende
om körkortsingripande 12/13:445
långsam utredning av brottsmisstanke; brottet preskriberades 12/13:98
kritik mot Kriminalvården för en anstalts långsamma handläggning av ett
ärende om besökstillstånd 12/13:194
allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha dröjt med att verkställa en
kammarrättsdom 13/14:509
en förundersökning har bedrivits så bristfälligt att gärningen hann preskriberas 13/14:154
långsam handläggning hos Sveriges ambassad i Amman av en begäran om
biträde med utredning 13/14:375
allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i Falun för långsam handläggning av
ett mål om sjukpenning 13/14:302
kritik mot två rådmän vid Stockholms tingsrätt för att ha meddelat dom i
ett tvistemål drygt tre månader efter avslutad huvudförhandling 13/14:91
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– allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut 13/14:342

– allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för handläggningstiden i ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900) 13/14:541

– allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Region Gotland för handläggningen av ett antal ansökningar om anordnande av godmanskap 14/15:602

– allvarlig kritik mot Lantmäteriet för långsam handläggning av ett fastighetsregleringsärende 14/15:573

– kritik mot en länsstyrelse för bl.a. underlåtenhet att kommunicera en upp-

–
–
–
–

–

–

gift som har varit av betydelse för ett beslut om avlivning av en hund och
för dröjsmål med att underrätta djurhållaren om beslutet 14/15:539
kritik mot polisen för långa handläggningstider i ärenden om vapentillstånd
14/15:152
allvarlig kritik mot Tullverket, som dröjt över två år med att meddela obligatoriska omprövningsbeslut 14/15:169
allvarlig kritik mot Statens fastighetsverk för bristfällig hantering av en begäran om handlingsutlämnande m.m. 14/15:358
handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS; fråga bl.a.
om kommunen har kunnat avvakta med handläggningen av ansökan i avvaktan på att Försäkringskassan skulle fatta ett beslut om assistansersättning 14/15:456
allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för handläggningen av en begäran om utlämnande av journalkopior; fråga om bl.a. att kliniken har återtagit utlämnade journalkopior 14/15:624
anmälan mot Arbetsförmedlingen för att en kommunplacering dröjt två år
efter det att uppehållstillstånd beviljats 14/15:344

Läkarundersökning
– en läkarundersökning av en målsägande inom ramen för en förundersökning ska genomföras skyndsamt – uttalanden rörande läkares samt polis och
åklagares skyldigheter 09/10:92
– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för att en patient som har vårdats med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, har
belagts med handfängsel trots att det inte finns lagstöd för en sådan åtgärd.
Allvarlig kritik även mot den ansvariga läkaren för att hon inte personligen
har undersökt patienten inför varje omprövning (förlängning) av bältesläggningen 14/15:461

Länsstyrelse
– länsstyrelsens handläggning av ett tillsynsärende beträffande ett behandlingshem som drevs i enskild regi 09/10:277

– en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans m.m.
10/11:525

– förbud mot fotografering och filmupptagning vid ett sammanträde som var
öppet för allmänheten 11/12:600
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– kritik mot Länsstyrelsen i Hallands län för att myndigheten överträtt sin

–
–
–

–

–
–
–

–
–

–

behörighet vid handläggningen av ett tillsynsärende beträffande en överförmyndarnämnds arvodesbeslut 12/13:481
kritik mot en länsstyrelse angående handläggningen av en begäran om att
få ta del av en allmän handling 13/14:620
kritik bl.a. mot en länsstyrelse för att den i egenskap av överinstans har
överskridit sin behörighet i fråga om rättidsprövning 13/14:530
en länsstyrelse underrättade part om ett beslut, som var verkställbart från
beslutets dag, genom delgivning med stämningsman. Länsstyrelsen kritiseras för att inte ha skickat underrättelsen i ett vanligt brev 13/14:517
kritik mot en länsstyrelse för att den inte som tillsynsmyndighet har ingripit
mot att ett av Miljööverdomstolen undanröjt tillstånd har tagits i anspråk
13/14:520
kritik mot en länsstyrelse för dröjsmål med att underrätta parterna om ett
beslut om omhändertagande enligt 31 § djurskyddslagen 14/15:523
kritik mot en länsstyrelse för att inte ha anmält ett brott mot djurskyddslagen till åklagare eller polis 14/15:525
allvarlig kritik mot en landshövding för att ha motiverat beslut i strandskyddsärenden på ett sätt som står i strid med både reglerna om motivering
av beslut i förvaltningslagen och kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 14/15:528
allvarlig kritik mot en länsstyrelse för att den försummat sina skyldigheter
enligt delgivningslagen 14/15:536
kritik mot en länsstyrelse för bl.a. underlåtenhet att kommunicera en uppgift som har varit av betydelse för ett beslut om avlivning av en hund och
för dröjsmål med att underrätta djurhållaren om beslutet 14/15:539
kritik mot landshövdingen i Skåne län för att ha använt sin tjänstetitel i en
privat angelägenhet 14/15:672

Lärartjänst
– kritik mot en utbildningsnämnd för att beslut fattats i två anställningsärenden innan ansökningstiden löpt ut. Handläggningen har ansetts stå i strid
med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 12/13:428
– utbildningsnämnds handläggning av anställningsärenden; fråga om att anställningsbeslut (delegationsbeslut) inte anmälts till nämnden 12/13:430

Marknadsföring
– aktiebolaget Svensk Bilprovning har samarbetat med ett bilföretag på sådant sätt att dess oberoende som kontrollorgan kunnat ifrågasättas
11/12:535
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Meddelarfrihet
– ett vårdbiträde inom hemtjänsten har efter att ha medverkat i en radioutsändning kallats till ett möte med arbetsgivaren. Fråga om kommunens agerande inneburit en kränkning av vårdbiträdets yttrande- och meddelarfrihet
09/10:456
– ingripande mot en anställds yttrandefrihet 10/11:605
– utrymmet för myndigheter att ge instruktioner för mediekontakter
10/11:613
– krav på saklighet m.m. vid utformningen av pressmeddelanden på en myndighets webbplats 10/11:616

Mediekontakter
– utrymmet för myndigheter att ge instruktioner för mediekontakter
10/11:613

– krav på saklighet m.m. vid utformningen av pressmeddelanden på en myndighets webbplats 10/11:616

– rätten att vistas i myndigheters lokaler, möjligheten att där ställa upp fotograferings- och intervjuförbud m.m.; kritik mot Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborgs stad 11/12:594

Medling
– kritik mot polisen för verkställigheten av ett beslut om hämtning av barn
samt uttalanden om en tingsrätts formulering av ett medlingsuppdrag i samband med ett verkställighetsbeslut enligt 21 kap. föräldrabalken 09/10:102

Migrationsverket
– tjänstetillsättningsärende; en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans 10/11:275

– ”svartlistning” av offentliga biträden i utlänningsärenden 10/11:308
– inspektion av Migrationsverkets förvar 11/12:314

Militära ärenden
– Försvarsmaktens agerande i samband med ett haveri av två militära helikoptrar, Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet m.m. 09/10:202
– kritik mot Försvarsmakten för dröjsmål med att överlämna ett överklagande
till länsrätt 10/11:250
– mycket allvarlig kritik mot Försvarsmakten för att utan lagstöd ha genomfört husrannsakan i en lägenhet disponerad av en person som vid den aktuella tidpunkten var anställd inom Försvarsmakten. Vidare mycket allvarlig
kritik mot Försvarsmakten för brister i handläggningen av en begäran från
den anställde i fråga att få ta del av allmänna handlingar 11/12:273
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Miljöbalken
– förbud mot fotografering och filmupptagning vid ett sammanträde som var
öppet för allmänheten 11/12:600

– en person anmälde till en miljö- och byggnadsnämnd att störande verksamheter stred mot miljöbalken och detaljplan. Nämnden prövade anmälan enligt byggnadslagstiftningen. Nämnden kritiseras för handläggningen av anmälarens begäran om överklagbara beslut samt för att inte ha handlagt anmälan även enligt miljöbalken 13/14:535
– kritik mot en länsstyrelse för att den inte som tillsynsmyndighet har ingripit
mot att ett av Miljööverdomstolen undanröjt tillstånd har tagits i anspråk
13/14:520
– allvarlig kritik mot en landshövding för att ha motiverat beslut i strandskyddsärenden på ett sätt som står i strid med både reglerna om motivering
av beslut i förvaltningslagen och kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 14/15:528

Minoritetsspråk
– fråga om att en äldre kvinna skulle tillförsäkras att få insatser utförda av
hemtjänstpersonal som behärskar samiska eller meänkieli 10/11:365

Motivering av beslut
– kritik mot polisen för missvisande motivering till beslut att lägga ned förundersökningar om ringa narkotikabrott 10/11:144

– skyldigheten att motivera interimistiska beslut avseende tvistiga frågor om
vårdnad av barn m.m. 11/12:55

– kritik mot en stadsdelsnämnd för brister i motiveringen av ett beslut om
avslag på en ansökan om ekonomiskt bistånd 12/13:299

– Försäkringskassan kritiseras för att i vissa fall ha underlåtit att motivera
beslut om underhållsstöd 13/14:490

– kritik mot Migrationsverket för fel och brister i en beslutsmotivering
–
–
–

–

13/14:347
kritik mot en byggnadsnämnd för bristande motivering av ett beslut om
bygglov 13/14:543
kritik mot en kommunal nämnd för bristfällig motivering av ett beslut om
begränsning av antal resor med färdtjänst 13/14:557
kritik mot en rådman vid Nacka tingsrätt för utformningen av två interimistiska beslut i ett mål angående vårdnad, boende och umgänge och mot
tingsrätten för underlåtenhet att pröva ett interimistiskt yrkande om sommarumgänge 14/15:41
allvarlig kritik mot en landshövding för att ha motiverat beslut i strandskyddsärenden på ett sätt som står i strid med både reglerna om motivering
av beslut i förvaltningslagen och kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 14/15:528
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– Försäkringskassan kritiseras för brister i motiveringen av ett beslut om återkrav 14/15:501

– kritik mot Försäkringskassan för brister i motiveringen av beslut om sjukpenning 14/15:508

– allvarlig kritik mot Statens fastighetsverk för bristfällig hantering av en begäran om handlingsutlämnande m.m. 14/15:358

– initiativ angående Kriminalvårdens handläggning av ärenden om placering

–
–
–

–

–

på säkerhetsavdelningar. Uttalanden om kraven på motiveringar av beslut i
sådana ärenden 14/15:243
kritik mot Kriminalvården för bristfällig motivering av ett permissionsbeslut 14/15:257
kritik mot Kriminalvården för bristfällig motivering i ett beslut om återkallelse av besökstillstånd 14/15:276
allvarlig kritik mot Kriminalvården för brister i en anstalts beslut att placera
ett stort antal intagna i avskildhet med stöd av 6 kap. 8 § fängelselagen
(2010:610) 14/15:281
initiativärende angående behandlingen av en intagen som placerats i avskildhet. Uttalanden om Kriminalvårdens beslutsmotiveringar i avskildhetsärendet 14/15:291
initiativärende mot Arbetsförmedlingen; frågor om bl.a. motivering av beslut i arbetsförmedlingsärenden 14/15:330

Myndighetsutövning
– en kommundelsnämnd skulle fatta beslut i en fråga om att med stöd av

–
–
–

–

6 kap. 15 a § föräldrabalken väcka talan angående umgänge mellan ett barn
och annan närstående än förälder; fråga om en ledamot i nämnden har kunnat avstå från att delta i beslutet i ärendet 10/11:407
en kommunal nämnd har hållit offentliga sammanträden i ärenden som rört
myndighetsutövning 10/11:549
överlämnande av uppgifter som utgör led i myndighetsutövning till privat
företag 10/11:288
aktiebolaget Svensk Bilprovning har samarbetat med ett bilföretag på sådant sätt att dess oberoende som kontrollorgan kunnat ifrågasättas
11/12:535
fråga om en socialnämnd kan anlita ett privat vaktbolag för att ombesörja
transport av en ungdom som är omhändertagen enligt LVU 14/15:404

Målsägande
– en läkarundersökning av en målsägande inom ramen för en förundersökning ska genomföras skyndsamt – uttalanden rörande läkares samt polis och
åklagares skyldigheter 09/10:92
– åklagares skyldighet att tillvarata en målsägandes intressen om dennes anspråk på skadestånd har inte utretts tillräckligt under en förundersökning
09/10:115
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– uttalanden angående handläggningstiden vid en tingsrätt och en hovrätt i ett
mål där målsäganden var under 18 år 10/11:61

– brister i polismyndighets verkställande av åklagares utredningsdirektiv
12/13:94

– långsam utredning av brottsmisstanke; brottet preskriberades 12/13:98
– passivitet från åklagare och polis i en förundersökning om hot och våld mot
närstående 12/13:131

Nämndledamot
– fråga bl.a. om skyldighet att dokumentera uppgift om vem som hade gjort
anmälan till en ledamot i socialnämnden om oro för barn 14/15:381

Objektivitet
– disciplinansvar för en polisman på grund av att hon utnyttjat sin tjänsteställning som polis i en privat angelägenhet 09/10:86

– kritik mot en åklagare för att ett uttalande under en sakframställning inte
kompletterades på visst sätt 10/11:119

– kritik mot Kronofogdemyndigheten, som avfattat ett beslut så att myndighetens opartiskhet kunnat sättas i fråga 11/12:267

– allvarlig kritik mot Skatteverket, som försökt förhandla med en skattskyldig
11/12:307

– jäv och bristande objektivitet; kritik mot en statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt, och Naturvårdsverket 11/12:521

– kritik mot Forum för levande historia och utställningen Middag med Pol
Pot 11/12:605

– aktiebolaget Svensk Bilprovning har samarbetat med ett bilföretag på så-

–
–
–

–
–
–
–
–

dant sätt att dess oberoende som kontrollorgan kunnat ifrågasättas
11/12:535
tillämpning av förvaltningslagens regler om jäv; kritik mot tre djurförsöksetiska nämnder 11/12:514
kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i
ett mål om umgänge med barn m.m. 12/13:36
kritik mot en kommunal nämnd angående handläggningen av en begäran
om att få ta del av allmänna handlingar om pälsdjursuppfödare. Nämnden
skrev ett beslut om att lämna ut handlingarna och skickade beslutet till pälsdjursuppfödarna med uppgift om sökandens namn och adress. Även fråga
om formuleringen av beslutet 12/13:461
kritik mot en åklagare, som i anslutning till en rättegång sökt påverka ett
vittne 13/14:148
kritik mot polismans utredningsåtgärder 13/14:211
kritik mot polisanställds utredningsåtgärder 13/14:208
allvarlig kritik mot lagmannen vid Kalmar tingsrätt för att han har hjälpt en
part att skriva en inlaga till hovrätten 14/15:71
polisens deltagande i sociala medier (Facebook och Twitter) 14/15:137
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Objektivitetsprincipen
– kritik mot polisen med anledning av att resultatet av en fotokonfrontation

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

inte redovisades till åklagare och inte heller i förundersökningsprotokollet
09/10:111
krav på opartiskhet när en myndighet anlitar en konsult, som kan vara att
betrakta som jävig 10/11:278
vallagens regel om hur valsedlar ska tillhandahållas på röstmottagningsställen 10/11:284
kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i
ett mål om umgänge med barn m.m. 12/13:36
kritik mot en kommunal nämnd angående handläggningen av en begäran
om att få ta del av allmänna handlingar om pälsdjursuppfödare. Nämnden
skrev ett beslut om att lämna ut handlingarna och skickade beslutet till pälsdjursuppfödarna med uppgift om sökandens namn och adress. Även fråga
om formuleringen av beslutet 12/13:461
ett politiskt partis ungdomsförbund förbjöds att sprida ett flygblad under en
informationsdag i en gymnasieskola; fråga bl.a. om skolans agerande stått
i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 12/13:419
kritik mot en utbildningsnämnd för att beslut fattats i två anställningsärenden innan ansökningstiden löpt ut. Handläggningen har ansetts stå i strid
med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 12/13:428
angående objektivitetskravet under förundersökning och de utrednings-,
dokumentations- och redovisningskrav som ingår i detta, med särskild inriktning på hur långtgående åtgärder som kan vidtas gentemot en målsägande 13/14:106
allvarlig kritik mot två tjänstemän på en byggnadsnämnd för att inte ha
iakttagit saklighet och opartiskhet vid handläggningen av ett ärende om
bygglov 14/15:552
allvarlig kritik mot en landshövding för att ha motiverat beslut i strandskyddsärenden på ett sätt som står i strid med både reglerna om motivering
av beslut i förvaltningslagen och kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 14/15:528
kritik mot en kommunal nämnd med anledning av att Riksteatern nekats att
annonsera på de s.k. kulturtavlorna. Ställningstagandet framstår som godtyckligt 14/15:660

Offentlig försvarare
– uttalanden om rätten till försvarare – kritik mot polisen med anledning av
att en frihetsberövad person inte fick kontakta en försvarare m.m.
10/11:139
– en anhållen bereddes inte möjlighet att i enrum samtala med en offentlig
försvarare 12/13:124
– kritik mot Östersunds tingsrätt i ett initiativärende angående utformningen
av en underrättelse till den misstänkte vid begäran om offentlig försvarare
13/14:65
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Offentlighetsprincipen
– en kommunal nämnd har hållit offentliga sammanträden i ärenden som rört
myndighetsutövning 10/11:549

– sekretessmarkering i folkbokföringen 10/11:296
– under ett universitets handläggning av en begäran om utlämnande av all-

–

–

–
–

–

–
–

–

–

–

–

män handling (studieintyg) har myndigheten kontaktat den som handlingen
avsett i syfte att erhålla adressuppgifter till den som begärt handlingen utlämnad. Universitetets agerande har utifrån grundtanken bakom anonymitetsskyddet i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen bedömts som olämpligt
11/12:580
sedan en kopia av ett betyg lämnats ut till en enskild har skolan informerat
den berörde elevens vårdnadshavare om detta. Vårdnadshavaren har även
fått telefonnumret till den enskilde och en beskrivning av hans utseende.
Skolans agerande har bedömts som olämpligt mot bakgrund av de intressen
som bär upp offentlighetsprincipen 11/12:582
att ge ett felaktigt besked i en fråga som rör den grundlagsfästa rätten att ta
del av allmänna handlingar är allvarligt, särskilt om det lämnas av någon
som har till uppgift att besvara just sådana frågor 12/13:467, 469
anmälan om domstolstrots i samband med utlämnande av allmänna handlingar 12/13:471
kritik mot Regeringskansliet, som i flera fall åsidosatt grundlagens krav på
att allmänna handlingar ska utlämnas skyndsamt. Uttalanden om Regeringskansliets rutiner, s.k. potentiella handlingar och sekretessprövningar
som fördröjer ett utlämnande 13/14:585
kritik mot Regeringskansliet som dröjt med att lämna ut en allmän handling. Uttalanden om informationsinsatser i anslutning till att handlingar begärs ut 13/14:601
kritik mot en länsstyrelse angående handläggningen av en begäran om att
få ta del av en allmän handling 13/14:620
en teknisk nämnd handlade ärenden om siktskymmande växtlighet med
möjlighet att överlämna ärendet till byggnadsnämnd för åtgärd. Kritik mot
tekniska nämnden för bl.a. bristande dokumentation. Kritik mot båda
nämnderna för handläggningen av framställningar om utfående av allmänna handlingar 13/14:624
konsultmedverkan vid tillsättning av tjänst i kommunalförbund; fråga om
man kan avtala bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende
14/15:637
fråga om en begäran från den enskilde om att få del av sidomaterialet i en
avslutad förundersökning ska handläggas enligt tryckfrihetsförordningens
regler och hur lång tid handläggningen får ta 14/15:644
framställningar från en målsägande om att få ta del av handlingar i en förundersökning ska handläggas i enlighet med reglerna i tryckfrihetsförordningen 14/15:652
framställningar från den enskilde om att få ta del av handlingar i en nedlagd
förundersökning bör som utgångspunkt handläggas i enlighet med reglerna
i tryckfrihetsförordningen 14/15:655
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– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för handläggningen av en begäran om utlämnande av journalkopior; fråga om bl.a. att kliniken har återtagit utlämnade journalkopior 14/15:624
– kritik mot Ungdomsstyrelsen bl.a. för att ett ärende om utlämnande av allmän handling har prövats enligt reglerna om utlämnande av uppgift ur allmän handling 14/15:630

Offentligt biträde
– ”svartlistning” av offentliga biträden i utlänningsärenden 10/11:308
– kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, som inte tillåtit ostörda samtal mellan förvarstagna och deras offentliga biträden 13/14:358

Offentlig upphandling
– mycket allvarlig kritik mot två kommuner för domstolstrots i upphandlingsärenden 10/11:547

Okonventionella tillsynsmetoder
– okonventionella metoder vid tillsyn enligt alkohollagen (”provköp”)
10/11:552

Ombud
– fråga om möjlighet för vårdnadshavare att anlita ombud i ärende som rörde
ett barns skolgång 11/12:529

– två beslut angående rätten att anlita ombud 13/14:457
– kritik mot en rådman vid Linköpings tingsrätt för att han inte flyttade på
tidpunkten för ett sammanträde för muntlig förberedelse när ett ombud som
vidtalats av käranden var upptaget av en annan förhandling 14/15:65

Omhändertagande
– uttalanden om ett omhändertagande med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. 09/10:64

– bristande tillsyn av en diabetiker som omhändertagits på grund av berusning 12/13:158

– polisen ska erbjuda en person som omhändertagits för berusning möjligheten att underrätta närstående om frihetsberövandet 13/14:222

– polisen skulle sett till att en omhändertagen person undersöktes av läkare
13/14:227

– kritik mot en rådman vid Solna tingsrätt för att i en brottmålsdom ha utformat ett beslut om omhändertagande med stöd av 28 kap. 6 b § brottsbalken
felaktigt och för att underrättelse om domen inte expedierades till den vårdgivare som angavs i behandlingsplanen 13/14:87
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– initiativärende med anledning av handläggningen vid Förvaltningsrätten i
Falun i samband med meddelande av dom i ett mål om beredande av vård
enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall 13/14:297

Omplacering
– ingripande mot en anställds yttrandefrihet 10/11:605

Omprövning av beslut
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

arbetslöshetskassans tillämpning av omprövningsreglerna 09/10:214
omprövning inom kriminalvården av ett beslut om avskildhet 09/10:175
en myndighets skyldighet att ompröva ett beslut som överklagas 10/11:291
kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen av ett överklagande
i ett ärende om radio- och TV-avgift 12/13:438
allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut 12/13:255
kritik mot Försäkringskassan för att ha dröjt med att vidta erforderliga åtgärder i samband med att en begäran om omprövning inkom till myndigheten 12/13:380
samarbete mellan kommuner. – Nullitet? 13/14:560
kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen av en begäran om
omprövning 13/14:565
allvarlig kritik mot Tullverket som dröjt över två år med att meddela obligatoriska omprövningsbeslut 14/15:169
Försäkringskassan kritiseras för att inför ett omprövningsbeslut ha erbjudit
den försäkrade att ”stämma av” den föreslagna motiveringen till omprövningsbeslutet med motiveringen i grundbeslutet 14/15:501

Ordningslagen
– kritik mot polisen för att den inte lyckades säkerställa att demonstranter fick
framföra sitt budskap – allmänna uttalanden om polisingripanden vid ordningsstörningar i samband med motdemonstrationer 11/12:95

Outsourcing
– överlämnande av uppgifter som utgör led i myndighetsutövning till privat
företag 10/11:288

Part
– handläggningen av ett ärende om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap.
8 § föräldrabalken; fråga om skyldighet att motivera beslutet samt huruvida
familjehemsföräldrar intar ställning som parter i ärendet hos socialnämnden
11/12:467
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– en person anmälde till en miljö- och byggnadsnämnd att störande verksamheter stred mot miljöbalken och detaljplan. Nämnden prövade anmälan enligt byggnadslagstiftningen. Nämnden kritiseras för handläggningen av anmälarens begäran om överklagbara beslut samt för att inte ha handlagt anmälan även enligt miljöbalken 13/14:535
– allvarlig kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten för att vissa uppgifter
i ett ärende om kontaktfamilj har lämnats ut 14/15:606

Partsinsyn
– Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer 13/14:471

– fråga om en begäran från den enskilde om att få del av sidomaterialet i en

–

–

–

–

avslutad förundersökning ska handläggas enligt tryckfrihetsförordningens
regler och hur lång tid handläggningen får ta 14/15:644
en begäran från den misstänkte om att få kopia av förundersökningsprotokollet efter det att slutdelgivning skett ska handläggas skyndsamt och
i enlighet med reglerna om rätt till insyn i 23 kap. 18 § rättegångsbalken
14/15:648
framställningar från en målsägande om att få ta del av handlingar i en förundersökning ska handläggas i enlighet med reglerna i tryckfrihetsförordningen 14/15:652
framställningar från den enskilde om att få ta del av handlingar i en nedlagd
förundersökning bör som utgångspunkt handläggas i enlighet med reglerna
i tryckfrihetsförordningen 14/15:655
kritik mot en socialnämnd för att en videoupptagning som hade gjorts inom
ramen för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning har förstörts
14/15:617

Personlig integritet
– fråga bl.a. om förutsättningarna för en socialnämnd att göra ett hembesök

–

–

–
–

774

som ett led i utredningen av ett ärende angående rätt till försörjningsstöd
09/10:249
fråga om brev som skickats mellan två häktade personer fick granskas samt
åklagares ansvar för att rättsliga förutsättningar för brevgranskning föreligger i fall då åklagaren bemyndigat polisman att verkställa granskningen
10/11:96
uttalanden angående polisens publicering av bilder från övervakningskameror på Internet i syfte att få allmänhetens hjälp att identifiera personer
misstänkta för brott 11/12:118
en djurskyddsmyndighets rätt att bereda sig tillträde till en bostad
11/12:511
kritik mot Forum för levande historia och utställningen Middag med Pol
Pot 11/12:605
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– två tjänstemän vid en socialförvaltning gjorde ett hembesök i ett s.k. barnavårdsärende; fråga om de mot moderns vilja fick fotografera i bostaden för
att dokumentera förhållandena i hemmet 13/14:383
– kritik mot en socialsekreterare för att hon i en utredning angående rätt till
försörjningsstöd redovisat uppgifter som saknade betydelse i ärendet; även
fråga om rättelse av uppgift i utredningen 13/14:399
– hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd; fråga
bl.a. om vilken undersökning handläggaren bör få göra i bostaden
13/14:392

Personuppgifter
– ett landsting har inför ett sammanträde där två remisser från JO skulle be-

–

–
–
–

–

handlas publicerat remisserna och ett flertal andra handlingar i ärendet på
landstingets webbplats; fråga bl.a. om landstinget genom publiceringen behandlat personuppgifter i strid med 5 a § personuppgiftslagen (1998:204)
11/12:550
uttalanden angående polisens publicering av bilder från övervakningskameror på Internet i syfte att få allmänhetens hjälp att identifiera personer
misstänkta för brott 11/12:118
kritik mot Kronofogdemyndigheten, som registrerat ett betalningsföreläggande på fel person och sedan låtit bli att rätta sitt misstag 11/12:265
kritik mot handläggningen av ett regeringsuppdrag som överlämnats från
Försäkringskassan till privata aktörer 12/13:362
kritik mot en socialsekreterare för att hon i en utredning angående rätt till
försörjningsstöd redovisat uppgifter som saknade betydelse i ärendet; även
fråga om rättelse av uppgift i utredningen 13/14:399
anmälan mot lagmannen vid Gotlands tingsrätt för innehållet i två informationsskrifter som hade skickats till bl.a. advokater med verksamhet på Gotland 14/15:58

Plan- och bygglagen
– tillämpning av självrättelseinstitutet i 26 § förvaltningslagen 11/12:526
– fråga hur en byggnadsnämnd vid handläggning av anmälan om olovligt

–
–

–
–

byggande ska hantera situationer där den enskilde anser sig vara part men
nämnden är av motsatt uppfattning 12/13:384
”k-märkning” av byggnad utan lagstöd 12/13:398
en teknisk nämnd handlade ärenden om siktskymmande växtlighet med
möjlighet att överlämna ärendet till byggnadsnämnd för åtgärd. Kritik mot
tekniska nämnden för bl.a. bristande dokumentation. Kritik mot båda
nämnderna för handläggningen av framställningar om utfående av allmänna handlingar 13/14:624
uttalanden om tillämpningen av 9 kap. 27 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) 13/14:529
kritik bl.a. mot en länsstyrelse för att den i egenskap av överinstans har
överskridit sin behörighet i fråga om rättidsprövning 13/14:530
775
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– en person anmälde till en miljö- och byggnadsnämnd att störande verksamheter stred mot miljöbalken och detaljplan. Nämnden prövade anmälan enligt byggnadslagstiftningen. Nämnden kritiseras för handläggningen av anmälarens begäran om överklagbara beslut samt för att inte ha handlagt anmälan även enligt miljöbalken 13/14:535
– allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för handläggningstiden i ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900) 13/14:541
– allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att överlämna två
överklaganden, varav ett med en begäran om inhibition, till länsstyrelsen
14/15:548
– allvarlig kritik mot två tjänstemän på en byggnadsnämnd för att inte ha
iakttagit saklighet och opartiskhet vid handläggningen av ett ärende om
bygglov 14/15:552

Polisanmälan
– fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn 11/12:426
– kritik mot rektor vid en grundskola för att vårdnadshavare inte informerades om skolans polisanmälan mot en elev i samband med att anmälan gjordes 13/14:553
– kritik mot en länsstyrelse för att inte ha anmält ett brott mot djurskyddslagen till åklagare eller polis 14/15:525

Polisens våldsanvändning
– milt eller betydande våld – en granskning av polisens användning av pepparspray 10/11:73
– kritik mot polisen för brister i en förundersökning som gällde misstankar
om ett planerat bombattentat mot köpcentret Femmanhuset i Göteborg
14/15:77

Polisförordning
– fördomsfull informationsspridning inom ett brottsförebyggande projekt
12/13:156

Polislagen
– milt eller betydande våld – en granskning av polisens användning av pepparspray 10/11:73
– uttalanden om en polismans skyldighet att anmäla till socialnämnden när
en förälder frihetsberövats med anledning av misstankar om brott
10/11:130
– passivitet från åklagare och polis i en förundersökning om hot och våld mot
närstående 12/13:131
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– uttalanden om polisens särskilda spaningsmetoder (remissyttrande över betänkandet Särskilda spaningsmetoder, SOU 2010:103) 12/13:82

– bristande förberedelser inför en s.k. högriskmatch 13/14:194
– felaktigt avlägsnande 13/14:202
– polisens förföljande av en motorcykelförare 13/14:163

Polismyndighet
– fråga om vilandeförklaring i förvaltningsrätten – kritik mot polismyndighet

–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

för att handläggningen av ett vapenärende uppskjutits i avvaktan på domstolsprövning av ett överklagande av myndighetens beslut i ett annat vapenärende 09/10:76
kritik mot polisen för missvisande motivering till beslut att lägga ned förundersökningar om ringa narkotikabrott 10/11:144
kritik mot polisen för att den inte lyckades säkerställa att demonstranter fick
framföra sitt budskap – allmänna uttalanden om polisingripanden vid ordningsstörningar i samband med motdemonstrationer 11/12:95
fråga om polisen bort verkställa en dom om att avliva en hund, då hundägarens ombud uppgett att hon hade för avsikt att överklaga domen och samtidigt begära inhibition 11/12:161
polismyndighets ansvar för att genomföra rutinåtgärder utan förundersökningsledarens direktiv 12/13:106
brister i polismyndighets verkställande av åklagares utredningsdirektiv
12/13:94
polismyndighets ansvar att ställa personal till förfogande så att en häktad
med restriktioner kunde kontakta sin mor 12/13:163
fördomsfull informationsspridning inom ett brottsförebyggande projekt
12/13:156
långsam utredning av brottsmisstanke; brottet preskriberades 12/13:98
passivitet från åklagare och polis i en förundersökning om hot och våld mot
närstående 12/13:131
kritik mot att polisen på sin webbplats ger intryck av att tipslämnare kan
garanteras anonymitet 12/13:154
kritik mot att förhör i förundersökning rörande s.k. smitning hade ersatts av
inhämtande av skriftliga svar från en person som kunde komma att bli misstänkt för brott 12/13:150
bristande grund för husrannsakan i bostad vid misstanke om dopningsbrott
12/13:144
kritik mot att en underårig bl.a. hördes utan biträde av försvarare 12/13:106
hämtning utan erforderligt lagstöd 12/13:140
användning av okonventionell utredningsmetod 12/13:62
en anhållen fick inte möjlighet att i enrum tala med en offentlig försvarare
12/13:124
uttalanden om polisens särskilda spaningsmetoder (remissyttrande över betänkandet Särskilda spaningsmetoder, SOU 2010:103) 12/13:82
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– uttalanden om förundersökningsledaransvar (remissyttrande över betän-

–
–
–
–
–
–

–

kandet Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m., SOU
2011:45) 12/13:101
granskning av polisinsatsen i stort vid en s.k. högriskmatch 13/14:181
bristande förberedelser inför en s.k. högriskmatch 13/14:194
felaktig bedömning hos polisen av larmsamtal 13/14:215
information om rättigheter och verkställighetens innebörd till intagna i polisarrest 14/15:104
kritik mot polisen för brister i möjligheten till utomhusvistelse för intagna
i arrest 14/15:115
kritik mot polisen för brister i en förundersökning som gällde misstankar
om ett planerat bombattentat mot köpcentret Femmanhuset i Göteborg
14/15:77
kritik mot polisen för långa handläggningstider i ärenden om vapentillstånd
14/15:152

Polismål
– uttalanden om vikten av snabba utredningsåtgärder när någon avlidit eller
skadats allvarligt vid ett polisingripande 11/12:130

– iakttagelser vid en inspektion hos Åklagarmyndigheten, Riksenheten för
polismål (Malmö) och Polismyndigheten i Skåne, internutredningssektionen 11/12:166

Pressmeddelanden
– krav på saklighet m.m. vid utformningen av pressmeddelanden på en myndighets webbplats 10/11:616

Privatisering
– överlämnande av uppgifter som utgör led i myndighetsutövning till privat
företag 10/11:288

– verkställande av kommunala beslut som inte vunnit laga kraft 10/11:563,
568, 574

Privatliv, skydd för
– krav på saklighet m.m. vid utformningen av pressmeddelanden på en myndighets webbplats 10/11:616

– fråga om ett LVM-hem har kunnat införa en rutin för posthanteringen som
innebar att en intagen regelmässigt ska öppna alla sina inkommande brev i
närvaro av personal 14/15:445
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Processledning
– uttalanden om en domstols skyldighet att självmant utreda om det föreligger förutsättningar för att förordna om stängda dörrar 09/10:47

– en tingsrätts handläggning av ett kvarstadsyrkande i ett tvistemål – bl.a.
frågor om talans utformning och processledning 10/11:65

– kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för hanteringen av åberopad bevisning i ett brottmål samt uttalanden om handläggningen av samma fråga
vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 13/14:95
– allvarlig kritik mot lagmannen vid Kalmar tingsrätt för att han har hjälpt en
part att skriva en inlaga till hovrätten 14/15:71

Proportionalitetsprincipen
– uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för DNA-analys – tilllämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k. registertopsning
10/11:114
– polisens förföljande av en motorcykelförare 13/14:163

Provköp
– okonventionella metoder vid tillsyn enligt alkohollagen (”provköp”)
10/11:552

Provokation
– okonventionella metoder vid tillsyn enligt alkohollagen (”provköp”)
10/11:552
– uttalanden om polisens särskilda spaningsmetoder (remissyttrande över betänkandet Särskilda spaningsmetoder, SOU 2010:103) 12/13:82
– användning av okonventionell utredningsmetod 12/13:62

Psykiatrisk tvångsvård
– handläggningen av en fråga om avskiljande enligt 20 § lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård, LPT, m.m. 09/10:347

– initiativärende mot en sjukvårdsinrättning angående försutten tidsfrist enligt 7 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, m.m. 10/11:422

– kritik mot en psykiatrisk klinik för bl.a. utformningen av beslut om permissioner för patienter som vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
LRV 11/12:486
– kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för att inte ha handlagt ett underställt beslut från chefsöverläkaren enligt 12 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård i enlighet med den åttadagarsfrist som anges i 35 § andra
stycket samma lag 13/14:310
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– kritik mot fyra domare vid Förvaltningsrätten i Linköping för utformningen
av domskäl i mål om psykiatrisk tvångsvård 14/15:318

– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för att en patient som har vårdats med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, har
belagts med handfängsel trots att det inte finns lagstöd för en sådan åtgärd.
Allvarlig kritik även mot den ansvariga läkaren för att hon inte personligen
har undersökt patienten inför varje omprövning (förlängning) av bältesläggningen 14/15:461
– kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för bl.a. användning av s.k. avgränsning
för patienter som bedöms ha behov av att vistas på en begränsad yta med
mindre stimulirik miljö och liten kontakt med andra patienter 14/15:477

Påföljdsbestämning
– kritik mot Mora tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om
rättelse av en dom 12/13:55

Regeringsformen
– ett vårdbiträde inom hemtjänsten har efter att ha medverkat i en radiout-

–

–

–

–

–

–

–
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sändning kallats till ett möte med arbetsgivaren. Fråga om kommunens agerande inneburit en kränkning av vårdbiträdets yttrande- och meddelarfrihet
09/10:456
fråga bl.a. om förutsättningarna för en socialnämnd att göra ett hembesök
som ett led i utredningen av ett ärende angående rätt till försörjningsstöd
09/10:249
en tingsrätts beslut att förena ett reseförbud med villkor om att den misstänkte också skulle lämna urinprov; bl.a. fråga om tagande av urinprov omfattas av regeringsformens skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp
09/10:39
uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för DNA-analys – tilllämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k. registertopsning
10/11:114
fråga om genomförande av slumpvisa drogtester av elever vid ett gymnasium stred mot bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) om skydd
mot påtvingat kroppsligt ingrepp 10/11:509
rektor för en kommunal grundskola nekade företrädare för en fristående
gymnasieskola att få komma till skolan och informera om sin gymnasieutbildning; fråga om rektors handlande stod i strid med objektivitetsprincipen
i 1 kap. 9 § regeringsformen 10/11:521
frågor om en länsrätts och en rättspsykiatrisk kliniks agerande i samband
med att länsrätten höll muntlig förhandling på sjukvårdsinrättningen i ett
mål enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. En journalist som
önskade närvara vid förhandlingen har bl.a. utsatts för identitetskontroll
och fått passera en s.k. larmbåge 10/11:430
initiativärende mot en sjukvårdsinrättning angående försutten tidsfrist enligt 7 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, m.m. 10/11:422
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– kritik mot en tjänsteman vid ett sjukhus för kränkning av anställdas yttrandefrihet 10/11:596

– fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning kränkt anställdas yttrandefrihet, m.m. 10/11:600

– yttrandefrihet i kommunala lokaler 10/11:619, 622
– överlämnande av uppgifter som utgör led i myndighetsutövning till privat
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

–
–
–

företag 10/11:288
kritik mot en rättspsykiatrisk vårdinrättning som vägrat en patient som vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård att vistas utomhus på
grund av att han inte lämnat urinprov. Patientens behov av utomhusvistelse
har inte ansetts tillgodosett genom vistelse på avdelningens balkong
11/12:471
fråga om förutsättningarna för att göra s.k. hembesök inom ramen för en
utredning om rätt till försörjningsstöd 11/12:377
kritik mot Kronofogdemyndigheten, som avfattat ett beslut så att myndighetens opartiskhet kunnat sättas i fråga 11/12:267
kritik mot Forum för levande historia och utställningen Middag med Pol
Pot 11/12:605
kritik mot en kommunal nämnd angående handläggningen av en begäran
om att få ta del av allmänna handlingar om pälsdjursuppfödare. Nämnden
skrev ett beslut om att lämna ut handlingarna och skickade beslutet till pälsdjursuppfödarna med uppgift om sökandens namn och adress. Även fråga
om formuleringen av beslutet 12/13:461
fördomsfull informationsspridning inom ett brottsförebyggande projekt
12/13:156
undersökning av en journalists datorer utan att denne fick närvara
12/13:169
bristande grund för husrannsakan i bostad vid misstanke om dopningsbrott
12/13:144
användning av okonventionell utredningsmetod 12/13:62
uttalanden om polisens särskilda spaningsmetoder (remissyttrande över betänkandet Särskilda spaningsmetoder, SOU 2010:103) 12/13:82
ett politiskt partis ungdomsförbund förbjöds att sprida ett flygblad under en
informationsdag i en gymnasieskola; fråga bl.a. om skolans agerande stått
i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 12/13:419
kritik mot en utbildningsnämnd för att beslut fattats i två anställningsärenden innan ansökningstiden löpt ut. Handläggningen har ansetts stå i strid
med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 12/13:428
ett politiskt partis ungdomsförbund fick avslag på sin ansökan om att få
hålla bokbord på en gymnasieskola; fråga om beslutet stått i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 13/14:546
polisens deltagande i sociala medier (Facebook och Twitter) 14/15:137
kritik mot en kommundirektör för hans inblandning i en oberoende nämnds
handläggning av ett enskilt ärende 14/15:667
kritik mot en kommunchef för uttalanden till kommunanställda efter en tidningsartikel och för agerande i strid med det s.k. efterforskningsförbudet
14/15:663
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– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för att en patient som har vårdats med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, har
belagts med handfängsel trots att det inte finns lagstöd för en sådan åtgärd.
Allvarlig kritik även mot den ansvariga läkaren för att hon inte personligen
har undersökt patienten inför varje omprövning (förlängning) av bältesläggningen 14/15:461

Regeringsformen, 1 kap. 9 §
– ingripande mot en anställds yttrandefrihet 10/11:605
– anmälan mot Sveriges ambassad i Brasilia för handläggningen i ett migrationsärende 10/11:270

– vallagens regel om hur valsedlar ska tillhandahållas på röstmottagningsställen 10/11:284

– krav på opartiskhet när en myndighet anlitar en konsult, som kan vara att
betrakta som jävig 10/11:278

– sekretessmarkering i folkbokföringen 10/11:296
– krav på saklighet m.m. vid utformningen av pressmeddelanden på en myndighets webbplats 10/11:616

– företrädare för en myndighet har sökt påverka en part att återta ett överklagande 10/11:558

– brott mot regeringsformens krav på saklighet vid tillsättningen av en kommunchef 12/13:464

– kritik mot en kommunchef och en kommun för att regeringsformens krav
–
–

–

–
–
–

–

–
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på opartiskhet inte iakttagits på kommunens webbplats 12/13:485
valsedlar tillhandahölls inte på ett likformigt sätt 12/13:490
ett politiskt partis ungdomsförbund fick avslag på sin ansökan om att få
hålla bokbord på en gymnasieskola; fråga om beslutet stått i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 13/14:546
kritik mot en djurförsöksetisk nämnd för att den på eget initiativ har ändrat
i en ansökan i syfte att undvika att beakta vissa uppgifter som lämnats där
13/14:524
kritik mot en tingsfiskal vid Varbergs tingsrätt för utformningen av två förelägganden i ett ärende om anordnande av godmanskap 14/15:51
allvarlig kritik mot lagmannen vid Kalmar tingsrätt för att han har hjälpt en
part att skriva en inlaga till hovrätten 14/15:71
allvarlig kritik mot två tjänstemän på en byggnadsnämnd för att inte ha
iakttagit saklighet och opartiskhet vid handläggningen av ett ärende om
bygglov 14/15:552
allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en
person. Även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar 14/15:368
allvarlig kritik mot en landshövding för att ha motiverat beslut i strandskyddsärenden på ett sätt som står i strid med både reglerna om motivering
av beslut i förvaltningslagen och kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 14/15:528
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– kritik mot en kommunal nämnd med anledning av att Riksteatern nekats att
annonsera på de s.k. kulturtavlorna. Ställningstagandet framstår som godtyckligt 14/15:660

Regeringskansliet
– tillämpning av språklagen 10/11:650
– kritik mot Regeringskansliet, som i flera fall åsidosatt grundlagens krav på
att allmänna handlingar ska utlämnas skyndsamt. Uttalanden om Regeringskansliets rutiner, s.k. potentiella handlingar och sekretessprövningar
som fördröjer ett utlämnande 13/14:585
– kritik mot Regeringskansliet som dröjt med att lämna ut en allmän handling. Uttalanden om informationsinsatser i anslutning till att handlingar begärs ut 13/14:601

Registrering
– brister i en kommunal nämnds diarieföring. Fråga om bl.a. att vissa felaktiga uppgifter i diariet raderats i stället för att rättas 09/10:468

– initiativärende mot en kommun i anledning av att det på kommunens hemsida har angetts privata e-postadresser till vissa nämndledamöter. Fråga om
rutiner för hantering av e-postmeddelanden som har skickats till sådana
adresser, men som har tillställts nämndledamöterna i deras egenskap av befattningshavare vid myndigheten och vilka gäller ärende eller annan fråga
som ankommer på myndigheten 09/10:462
– fråga om en rapport från en revisionsbyrå som haft visst uppdrag från en
kommunal nämnd blev en allmän handling när den inkom till nämnden
10/11:635
– kritik mot Skatteverket för att inte ha behandlat ansökan om anstånd, för att
inte ha lagt in den skattskyldiges nya adress i sitt system och för att inte ha
efterforskat den rätta adressen när ett brev kom i retur. Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att ha verkställt utmätningar utan att ha underrättat
gäldenären enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:257

Religionsfrågor
– yttrandefrihet i kommunala lokaler 10/11:619, 622

Remissyttrande
–
–
–
–

remissyttrande: En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) 11/12:614
remissyttrande: Ny yttrandefrihetsgrundlag? (SOU 2010:68) 11/12:569
remissyttrande: Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103) 12/13:82
remissyttrande: Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation
m.m. (SOU 2011:45) 12/13:101
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Resning
– anmälan mot två åklagare i anledning av resningsärendena gällande
Thomas Quick/Sture Bergwall 12/13:129

Restriktioner
– en anhållen fick inte möjlighet att i enrum tala med en offentlig försvarare
12/13:124

– polismyndighets ansvar att ställa personal till förfogande så att en häktad
med restriktioner kunde kontakta sin mor 12/13:163

Rättegångsbalken
– kritik mot polisen med anledning av ett ingripande mot en person som misstänktes för narkotikabrott 09/10:72

– kritik mot polisen med anledning av att resultatet av en fotokonfrontation

–

–

–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
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inte redovisades till åklagare och inte heller i förundersökningsprotokollet
09/10:111
uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för DNA-analys – tilllämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k. registertopsning
10/11:114
uttalanden om rätten till försvarare – kritik mot polisen med anledning av
att en frihetsberövad person inte fick kontakta en försvarare m.m.
10/11:139
kritik mot polisen för missvisande motivering till beslut att lägga ned förundersökningar om ringa narkotikabrott 10/11:144
kritik mot polisen för långsam handläggning av bedrägeriärenden – en
granskning av handläggningstiderna vid en bedrägerirotel i Stockholm
10/11:146
uttalanden om rätten till försvarare för en underårig som var misstänkt för
ett allvarligt brott m.m. 11/12:77
uttalanden om polisens rätt att fotografera en anhållen kvinna utan hennes
huvudbonad 11/12:111
uttalanden angående polisens publicering av bilder från övervakningskameror på Internet i syfte att få allmänhetens hjälp att identifiera personer
misstänkta för brott 11/12:118
säkerhetspolisens underlåtenhet att förstöra upptagningar och uppteckningar från hemlig teleavlyssning och teleövervakning 11/12:151
kritik mot Mora tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om
rättelse av en dom 12/13:55
kritik mot en beredningsjurist vid Solna tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om försvarare 12/13:59
kritik mot en rådman vid Luleå tingsrätt för hanteringen av frågor om rättegångsfullmakt 12/13:51
avsiktligt kringgående av en misstänkts rättigheter vid okonventionella utredningsmetoder 12/13:62
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– uttalanden om underrättelse till en anhållens närstående 12/13:165
– undersökning av en journalists datorer utan att denne fick närvara
12/13:169

– passivitet från åklagare och polis i en förundersökning om hot och våld mot
närstående 12/13:131

– kritik mot att polisen på sin webbplats ger intryck av att tipslämnare kan
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–

–
–

garanteras anonymitet 12/13:154
kritik mot att förhör i förundersökning rörande s.k. smitning hade ersatts av
inhämtande av skriftliga svar från en person som kunde komma att bli misstänkt för brott 12/13:150
bristande grund för husrannsakan i bostad vid misstanke om dopningsbrott
12/13:144
kritik mot att en underårig bl.a. hördes utan biträde av försvarare 12/13:106
brister i polismyndighets verkställande av åklagares utredningsdirektiv
12/13:94
hämtning utan erforderligt lagstöd 12/13:140
fråga om bristande objektivitet under förundersökning 12/13:88
en anhållen fick inte möjlighet att i enrum tala med en offentlig försvarare
12/13:124
uttalanden om polisens särskilda spaningsmetoder (remissyttrande över betänkandet Särskilda spaningsmetoder, SOU 2010:103) 12/13:82
uttalanden om förundersökningsledaransvar (remissyttrande över betänkandet Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m., SOU
2011:45) 12/13:101
anmälan mot två åklagare i anledning av resningsärendena gällande
Thomas Quick/Sture Bergwall 12/13:129
anmälan mot åklagare för att hon i samband med åtal gett in förhör som
gällt misstankar om andra brott än det som åtalats 12/13:126
kritik mot en domare vid Göteborgs tingsrätt med anledning av att han inte
tillåtit ett antal kvinnor att närvara vid offentliga delar av en omhäktningsförhandling 13/14:39
kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för hanteringen av åberopad
bevisning i ett brottmål samt uttalanden om handläggningen av samma
fråga vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 13/14:95
kritik mot tre domare vid Södertörns tingsrätt för ett beslut om besiktning
av en fastighet 14/15:39
anmälan mot lagmannen vid Gotlands tingsrätt för innehållet i två informationsskrifter som hade skickats till bl.a. advokater med verksamhet på Gotland 14/15:58

Rättelse
– tillämpning av självrättelseinstitutet i 26 § förvaltningslagen 11/12:526
– kritik mot Kronofogdemyndigheten, som registrerat ett betalningsföreläggande på fel person och sedan låtit bli att rätta sitt misstag 11/12:265

– kritik mot Kronofogdemyndigheten, som utmätt egendom som inte skulle
utmätas och sedan låtit bli att rätta sitt misstag 11/12:261
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– kritik mot Mora tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om
rättelse av en dom 12/13:55

– kritik mot Kronofogdemyndigheten för hur den hanterat och tillämpat möjligheten till självrättelse enligt 2 kap. 20 § utsökningsbalken 14/15:309

Rättspsykiatrisk vård
– initiativärende mot en psykiatrisk klinik angående utgångspunkten för be-

–

–

–

–

–

–

–
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räkning av sexmånadersfristen i 16 §, numera 16 a §, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, LRV, när allmän domstol beträffande samma person
vid två tillfällen har förordnat om överlämnande till rättspsykiatrisk vård
med särskild utskrivningsprövning 09/10:344
initiativärende mot en psykiatrisk vårdinrättning angående att en patient
som vårdats enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, med
beslut om särskild utskrivningsprövning vistats på behandlingshem utan att
domstol beslutat om tillstånd för patienten att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område eller till chefsöverläkare överlämnat rätten att besluta
om sådant tillstånd 10/11:426
frågor om en länsrätts och en rättspsykiatrisk kliniks agerande i samband
med att länsrätten höll muntlig förhandling på sjukvårdsinrättningen i ett
mål enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. En journalist som
önskade närvara vid förhandlingen har bl.a. utsatts för identitetskontroll
och fått passera en s.k. larmbåge 10/11:430
kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning angående hanteringen av frågor om
besök hos en patient som vårdades enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, m.m. 10/11:440
kritik mot en rättspsykiatrisk vårdinrättning som vägrat en patient som vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård att vistas utomhus på
grund av att han inte lämnat urinprov. Patientens behov av utomhusvistelse
har inte ansetts tillgodosett genom vistelse på avdelningens balkong
11/12:471
kritik mot en psykiatrisk klinik för bl.a. utformningen av beslut om permissioner för patienter som vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
LRV 11/12:486
en rättspsykiatrisk klinik som misstänkte att en patient innehade barnpornografiska bilder har överlämnat en omhändertagen mp3-spelare till
åklagarmyndigheten. Fråga bl.a. om överlämnandet varit förenligt med sekretesslagstiftningen 13/14:463
allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för att en patient som har vårdats med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, har
belagts med handfängsel trots att det inte finns lagstöd för en sådan åtgärd.
Allvarlig kritik även mot den ansvariga läkaren för att hon inte personligen
har undersökt patienten inför varje omprövning (förlängning) av bältesläggningen 14/15:461
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– kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för bl.a. användning av s.k. avgränsning
för patienter som bedöms ha behov av att vistas på en begränsad yta med
mindre stimulirik miljö och liten kontakt med andra patienter 14/15:477

Rättskraft
– fråga om Försäkringskassans möjligheter att på den försäkrades begäran
återkalla eller ändra ett gynnande beslut 13/14:485

Sammanträde
– kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för att han ensam har beslutat
om ett förbud för åhörare att göra inspelningar med ljud och bild under ett
styrelsesammanträde som var öppet för allmänheten 14/15:591
– kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för att hon inte på begäran
av en tredjedel av nämndens ledamöter kallade nämnden till ett sammanträde 14/15:598

Samrådsförfarande mellan myndigheter
– uttalanden om en polismans skyldighet att anmäla till socialnämnden när
en förälder frihetsberövats med anledning av misstankar om brott
10/11:130
– initiativ mot Överförmyndarnämnden i Bergs kommun med anledning av
ett yttrande till tingsrätten i ett ärende om anordnande av godmanskap
13/14:573
– kritik mot polisen för hanteringen av en begäran om handräckning i ett
LVU-ärende, bl.a. fråga om samråd med begärande myndighet 14/15:122

Samtycke
– en tingsrätts beslut att förena ett reseförbud med villkor om att den miss-

–

–

–
–
–

tänkte också skulle lämna urinprov; bl.a. fråga om tagande av urinprov omfattas av regeringsformens skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp
09/10:39
kritik mot ett sjukhus som tillåtit filminspelning av patienter i akutmedicinska situationer för användning i tv-serien ”Sjukhuset” utan att samtycke
från patienter dessförinnan inhämtats 11/12:544
kritik mot Skatteverket för att ha grundat ett beslut om ändring av barns
folkbokföring på en vårdnadshavares muntligt lämnade uppgifter
12/13:251
fråga om Försäkringskassans möjligheter att på den försäkrades begäran
återkalla eller ändra ett gynnande beslut 13/14:485
kritik mot en tingsfiskal vid Varbergs tingsrätt för utformningen av två förelägganden i ett ärende om anordnande av godmanskap 14/15:51
kritik mot en skolsköterska bl.a. för att samtal hållits med en elev om hennes hemsituation utan vårdnadshavarnas samtycke 14/15:584
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Sekretess
– kritik mot ett sjukhus för utlämnande av kopior av journalhandlingar avseende en avliden person 09/10:443

– fråga om socialnämnds utlämnande av uppgifter om enskilds personliga
förhållanden till ett kommunalt bostadsbolag 09/10:440

– fråga bl.a. om en tjänsteman vid en socialförvaltning bröt mot bestämmel-

–
–

–
–
–
–
–
–

–
–

–

–
–
–
–
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sen om s.k. förundersökningssekretess i 5 kap. 1 § första stycket 1 sekretesslagen (1980:100) när hon informerade en person om att han var misstänkt för brott mot ett barn 09/10:257
uttalanden om en domstols skyldighet att självmant utreda om det föreligger förutsättningar för att förordna om stängda dörrar 09/10:47
Kustbevakningen har medverkat i en tv-serie. Fråga huruvida sekretessskyddade uppgifter i samband därmed röjts till skada för enskilda
09/10:194
Försäkringskassans utlämnande av uppgifter till domstol 09/10:352
fråga om myndighets kommunicering med personer med sekretessmarkerade personuppgifter 10/11:268
fråga om Kriminalvårdens utlämnande av uppgifter om intagen till socialtjänsten 10/11:625
kritik mot en överförmyndare för bristfällig hantering av frågor om utlämnande av handlingar m.m. 10/11:531
kritik mot en socialnämnd som på eget initiativ lämnat ut sekretesskyddade
uppgifter till Skatteverket 10/11:583
en läkare ansåg sig ha behov av vissa journalhandlingar för att tillvarata
sina rättigheter i ett mål om disciplinpåföljd. Kritik mot läkaren för att han
inhämtade handlingarna från berörd klinik genom att be en sekreterare vid
kliniken att ta fram dem. Läkaren borde i stället ha gjort en formell framställning om att få kopia av handlingarna och upplyst om skälet till att han
ville få tillgång till materialet 10/11:585
kritik mot en skolsköterska som för annan personal vid skolan röjt sekretesskyddade uppgifter som elever lämnat till henne 10/11:591
kritik mot grundskola som inför en elevs övergång till gymnasiet lämnat ut
sekretesskyddade uppgifter till den mottagande gymnasieskolan. De två
skolorna tillhörde olika nämnder och ingick därmed i olika myndigheter
10/11:638
kritik mot en socialförvaltning angående handläggningen av barnavårdsutredningar; bl.a. fråga om att det till utredningarna hade fogats kopior av
patientjournalhandlingar rörande modern till berörda barn 10/11:578
en kommunal nämnd har hållit offentliga sammanträden i ärenden som rört
myndighetsutövning 10/11:549
sekretessmarkering i folkbokföringen 10/11:296
utrymmet för myndigheter att ge instruktioner för mediekontakter
10/11:613
kritik mot ett sjukhus som tillåtit filminspelning av patienter i akutmedicinska situationer för användning i tv-serien ”Sjukhuset” utan att samtycke
från patienter dessförinnan inhämtats 11/12:544
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– ett landsting har inför ett sammanträde där två remisser från JO skulle be-

–

–

–

–
–
–
–

–

–
–

–
–

–
–

–

–

handlas publicerat remisserna och ett flertal andra handlingar i ärendet på
landstingets webbplats; fråga bl.a. om landstinget genom publiceringen behandlat personuppgifter i strid med 5 a § personuppgiftslagen (1998:204)
11/12:550
fråga om det funnits förutsättningar för en socialförvaltning och en psykiatrisk öppenvårdsmottagning att lämna ut uppgifter vid ett samverkansmöte
11/12:557
beslut i två fall som rör att socialförvaltningar utan att ha gjort sekretessprövning lämnat ut en s.k. barnavårdsutredning som innehöll känsliga uppgifter om andra personer till den person utredningen avsåg 11/12:563
uttalanden angående polisens publicering av bilder från övervakningskameror på Internet i syfte att få allmänhetens hjälp att identifiera personer
misstänkta för brott 11/12:118
förfarandet vid äkthetskontroll av handlingar i ett asylärende 12/13:265
kritik mot handläggningen av ett regeringsuppdrag som överlämnats från
Försäkringskassan till privata aktörer 12/13:362
Försäkringskassan kritiseras för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter
till förvaltningsrätten 12/13:372
kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att den på begäran av polisen
lämnat ut en patientjournal avseende en person som var målsägande i en
förundersökning om hemfridsbrott, egenmäktigt förfarande och ofredande
12/13:455
kritik mot en tjänsteman inom hemtjänsten för att hon i en djurskyddsanmälan till länsstyrelsen lämnade ut uppgifter rörande en person som hon
arbetade hos 12/13:458
fråga om en nämndledamots personliga assistent kan tillåtas närvara vid
socialnämndens och nämndens utskotts sammanträden 13/14:447
en rättspsykiatrisk klinik som misstänkte att en patient innehade barnpornografiska bilder har överlämnat en omhändertagen mp3-spelare till
åklagarmyndigheten. Fråga bl.a. om överlämnandet varit förenligt med sekretesslagstiftningen 13/14:463
kritik mot en socialchef för att hon lämnat ut sekretesskyddad uppgift
13/14:578
praktikhandledare på en socialförvaltning har vid ett möte med en praktikants lärare agerat på ett sådant sätt att det framkommit att det upprättats
en s.k. orosanmälan avseende praktikantens barn 13/14:580
allvarlig kritik mot Försäkringskassan för bristande hantering av sekretesskyddade uppgifter 13/14:506
allvarlig kritik mot Försäkringskassan för bl.a. att vid upprepade tillfällen
ha lämnat sekretesskänsliga uppgifter på en telefonsvarare tillhörande den
försäkrades familj 13/14:497
angående möjligheten för polisen att lämna sekretessbelagd uppgift till
Kronofogdemyndigheten om egendom som omhändertagits i samband med
ett ingripande 13/14:230
kritik mot en länsstyrelse angående handläggningen av en begäran om att
få ta del av en allmän handling 13/14:620
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– angående möjligheten för polisen att lämna sekretessbelagd uppgift till

–
–
–
–
–

–
–

–

–

Kronofogdemyndigheten om egendom som omhändertagits i samband med
ett ingripande 14/15:127
Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet
14/15:486
Försäkringskassan kritiseras inte för att ha lämnat ut uppgifter om en försäkrad till polismyndigheten 14/15:489
Försäkringskassan kritiseras inte för att ha lämnat ut en uppgift om bosättningsland beträffande en person med skyddade personuppgifter 14/15:494
allvarlig kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten för att vissa uppgifter
i ett ärende om kontaktfamilj har lämnats ut 14/15:606
en 18-årig flicka hade beviljats sekretessmarkering för sina personuppgifter
och därefter namnbyte. Kritik mot en kommunal nämnd för att flickans
namn har röjts för hennes mor genom att namnet framgick av beräkningar
om försörjningsstöd som skickades till modern 14/15:608
kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten som har lämnat ut en 19-årig
kvinnas telefonnummer till hennes mor 14/15:614
allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för handläggningen av en begäran om utlämnande av journalkopior; fråga om bl.a. att kliniken har återtagit utlämnade journalkopior 14/15:624
kritik mot Ungdomsstyrelsen bl.a. för att ett ärende om utlämnande av allmän handling har prövats enligt reglerna om utlämnande av uppgift ur allmän handling 14/15:630
kritik mot en skolsköterska bl.a. för att samtal hållits med en elev om hennes hemsituation utan vårdnadshavarnas samtycke 14/15:584

Sekretessmarkering
– sekretessmarkering i folkbokföringen 10/11:296

Serviceskyldighet
– bristande tillgänglighet 09/10:395
– kritik mot Försäkringskassan för fortsatt långa handläggningstider och svårigheter att komma i kontakt med myndigheten, m.m. 10/11:476

– anmälan mot Sveriges ambassad i Brasilia för handläggningen i ett migrationsärende 10/11:270

– kritik mot Kronofogdemyndigheten, som avfattat ett beslut så att myndighetens opartiskhet kunnat sättas i fråga 11/12:267

– initiativärende mot Transportstyrelsen angående långa handläggningstider
och svårigheter att få kontakt med myndigheten m.m. 11/12:532

– kritik mot Lantmäteriet för bristfällig handläggning av en brevfråga och
utebliven handläggning av ett överklagande 12/13:388

– kritik mot Överförmyndarnämnden i Borlänge kommun för handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar 13/14:569
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– initiativ mot Överförmyndarnämnden i Bergs kommun med anledning av

–
–
–
–

ett yttrande till tingsrätten i ett ärende om anordnande av godmanskap
13/14:573
allvarlig kritik mot lagmannen vid Kalmar tingsrätt för att han har hjälpt en
part att skriva en inlaga till hovrätten 14/15:71
allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Region Gotland för handläggningen av ett antal ansökningar om anordnande av godmanskap 14/15:602
kritik mot Kronofogdemyndigheten för utformningen av ett meddelande till
svaranden i ett mål om betalningsföreläggande 14/15:303
allvarlig kritik mot två tjänstemän på en byggnadsnämnd för att inte ha
iakttagit saklighet och opartiskhet vid handläggningen av ett ärende om
bygglov 14/15:552

Självrättelse
– tillämpning av självrättelseinstitutet i 26 § förvaltningslagen 11/12:526
– kritik mot Kronofogdemyndigheten, som registrerat ett betalningsföreläggande på fel person och sedan låtit bli att rätta sitt misstag 11/12:265
– kritik mot Kronofogdemyndigheten för hur den hanterat och tillämpat möjligheten till självrättelse enligt 2 kap. 20 § utsökningsbalken 14/15:309

Skadestånd
– åklagares skyldighet att tillvarata en målsägandes intressen om dennes anspråk på skadestånd inte utretts tillräckligt under en förundersökning
09/10:115
– kritik mot ett universitet angående handläggningen av en begäran om skadestånd. Fråga om tillämpningen av förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 10/11:506

Skatteverket
– en myndighets skyldighet att ompröva ett beslut som överklagas 10/11:291
– sekretessmarkering i folkbokföringen 10/11:296
– allvarlig kritik mot Skatteverket, som försökt förhandla med en skattskyldig
11/12:307

– allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut 12/13:255
– fråga om behörigheten att anmäla inflyttning enligt folkbokföringslagen för
någon annan 13/14:339
– allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut 13/14:342
– allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en
person. Även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar 14/15:368
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Skolan
– fråga om genomförande av slumpvisa drogtester av elever vid ett gymna-

–

–

–
–
–

–

–
–

sium stred mot bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) om skydd
mot påtvingat kroppsligt ingrepp 10/11:509
rektor för en kommunal grundskola nekade företrädare för en fristående
gymnasieskola att få komma till skolan och informera om sin gymnasieutbildning; fråga om rektors handlande stod i strid med objektivitetsprincipen
i 1 kap. 9 § regeringsformen 10/11:521
kritik mot grundskola som inför en elevs övergång till gymnasiet lämnat ut
sekretesskyddade uppgifter till den mottagande gymnasieskolan. De två
skolorna tillhörde olika nämnder och ingick därmed i olika myndigheter
10/11:638
kritik mot en skolsköterska som för annan personal vid skolan röjt sekretesskyddade uppgifter som elever lämnat till henne 10/11:591
fråga om möjlighet för vårdnadshavare att anlita ombud i ärende som rörde
ett barns skolgång 11/12:529
fråga om socialtjänsten och personal vid en skola borde ha biträtt en vårdnadshavare när denne avsåg att hämta sin dotter efter att domstol förordnat
att han ensam skulle ha vårdnaden om flickan 11/12:419
ett politiskt partis ungdomsförbund förbjöds att sprida ett flygblad under en
informationsdag i en gymnasieskola; fråga bl.a. om skolans agerande stått
i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 12/13:419
handläggningen av ett ärende om byte av förskola; fråga bl.a. om ändring
av ett s.k. gynnande förvaltningsbeslut 12/13:424
ett politiskt partis ungdomsförbund fick avslag på sin ansökan om att få
hålla bokbord på en gymnasieskola; fråga om beslutet stått i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 13/14:546

Grundskolan

– en elev hade i skolan delat ut inbjudningskort till ett födelsedagskalas; fråga

–
–

–
–
–
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bl.a. om den rättsliga grunden för skolpersonalens åtgärd att samla in korten
från elever som fått dem 09/10:390
kritik mot rektor vid en grundskola för beslut om att endast vårdnadshavare
fick hämta ett barn i skolan 13/14:550
kritik mot rektor vid en grundskola för att vårdnadshavare inte informerades om skolans polisanmälan mot en elev i samband med att anmälan gjordes 13/14:553
allvarlig kritik mot en rektor för att han inte genast gjorde en anmälan till
socialnämnden efter att en elev hade berättat om våld i hemmet 14/15:577
kritik mot en lärare vid en högstadieskola för att han kontrollerade applikationerna i en elevs mobiltelefon 14/15:581
kritik mot en skolsköterska bl.a. för att samtal hållits med en elev om hennes hemsituation utan vårdnadshavarnas samtycke 14/15:584
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Skolstyrelse och skolledning

– bristande tillgänglighet 09/10:395
– kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för att han ensam har beslutat
om ett förbud för åhörare att göra inspelningar med ljud och bild under ett
styrelsesammanträde som var öppet för allmänheten 14/15:591
– kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för att hon inte på begäran
av en tredjedel av nämndens ledamöter kallade nämnden till ett sammanträde 14/15:598

Skyddade personuppgifter
– allvarlig kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten för att vissa uppgifter
i ett ärende om kontaktfamilj har lämnats ut 14/15:606

– en 18-årig flicka hade beviljats sekretessmarkering för sina personuppgifter
och därefter namnbyte. Kritik mot en kommunal nämnd för att flickans
namn har röjts för hennes mor genom att namnet framgick av beräkningar
om försörjningsstöd som skickades till modern 14/15:608

Smittskyddslagen
– fråga om brister i handläggningen vid meddelande av förhållningsregler enligt 4 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) som innebar att två barn förbjöds att vistas på förskola under en period 12/13:345

Socialförsäkring
– underlåten kommunicering 09/10:351
– utlämnande av uppgifter till domstol 09/10:352
– Försäkringskassan har åsidosatt de förvaltningsrättsliga kraven vid sin omorganisation 09/10:355
lång handläggningstid och bristande service i fem typärenden 09/10:364
kritik mot hanteringen av inkommen e-post 09/10:370
underlåtenhet att verkställa en länsrättsdom 09/10:373
utbetalning av sjukpenning har stoppats formlöst 09/10:375
beslut utan att beakta i rätt tid inkomna handlingar 09/10:377
kritik mot Försäkringskassan för bristande kommunicering av uppgifter
som tillförts ett ärende 10/11:453
– Försäkringskassan har ägt bifalla en ansökan om sjukersättning trots att frågan om sjukersättning var föremål för prövning i domstol. Försäkringskassan borde dock ha underrättat domstolen om åtgärden 10/11:458
– fråga om jäv för Försäkringskassans handläggare och kassans handläggning
av denna fråga 10/11:461
– Försäkringskassans beslut om ändrad betalningsplan avseende återbetalning av underhållsstöd har ansetts gått den bidragsskyldige föräldern emot
och borde därför ha försetts med fullföljdshänvisning 10/11:463

–
–
–
–
–
–
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– kritik mot Försäkringskassan för att den i ett beslut om sjukpenning inte
angett vilken tidsperiod som prövningen omfattat 10/11:465

– fråga om utformningen av ett beslut om bostadsbidrag 10/11:466
– kritik mot Försäkringskassan för hanteringen av en begäran om ett provisoriskt beslut 10/11:467

– Försäkringskassans skyldighet att verkställa en kammarrättsdom om bil–

–
–
–
–
–
–

–

–

–
–
–

–

–

–
–
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stöd 10/11:469
kritik mot Försäkringskassan för bristande rutiner för bevakning och uppföljning av ett överklagat ärende i vilket kassan framställt yrkande om inhibition 10/11:473
allvarlig kritik mot Försäkringskassan för lång handläggningstid av ett
ärende om föräldrapenning med internationell anknytning 10/11:474
kritik mot Försäkringskassan för fortsatt långa handläggningstider och svårigheter att komma i kontakt med myndigheten, m.m. 10/11:476
kritik mot Försäkringskassan för bristande rutiner för avlyssning av meddelanden som lämnats i de anställdas röstbrevlådor 10/11:491
kritik mot Försäkringskassan för bristande tillämpning av 20 kap. 10 och
10 a §§ lagen om allmän försäkring 10/11:493
kritik mot Försäkringskassan för bristande bemötande, m.m. 10/11:496
Försäkringskassan har ansetts kunna göra en ny prövning av en unionsmedborgares uppehållsrätt utan att vara bunden av Migrationsverkets tidigare
ställningstagande 11/12:503
utformningen av beslut om sjukpenninggrundande inkomst och sjukpenning när den sjukpenninggrundande inkomsten fastställs till noll kronor
11/12:505
kritik mot Försäkringskassan för att ha brustit i sin kommunikationsskyldighet genom att skicka handlingar till annan adress än den försäkrades
folkbokföringsadress 11/12:508
Försäkringskassan har felaktigt lämnat beskedet att den som har förvaltare
inte har rätt att ge fullmakt åt annan att begära ut handlingar 12/13:350
kritik mot handläggningen av ett regeringsuppdrag som överlämnats från
Försäkringskassan till privata aktörer 12/13:362
fråga om Försäkringskassans möjlighet att verkställa ett beslut om återkrav
av tandvårdsersättning innan det vunnit laga kraft; även fråga om dröjsmål
med verkställigheten av en förvaltningsrättsdom 12/13:356
Försäkringskassan kritiseras för att av misstag ha skickat ut ett besked med
annat innehåll än det avsedda samt för att ha agerat felaktigt då misstaget
upptäcktes 12/13:367
Försäkringskassan kritiseras för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter
till förvaltningsrätten samt för att ha brustit i sin dokumentations- och kommuniceringsskyldighet 12/13:372
kritik mot Försäkringskassan för felaktigt angivna diagnoser i kommuniceringsbrev till den försäkrade 12/13:378
kritik mot Försäkringskassan för att ha dröjt med att vidta erforderliga åtgärder i samband med att en begäran om omprövning inkom till myndigheten 12/13:380
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– Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer 13/14:471

– fråga om Försäkringskassans möjligheter att på den försäkrades begäran
återkalla eller ändra ett gynnande beslut 13/14:485

– Försäkringskassan kritiseras för att i vissa fall ha underlåtit att motivera
beslut om underhållsstöd 13/14:490

– allvarlig kritik mot Försäkringskassan för bl.a. att vid upprepade tillfällen

–
–
–
–
–

–

–
–
–

ha lämnat sekretesskänsliga uppgifter på en telefonsvarare tillhörande den
försäkrades familj 13/14:497
allvarlig kritik mot Försäkringskassan för bristande hantering av sekretesskyddade uppgifter 13/14:506
allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha dröjt med att verkställa en
kammarrättsdom 13/14:509
Försäkringskassan kritiseras för slarv och bristande kunskaper i ett ärende
om läkares ersättning för läkarutlåtande 13/14:512
Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet
14/15:486
Försäkringskassan kritiseras inte för att ha lämnat ut uppgifter om en försäkrad till polismyndigheten men däremot för att ha underlåtit att dokumentera övriga kontakter myndigheterna emellan 14/15:489
Försäkringskassan kritiseras inte för att ha lämnat ut en uppgift om bosättningsland beträffande en person med skyddade personuppgifter men däremot för att bl.a. ha lämnat felaktig information i en kommuniceringsskrivelse och i ett beslut 14/15:494
Försäkringskassan kritiseras för brister i motiveringen av ett beslut om återkrav 14/15:501
kritik mot Försäkringskassan för brister i motiveringen av beslut om sjukpenning 14/15:508
Pensionsmyndigheten kritiseras för att ha utfärdat anvisningar om hanteringen av återkrav som inte gett utrymme för någon egentlig individuell
bedömning och som myndigheten insett skulle leda till felaktiga beslut
14/15:515

Socialtjänsten
I. Socialtjänstlagen (SoL)
Allmänna riktlinjer för socialnämndens verksamhet

– en kommun behåller ett övergripande ansvar för rådgivning angående
skuldsanering när rådgivningsuppdraget har lämnats till en s.k. konsult som
inte är anställd av kommunen 09/10:269
– fråga om s.k. brukarmedverkan vid ett stödboende för vuxna genom att boende vid hemmet svarar i hemmets telefon 09/10:267
– en kommundelsnämnd skulle fatta beslut i en fråga om att med stöd av
6 kap. 15 a § föräldrabalken väcka talan angående umgänge mellan ett barn
och annan närstående än förälder; fråga om en ledamot i nämnden har kunnat avstå från att delta i beslutet i ärendet 10/11:407
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– en socialnämnd erhöll från polisen uppgift om att ett barn var misstänkt för

–
–

–

–

–
–

–
–
–

–
–

–

–
–

–

–

796

brott. Nämnden kontaktade därför barnets mor som var vårdnadshavare;
fråga om socialnämnden borde ha kontaktat även barnets far som också var
vårdnadshavare 10/11:353
fråga om det är tillåtet för socialnämnden att efterforska en anonym anmälares identitet 10/11:318
granskning av en socialnämnds handläggning av ett ärende om en sextonårig flicka som ”på eget bevåg” bosatt sig hos en annan familj än den egna
10/11:333
fråga om en stadsdelsförvaltning kunde neka en journalist att närvara vid
ett möte mellan en biståndssökande och hennes handläggare vid förvaltningen 10/11:328
fråga om lämpligheten av att inhämta information till en s.k. barnavårdsutredning genom enskilda samtal med en tolk som anlitats med anledning av
att mor och barn i ärendet inte talade svenska 10/11:350
fråga om att en äldre kvinna skulle tillförsäkras att få insatser utförda av
hemtjänstpersonal som behärskar samiska eller meänkieli 10/11:365
kritik mot en socialförvaltning angående handläggningen av barnavårdsutredningar; bl.a. fråga om att det till utredningarna hade fogats kopior av
patientjournalhandlingar rörande modern till berörda barn 10/11:578
fråga om förutsättningarna för att göra s.k. hembesök inom ramen för en
utredning om rätt till försörjningsstöd 11/12:377
fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en
muntlig anmälan angående oro för barn 12/13:268
två tjänstemän vid en socialförvaltning gjorde ett hembesök i ett s.k. barnavårdsärende; fråga om de mot moderns vilja fick fotografera i bostaden för
att dokumentera förhållandena i hemmet 13/14:383
fråga om en nämndledamots personliga assistent kan tillåtas närvara vid
socialnämndens och nämndens utskotts sammanträden 13/14:447
hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd; fråga
om den enskilde fick tillräckligt utrymme för att ta ställning till önskemålet
om hembesök 13/14:387
hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd; fråga
bl.a. om vilken undersökning handläggaren bör få göra i bostaden
13/14:392
fråga om socialnämndens roll i ett ärende om verkställande av domstols
beslut om umgängesstöd 13/14:430
kritik mot en socialsekreterare för att hon i en utredning angående rätt till
försörjningsstöd redovisat uppgifter som saknade betydelse i ärendet; även
fråga om rättelse av uppgift i utredningen 13/14:399
fråga om en befattningshavare vid en socialförvaltning i en skrivelse till ena
partens ombud i en vårdnadstvist borde ha uttalat sig om lämpligheten av
ett barns umgänge med sin far 13/14:411
en kommunal nämnd genomförde ett oanmält hembesök i syfte att ”utreda
misstänkt bidragsbedrägeri”. Fråga bl.a. om förfarandet stred mot artikel 6
i Europakonventionen 14/15:373
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– i ett ärende om utseende av kontaktperson för ett barn som inte har fyllt 15
år ska båda vårdnadshavarna höras innan nämnden fattar beslut om insatsen
14/15:390
Bistånd

– fråga bl.a. om förutsättningarna för en socialnämnd att göra ett hembesök

–

–
–

–

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–

som ett led i utredningen av ett ärende angående rätt till försörjningsstöd
09/10:249
en stadsdelsnämnd hade avslagit en ansökan om försörjningsstöd. Fråga om
nämnden har kunnat underlåta att fatta ett beslut med anledning av en ny
ansökan om samma sak 09/10:324
handläggningen av en ansökan om bistånd till s.k. anhörigbidrag; fråga om
bl.a. utformningen av beslutet om bistånd 09/10:262
fråga om en socialnämnd i ett ärende angående försörjningsstöd borde ha
begärt att den enskilde skulle förete Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd 10/11:356
handläggningen av ett ärende rörande försörjningsstöd; fråga om viss information till en biståndstagare har utgjort ett överklagbart förvaltningsbeslut 10/11:403
en socialnämnd prövade en ansökan om bistånd i form av boende med kommunkontrakt enligt 4 kap. 2 § SoL; fråga om ansökan borde ha prövats enligt 4 kap. 1 § SoL 10/11:363
en pojke hade beviljats bistånd i form av placering vid ett s.k. HVB-hem. I
samband med att socialnämnden enligt 6 kap. 8 § SoL övervägde vården
beslutade nämnden om att tidsbegränsa placeringen. Genom att i samband
med övervägandet fatta ett beslut i sak har bl.a. bestämmelsen om kommunikation blivit tillämplig 10/11:346
fråga om förutsättningarna för att göra s.k. hembesök inom ramen för en
utredning om rätt till försörjningsstöd 11/12:377
fråga bl.a. om genomförandet av ett s.k. oanmält hembesök inom ramen för
en utredning om rätt till ekonomiskt bistånd 11/12:392
fråga om möjligheterna för socialtjänsten att begära att en person som sökt
försörjningsstöd ska delta i praktik 11/12:410
fråga om det kan krävas att den som söker bistånd personligen ska lämna
in ansökan till förvaltningen 11/12:413
fråga bl.a. om en socialnämnd kunde bevilja en 17-årig flicka bistånd i form
av stödboende enligt socialtjänstlagen utan båda vårdnadshavarnas samtycke 11/12:415
kritik mot en stadsdelsnämnd för brister i motiveringen av ett beslut om
avslag på en ansökan om ekonomiskt bistånd 12/13:299
fråga huruvida ett beslut om bistånd gick den enskilde emot 13/14:424
hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd; fråga
om den enskilde fick tillräckligt utrymme för att ta ställning till önskemålet
om hembesök 13/14:387
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– hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd; fråga

–

–

–
–

–

bl.a. om vilken undersökning handläggaren bör få göra i bostaden
13/14:392
fråga om en socialnämnd bör ha en rutin som innebär att handläggaren av
ett ärende om försörjningsstöd alltid ska begära ett kontoutdrag som visar
bl.a. vilka uttag som sökanden har gjort från ett bankkonto 13/14:420
kritik mot en socialnämnd för att den vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd hade tillämpat beräkningsregler som stred mot socialtjänstlagen 13/14:404
kritik mot en socialnämnd för att den hade interna riktlinjer för bistånd till
hyra som inte stod i överensstämmelse med gällande rätt 13/14:408
kritik mot en socialsekreterare för att hon i en utredning angående rätt till
försörjningsstöd redovisat uppgifter som saknade betydelse i ärendet; även
fråga om rättelse av uppgift i utredningen 13/14:399
allvarlig kritik mot en socialnämnd för brister i handläggningen av ett
ärende om försörjningsstöd som domstol återförvisat till nämnden för ny
prövning 14/15:387

Omsorger om barn och ungdom

– socialtjänstens handläggning av ett ärende rörande en 16-årig pojke som

–

–

–
–

–

–
–

–
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hade begärts häktad; fråga om annan betryggande övervakning av pojken
borde ha ordnats 09/10:252
fråga bl.a. om en tjänsteman vid en socialförvaltning bröt mot bestämmelsen om s.k. förundersökningssekretess i 5 kap. 1 § första stycket 1 sekretesslagen (1980:100) när hon informerade en person om att han var misstänkt för brott mot ett barn 09/10:257
när en vårdnadshavare skulle avtjäna ett fängelsestraff bodde barnet kvar
hos dennes sambo; fråga om socialnämnden borde ha beslutat om medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL för sambon att ta hand om barnet under den
aktuella tiden 09/10:272
fråga om det är tillåtet för socialnämnden att efterforska en anonym anmälares identitet 10/11:318
granskning av en socialnämnds handläggning av ett ärende om en sextonårig flicka som ”på eget bevåg” bosatt sig hos en annan familj än den egna
10/11:333
fråga bl.a. om en socialnämnd kunde bevilja en 17-årig flicka bistånd i form
av stödboende enligt socialtjänstlagen utan båda vårdnadshavarnas samtycke 11/12:415
fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn 11/12:426
fråga bl.a. om socialnämnden har kunnat underlåta att fatta ett beslut om att
inleda en s.k. barnavårdsutredning därför att nämnden inte ville att barnets
föräldrar skulle få vetskap om barnets kontakt med socialtjänsten 12/13:274
fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en
muntlig anmälan angående oro för barn 12/13:268
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– socialnämnden hade inlett en utredning beträffande en 13-årig pojke; fråga

–

–

–
–

om socialförvaltningens handläggare borde ha samrått med barnets vårdnadshavare innan de inom ramen för utredningen hade samtal med pojken
12/13:288
två adoptivföräldrar förde sitt adoptivbarn tillbaka till barnets hemland
Gambia; fråga om socialnämnden brustit i sina åligganden beträffande barnet när nämnden uppmärksammades på adoptivföräldrarnas agerande
12/13:293
en nämnd inledde en s.k. barnavårdsutredning. Fråga bl.a. om nämnden
kunde dröja med att enligt 11 kap. 2 § SoL underrätta vårdnadshavarna om
utredningen därför att informationen hade kunnat påverka nämndens möjlighet att få tala med barnet 13/14:414
kritik mot en tjänsteman för att hon gjorde en s.k. orosanmälan i tjänsten
trots att den rörde privata förhållanden 13/14:402
fråga bl.a. om skyldighet att dokumentera uppgift om vem som hade gjort
anmälan till en ledamot i socialnämnden om oro för barn 14/15:381

Familjerätt

– socialnämndens utredningsskyldighet när yttrande ska lämnas till allmän

–

–

–

–

–

–
–
–

domstol i ett adoptionsärende; fråga om socialnämnden borde ha försökt att
få kontakt med barnen som vistades i Uganda 09/10:321
en kommundelsnämnd skulle fatta beslut i en fråga om att med stöd av
6 kap. 15 a § föräldrabalken väcka talan angående umgänge mellan ett barn
och annan närstående än förälder; fråga om en ledamot i nämnden har kunnat avstå från att delta i beslutet i ärendet 10/11:407
fråga om socialtjänsten och personal vid en skola borde ha biträtt en vårdnadshavare när denne avsåg att hämta sin dotter efter att domstol förordnat
att han ensam skulle ha vårdnaden om flickan 11/12:419
fråga om socialnämnden var skyldig att inleda en utredning med anledning
av att en farförälder gjorde en framställning om umgänge med ett barnbarn
11/12:459
handläggningen av ett ärende rörande umgänge med ett barnbarn; fråga
bl.a. om socialnämnden enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) skulle ha
berett mormodern tillfälle att yttra sig över utredningen 11/12:463
handläggningen av ett ärende om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap.
8 § föräldrabalken; fråga om skyldighet att motivera beslutet samt huruvida
familjehemsföräldrar intar ställning som parter i ärendet 11/12:467
fråga om socialnämndens roll i ett ärende om verkställande av domstols
beslut om umgängesstöd 13/14:430
fråga om rätten att tala med barn inför ett s.k. snabbyttrande till domstol i
en vårdnadstvist 13/14:445
handläggningen av ett ärende rörande ett barn som hade fötts av en s.k.
surrogatmoder; fråga bl.a. om socialnämnden kunde godkänna ett avtal om
vårdnad om barnet innan det var fastställt vem som var far till barnet
13/14:440
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– fråga om en befattningshavare vid en socialförvaltning i en skrivelse till ena
partens ombud i en vårdnadstvist borde ha uttalat sig om lämpligheten av
ett barns umgänge med sin far 13/14:411
– fråga om socialnämndens uppgift när riktigheten av en bekräftelse av ett
faderskap ifrågasätts 13/14:435
– allvarlig kritik mot en socialnämnd för handläggningen av ett ärende gällande förälders underhållsskyldighet gentemot ett barn som hade fyllt 18 år
14/15:448
Vård i familjehem och i hem för vård eller boende

– socialförvaltningen ska genast meddela Försäkringskassan om att barn har
placerats i ett familjehem 09/10:274

– en pojke hade beviljats bistånd i form av placering vid ett s.k. HVB-hem. I
samband med att socialnämnden enligt 6 kap. 8 § SoL övervägde vården
beslutade nämnden om att tidsbegränsa placeringen. Genom att i samband
med övervägandet fatta ett beslut i sak har bl.a. bestämmelsen om kommunikation blivit tillämplig 10/11:346
– Socialstyrelsen riktade i samband med en inspektion allvarlig kritik mot ett
HVB-hem; fråga bl.a. om det förelåg grund för Socialstyrelsens kritik mot
hemmet 12/13:281
Handläggning av ärende m.m.

– en stadsdelsnämnd hade avslagit en ansökan om försörjningsstöd. Fråga om

–

–
–

–

–
–
–
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nämnden har kunnat underlåta att fatta ett beslut med anledning av en ny
ansökan om samma sak 09/10:324
fråga bl.a. om förutsättningarna för en socialnämnd att göra ett hembesök
som ett led i utredningen av ett ärende angående rätt till försörjningsstöd
09/10:249
fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning hade tagit befattning med
ett ärende på ett sådant sätt att hon kunde anses jävig 10/11:412
en kommundelsnämnd skulle fatta beslut i en fråga om att med stöd av
6 kap. 15 a § föräldrabalken väcka talan angående umgänge mellan ett barn
och annan närstående än förälder; fråga om en ledamot i nämnden har kunnat avstå från att delta i beslutet i ärendet 10/11:407
handläggningen av ett ärende rörande försörjningsstöd; fråga om viss information till en biståndstagare har utgjort ett överklagbart förvaltningsbeslut 10/11:403
fråga om det är tillåtet för socialnämnden att efterforska en anonym anmälares identitet 10/11:318
två beslut angående dröjsmål med att sammanställa en s.k. barnavårdsutredning i ett särskilt dokument 10/11:360
på grund av skrivfel angavs i ett beslut om bistånd i form av hemtjänst att
beslutet skulle gälla till den 31 maj 2009 i stället för rätteligen den 31 maj
2008. Fråga om nämnden borde ha rättat beslutet med stöd av 26 § förvaltningslagen (1986:223) 10/11:410
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– fråga om en stadsdelsförvaltning kunde neka en journalist att närvara vid

–

–
–

–

–

–

–

–

–
–

–

–
–
–

–

ett möte mellan en biståndssökande och hennes handläggare vid förvaltningen 10/11:328
en pojke hade beviljats bistånd i form av placering vid ett s.k. HVB-hem. I
samband med att socialnämnden enligt 6 kap. 8 § SoL övervägde vården
beslutade nämnden om att tidsbegränsa placeringen. Genom att i samband
med övervägandet fatta ett beslut i sak har bl.a. bestämmelsen om kommunikation blivit tillämplig 10/11:346
fråga om det kan krävas att den som söker bistånd personligen ska lämna
in ansökan till förvaltningen 11/12:413
när en socialnämnd överlämnar viss handläggning till socialnämnden i en
annan kommun ska det i den enskildes akt dokumenteras vilka uppgifter
som har överlämnats 11/12:431
kritik mot socialförvaltningens journalföring i ett s.k. barnavårdsärende. I
journalen hade det förts in uppgifter som rörde moderns behov av bistånd
men som inte hade betydelse för ärendet rörande barnen 11/12:433
fråga om socialnämnden var skyldig att inleda en utredning med anledning
av att en farförälder gjorde en framställning om umgänge med ett barnbarn
11/12:459
handläggningen av ett ärende rörande umgänge med ett barnbarn; fråga
bl.a. om socialnämnden enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) skulle ha
berett mormodern tillfälle att yttra sig över utredningen 11/12:463
handläggningen av ett ärende om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap.
8 § föräldrabalken; fråga om skyldighet att motivera beslutet samt huruvida
familjehemsföräldrar intar ställning som parter i ärendet 11/12:467
fråga bl.a. om socialnämnden har kunnat underlåta att fatta ett beslut om att
inleda en s.k. barnavårdsutredning därför att nämnden inte ville att barnets
föräldrar skulle få vetskap om barnets kontakt med socialtjänsten 12/13:274
fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en
muntlig anmälan angående oro för barn 12/13:268
kritik mot en socialnämnd som underlåtit att vidarebefordra ett överklagande till förvaltningsrätten därför att det överklagade beslutet enligt nämndens mening inte gick att överklaga 12/13:326
socialnämnden hade inlett en utredning beträffande en 13-årig pojke; fråga
om socialförvaltningens handläggare borde ha samrått med barnets vårdnadshavare innan de inom ramen för utredningen hade samtal med pojken
12/13:288
fråga huruvida ett beslut om bistånd gick den enskilde emot 13/14:424
två beslut angående rätten att anlita ombud 13/14:457
en kommunal nämnd genomförde ett oanmält hembesök i syfte att ”utreda
misstänkt bidragsbedrägeri”. Fråga bl.a. om förfarandet stred mot artikel 6
i Europakonventionen 14/15:373
allvarlig kritik mot en socialnämnd för brister i handläggningen av ett
ärende om försörjningsstöd som domstol återförvisat till nämnden för ny
prövning 14/15:387
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Människor med funktionsnedsättning

– kritik mot en socialnämnd för allvarliga brister i handläggningen av en ansökan om s.k. anhörigvård 11/12:395
Socialnämnds uppgifter

– fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn 11/12:426

– en kommunal nämnd genomförde ett oanmält hembesök i syfte att ”utreda
misstänkt bidragsbedrägeri”. Fråga bl.a. om förfarandet stred mot artikel 6
i Europakonventionen 14/15:373
Tillsynen över socialtjänsten

– länsstyrelsens handläggning av ett tillsynsärende beträffande ett behandlingshem som drevs i enskild regi 09/10:277

– kritik mot en länsstyrelses handläggning av ett tillsynsärende enligt socialtjänstlagen avseende såväl brister i utredningen som utformningen av beslutet 11/12:401
II. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

– anmälan mot Socialnämnden i Filipstads kommun m.fl. angående hand-

–

–

–

–
–

–

–
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läggningen av ett ärende enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Fråga bl.a. om två barn under viss tid har beretts vård vid en låsbar enhet inom ett s.k. särskilt ungdomshem, utan att
det förelegat rättslig grund för detta 09/10:281
handläggningen av ett s.k. barnavårdsärende; fråga bl.a. om delegation av
rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 §
LVU 09/10:290
socialtjänstens handläggning av ett ärende rörande en 16-årig pojke som
hade begärts häktad; fråga om annan betryggande övervakning av pojken
borde ha ordnats 09/10:252
fråga bl.a. om det förelåg förutsättningar för att fatta ett nytt beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU dagen efter att länsrätten hade
upphävt ett tidigare omhändertagandebeslut 09/10:302
fråga om utformningen av beslut om omedelbart omhändertagande enligt
6 § LVU 09/10:307
handläggningen av ett ärende enligt LVU; fråga bl.a. om det förelegat förutsättningar för nämndens ordförande att fatta beslut om omedelbart omhändertagande av två barn med stöd av 6 § LVU 09/10:310
fråga bl.a. om ansvar för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken med anledning av att en flicka under viss tid har beretts vård vid en låsbar enhet
inom ett s.k. särskilt ungdomshem, utan att det förelegat rättslig grund för
detta 10/11:368
fråga om det förelåg tillräckligt underlag för ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 10/11:384
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– en 18-årig yngling vårdades med stöd av LVU och var placerad på ett sär-

–
–
–

–

–
–

–
–

–

–

–

–
–

–

–

skilt ungdomshem. Fråga bl.a. om socialnämnden hade, utan att ha befogenhet till det, fattat beslut om att begränsa kontakten mellan ynglingen och
hans farmor 10/11:387
fråga bl.a. om en socialnämnds skyldighet att kommunicera en utredning
som låg till grund för ett beslut om omplacering av ett barn 10/11:392
fråga om det förelåg skäl för att med stöd av 6 § LVU omedelbart omhänderta ett barn 11/12:437
fråga om socialnämnden borde ha kontaktat föräldrarna för att efterhöra
deras inställning till att en läkarundersökning skulle utföras innan ett beslut
om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU fattades 11/12:446
två barn vårdades med stöd av 2 § LVU; fråga om det var möjligt för socialnämnden att föreskriva att de omhändertagna barnen och deras bror skulle
tala svenska med varandra när de träffades 11/12:448
uttalanden angående socialnämnds skyldighet att ompröva vård enligt 3 §
LVU 12/13:303
fråga om beräkning av den frist inom vilken en socialnämnd enligt 13 §
tredje stycket LVU första gången ska ompröva vård som ges med stöd av
3 § LVU 12/13:310
fråga om en ersättare i en stadsdelsnämnd fattat s.k. ordförandebeslut enligt
LVU och LVM utan att vara behörig 12/13:312
när en socialnämnd beslutar att vård med stöd av LVU ska upphöra ska
nämnden se till att de berörda utan dröjsmål underrättas om beslutet
12/13:314
ett beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU hade förfallit därför att beslutet inte hade underställts förvaltningsrätten i rätt tid;
fråga om ett nytt beslut om omhändertagande kunde fattas 13/14:427
kunde ett nytt beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU fatttas efter att ett tidigare beslut hade förfallit därför att beslutet inte hade underställts förvaltningsrätten i rätt tid? Särskilt fråga om betydelsen av bestämmelsen i 1 § LVU om barnets bästa 14/15:393
i samband med en diskussion mellan socialförvaltningen och förvaltningsrätten om när ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
hade underställts skickade förvaltningen ett s.k. faxmissiv till rätten. I
missivet hade ett datum ändrats. JO har ansett att missivet utgjorde en urkund och att handlingen därför inte fick ändras 14/15:398
fråga om en socialnämnd kan anlita ett privat vaktbolag för att ombesörja
transport av en ungdom som är omhändertagen enligt LVU 14/15:404
allvarlig kritik mot en kommunal nämnd för handläggningen av två ärenden
om umgängesreglering enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga, LVU 14/15:407
handläggningen av ett ärende om reglering av umgänge med stöd av 14 §
LVU. Den omständigheten att vårdnadshavaren inte har begärt ett formellt
beslut påverkar inte nämndens skyldighet att utreda umgängesfrågan och
fatta ett formellt beslut 14/15:411
fråga bl.a. om föräldrarna till ett omhändertaget barn hade rätt att videofilma vid ett övervakat umgänge med barnet 14/15:414
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– en sjuttonårig pojke hade omhändertagits med stöd av 6 § LVU och placerats i ett särskilt ungdomshem; fråga bl.a. om nämnden med stöd av 11 §
LVU kunde inskränka den unges kontakt med sin far enbart därför att det
fanns oklarheter i en polisutredning om ett allvarligt brott som den unge
eventuellt varit inblandad i 14/15:422
– ett beslut om tillfälligt flyttningsförbud får inte fattas enbart för att hindra
en vårdnadshavares umgänge med sitt barn vid ett enstaka tillfälle
14/15:426
– allvarlig kritik mot en socialnämnd för dröjsmål med att överlämna ett överklagande av ett beslut om omprövning av vård enligt LVU till förvaltningsrätten 14/15:435
– när en socialnämnd med stöd av 11 § andra stycket LVU medger att den
unge får vistas i sitt hem finns det inte något formellt hinder mot att
nämnden förordnar om s.k. växelvist boende hos vårdnadshavarna
14/15:439
III. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

– fråga om rätt för intagna vid ett s.k. LVM-hem att inneha tidningar med
pornografiskt innehåll 09/10:316

– ett LVM-hem verkställde ett beslut om flyttning av en intagen till ett annat

–
–

–

–
–

–
–

–
–
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LVM-hem enligt 25 § tredje stycket LVM trots att tiden för att överklaga
beslutet inte hade gått ut 10/11:398
utformningen av beslut enligt 18 b § LVM om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra 10/11:402
i ett mål angående vård med stöd av LVM borde socialnämnden ha tillsett
att ett läkarintyg angående den enskildes hälsotillstånd inhämtades
11/12:457
kritik mot Statens institutionsstyrelse (SiS), LVM-hemmet Rebecka, för att
en kvinna bereddes tvångsvård vid hemmet trots att det inte fanns något
verkställbart förordnade om LVM-vård 12/13:320
fråga om en ersättare i en stadsdelsnämnd fattat s.k. ordförandebeslut enligt
LVU och LVM utan att vara behörig 12/13:312
kritik mot bl.a. en tjänsteman vid en socialförvaltning för att denne begärt
handräckning med stöd av LVM trots att domen om vård ännu inte kunde
verkställas 12/13:316
initiativärende mot en psykiatrisk vårdinrättning som beslutat att skriva ut
en person under pågående LVM-vård 12/13:337
fråga om ett nytt beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM
kunde fattas efter att ett tidigare beslut hade förfallit därför att beslutet inte
hade underställts förvaltningsrätten i rätt tid 14/15:440
fråga om socialnämndens möjlighet att under en utredning enligt 7 § LVM
inhämta uppgifter från hälso- och sjukvården 14/15:443
fråga om ett LVM-hem har kunnat införa en rutin för posthanteringen som
innebar att en intagen regelmässigt ska öppna alla sina inkommande brev i
närvaro av personal 14/15:445
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Socialtjänstlagen
– uttalanden om en polismans skyldighet att anmäla till socialnämnden när
en förälder frihetsberövats med anledning av misstankar om brott
10/11:130

Sponsring
– Aktiebolaget Svensk Bilprovning har samarbetat med ett bilföretag på ett
sådant sätt att dess oberoende som kontrollorgan kunnat ifrågasättas
11/12:535

Språk
– tillämpning av språklagen 10/11:642, 650, 654
– två barn vårdades med stöd av 2 § LVU; fråga om det var möjligt för socialnämnden att föreskriva att de omhändertagna barnen och deras bror skulle
tala svenska med varandra när de träffades 11/12:448
– tillämpning av språklagen (2009:600); fråga om ett statligt universitet kan
uppställa krav på att ansökningar om anställning och befordran ska vara
skrivna på engelska 12/13:410

Statens överklagandenämnd
– tjänstetillsättningsärende; en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans 10/11:275

Straffrättsvillfarelse
– en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans m.m.
10/11:525

Stöd och service till funktionshindrade
– utdragen handläggning av ett ärende om ersättning för kostnader avseende
personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 09/10:328

– vid handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS bör
kommunen som regel bereda den enskilde tillfälle att ange om han eller hon
har något krav på ersättning för assistans som avser tiden före beslutet
09/10:332
– handläggningen av ett ärende om insats i form av ekonomiskt stöd enligt
9 § 2 LSS; fråga bl.a. om nämnden har kunnat avvisa ett överklagande därför att nämnden ansett att den som klagade på ett beslut inte var behörig
10/11:417
– en socialförvaltning som informerar en enskild om förutsättningarna för att
bevilja en insats måste uttrycka sig så, att den enskilde inte känner sig pressad att återta ansökan eller får uppfattningen att saken redan är avgjord
12/13:330
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– utformningen av beslut om insatser enligt LSS; fråga om nämnden i sitt
beslut borde ha angett var insatser i form av korttidstillsyn och korttidsvistelse skulle utföras 12/13:332
– fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten 14/15:451
– handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS; fråga bl.a.
om kommunen har kunnat avvakta med handläggningen av ansökan i avvaktan på att Försäkringskassan skulle fatta ett beslut om assistansersättning 14/15:456

Säkerhetskopior
– JO:s yttrande över betänkandet (SOU 2009:5) Säkerhetskopiors rättsliga
status 09/10:516

Säkerhetspolisen
– säkerhetspolisens underlåtenhet att förstöra upptagningar och uppteckningar från hemlig teleavlyssning och teleövervakning 11/12:151

Taxeringsrevision
– allvarlig kritik mot Skatteverket, som försökt förhandla med en skattskyldig
11/12:307

Telefax
– underrättelse per fax om beslut om upphörande av administrativt frihetsberövande har ansetts böra kompletteras av kontroll per telefon av att meddelandet mottagits 11/12:290
– anmälan mot lagmannen vid Gotlands tingsrätt för innehållet i två informationsskrifter som hade skickats till bl.a. advokater med verksamhet på Gotland 14/15:58
– i samband med en diskussion mellan socialförvaltningen och förvaltningsrätten om när ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
hade underställts skickade förvaltningen ett s.k. faxmissiv till rätten. I
missivet hade ett datum ändrats. JO har ansett att missivet utgjorde en urkund och att handlingen därför inte fick ändras 14/15:398

Tillsyn
– länsstyrelsens handläggning av ett tillsynsärende beträffande ett behandlingshem som drevs i enskild regi 09/10:277
– kritik mot en länsstyrelses handläggning av ett tillsynsärende enligt socialtjänstlagen avseende såväl brister i utredningen som utformningen av beslutet 11/12:401
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– Socialstyrelsen riktade i samband med en inspektion allvarlig kritik mot ett
HVB-hem; fråga bl.a. om det förelåg grund för Socialstyrelsens kritik mot
hemmet 12/13:281
– kritik mot en länsstyrelse för att den inte som tillsynsmyndighet har ingripit
mot att ett av Miljööverdomstolen undanröjt tillstånd har tagits i anspråk
13/14:520
– kritik mot en tingsfiskal vid Varbergs tingsrätt för utformningen av två förelägganden i ett ärende om anordnande av godmanskap 14/15:51

Tjänstefel
– en åklagare har att i en förundersökning rörande tjänstefel i förekommande

–

–

–
–

fall beakta den tidsfrist som gäller för att en fråga om disciplinansvar ska
kunna prövas 09/10:119
åtal mot en lagman vid en länsrätt för 41 fall av tjänstefel enligt 20 kap. 1 §
brottsbalken avseende underlåtenhet att under långa tider vidta åtgärder i
bl.a. ett stort antal skattemål 10/11:253
fråga bl.a. om ansvar för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken med anledning av att en flicka under viss tid har beretts vård vid en låsbar enhet
inom ett s.k. särskilt ungdomshem, utan att det förelegat rättslig grund för
detta 10/11:368
kritik mot Kammarrätten i Stockholm för handläggningen av ett mål enligt
lagen om vård av missbrukare i vissa fall 12/13:240
Kritik mot en landshövding för att ha använt sig av sin tjänstetitel i en privat
angelägenhet 14/15:672

Tjänsteförseelse
– disciplinansvar för en polisman på grund av att hon utnyttjat sin tjänsteställning som polis i en privat angelägenhet 09/10:8

– disciplinansvar för en polisman för otrevligt bemötande vid en anmälningsupptagning och för användande av ett påhittat namn 10/11:126

– disciplinansvar för två polismän på grund av att de uppträtt olämpligt i
samband med en trafikkontroll 10/11:134

Tjänstetillsättning
– kritik mot en utbildningsnämnd för att beslut fattats i två anställningsärenden innan ansökningstiden löpt ut. Handläggningen har ansetts stå i strid
med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 12/13:428
– utbildningsnämnds handläggning av anställningsärenden; fråga om att anställningsbeslut (delegationsbeslut) inte anmälts till nämnden 12/13:430

Tjänstetitel
– disciplinansvar för en polisman på grund av att hon utnyttjat sin tjänsteställning som polis i en privat angelägenhet 09/10:86
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Tolk
– fråga om lämpligheten av att inhämta information till en s.k. barnavårdsutredning genom enskilda samtal med en tolk som anlitats med anledning av
att mor och barn i ärendet inte talade svenska 10/11:350
– kritik mot en rådman vid en länsrätt som tillåtit en part i ett mål enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att biträda
rätten som tolk vid muntlig förhandling 10/11:257

Tredskodom
– kritik mot en rådman vid Luleå tingsrätt för hanteringen av frågor om rättegångsfullmakt 12/13:51

Tryckfrihet
– remissyttrande: Ny yttrandefrihetsgrundlag? (SOU 2010:68) 11/12:569
– Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet
14/15:486

– allvarlig kritik mot Statens fastighetsverk för bristfällig hantering av en begäran om handlingsutlämnande m.m. 14/15:358

Tryckfrihetsförordningen
– ett vårdbiträde inom hemtjänsten har efter att ha medverkat i en radiout-

–
–
–
–
–

–

–
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sändning kallats till ett möte med arbetsgivaren. Fråga om kommunens agerande inneburit en kränkning av vårdbiträdets yttrande- och meddelarfrihet
09/10:456
beslut i två fall som rör ett landstings handläggning av framställningar om
att få ta del av journalhandlingar, m.m. 09/10:448
beslut i två fall som rör Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) handläggning av ärenden om utlämnande av allmänna handlingar, m.m. 09/10:473
kritik mot Försäkringskassan för bristande rutiner för avlyssning av meddelanden som lämnats i de anställdas röstbrevlådor 10/11:491
kritik mot Försvarshögskolans hantering av visst källmaterial som legat till
grund för en rapport till regeringen 10/11:628
fråga om en rapport från en revisionsbyrå som haft visst uppdrag från en
kommunal nämnd blev en allmän handling när den inkom till nämnden
10/11:635
under ett universitets handläggning av en begäran om utlämnande av allmän handling (studieintyg) har myndigheten kontaktat den som handlingen
avsett i syfte att erhålla adressuppgifter till den som begärt handlingen utlämnad. Universitetets agerande har utifrån grundtanken bakom anonymitetsskyddet i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen bedömts som olämpligt
11/12:580
sedan en kopia av ett betyg lämnats ut till en enskild har skolan informerat
den berörde elevens vårdnadshavare om detta. Vårdnadshavaren har även
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fått telefonnumret till den enskilde och en beskrivning av hans utseende.
Skolans agerande har bedömts som olämpligt mot bakgrund av de intressen
som bär upp offentlighetsprincipen 11/12:582
kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, som inte inhämtat bilagor till en handling som länsstyrelsen var skyldig att inneha 11/12: 593
remissyttrande: Ny yttrandefrihetsgrundlag? (SOU 2010:68) 11/12:569
utlämnande av uppgifter om en vd-lön i ett kommunalt bolag 11/12:589
kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i rutiner rörande dokumentation av underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:214
kritik mot Skellefteå tingsrätt för handläggningsrutinerna avseende begäran
om att få ta del av allmänna handlingar respektive uppgifter ur sådana handlingar 12/13:475
undersökning av en journalists datorer utan att denne fick närvara
12/13:169
att ge ett felaktigt besked i en fråga som rör den grundlagsfästa rätten att ta
del av allmänna handlingar är allvarligt, särskilt om det lämnas av någon
som har till uppgift att besvara just sådana frågor 12/13:467, 469
anmälan om domstolstrots i samband med utlämnande av allmänna handlingar 12/13:471
viss kritik mot ett universitet för handläggningen av en begäran om utlämnande av handling. Fråga bl.a. om hur en myndighet bör agera när en enskild som röjt sin identitet framför önskemål om att få vara anonym när
utlämnandeframställningen vidarebefordras inom myndigheten 13/14:610
sedan ett betyg begärts ut av en enskild har folkhögskolan på eget initiativ
informerat den som betyget avsåg om detta. Skolans agerande har bedömts
som olämpligt mot bakgrund av de intressen som bär upp offentlighetsprincipen. Även fråga om att betyget inte lämnats ut 13/14:615
kritik mot Överförmyndarnämnden i Borlänge kommun för handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar 13/14:569
kritik mot en länsstyrelse angående handläggningen av en begäran om att
få ta del av en allmän handling 13/14:620
en teknisk nämnd handlade ärenden om siktskymmande växtlighet med
möjlighet att överlämna ärendet till byggnadsnämnd för åtgärd. Kritik mot
tekniska nämnden för bl.a. bristande dokumentation. Kritik mot båda
nämnderna för handläggningen av framställningar om utfående av allmänna handlingar 13/14:624
konsultmedverkan vid tillsättning av tjänst i kommunalförbund; fråga om
man kan avtala bort rätten till insyn i tjänstetillsättningsärende 14/15:637
fråga om en begäran från den enskilde om att få del av sidomaterialet i en
avslutad förundersökning ska handläggas enligt tryckfrihetsförordningens
regler och hur lång tid handläggningen får ta 14/15:644
framställningar från en målsägande om att få ta del av handlingar i en förundersökning ska handläggas i enlighet med reglerna i tryckfrihetsförordningen 14/15:652
framställningar från den enskilde om att få ta del av handlingar i en nedlagd
förundersökning bör som utgångspunkt handläggas i enlighet med reglerna
i tryckfrihetsförordningen 14/15:655
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– kritik mot en kommunchef för uttalanden till kommunanställda efter en tidningsartikel och för agerande i strid med det s.k. efterforskningsförbudet
14/15:663
– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för handläggningen av en begäran om utlämnande av journalkopior; fråga om bl.a. att kliniken har återtagit utlämnade journalkopior 14/15:624
– kritik mot Ungdomsstyrelsen bl.a. för att ett ärende om utlämnande av allmän handling har prövats enligt reglerna om utlämnande av uppgift ur allmän handling 14/15:630
– kritik mot en socialnämnd för att en videoupptagning som hade gjorts inom
ramen för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning har förstörts
14/15:617

Tsunamin
– vissa frågor med anknytning till de s.k. tsunamibanden; tjänstemäns ansvar
för uppgifter som lämnas till riksdagens konstitutionsutskott; kritik mot Regeringskansliet för oriktig tillämpning av reglerna om allmänna handlingar,
m.m. 09/10:483
– JO:s yttrande över betänkandet (SOU 2009:5) Säkerhetskopiors rättsliga
status 09/10:516

Tull
– brister i fråga om underrättelse till en anhållens närstående 12/13:165
– undersökning av en journalists datorer utan att denne fick närvara
12/13:169

– uttalanden om polisens särskilda spaningsmetoder (remissyttrande över betänkandet Särskilda spaningsmetoder, SOU 2010:103) 12/13:82

– allvarlig kritik mot Tullverket som dröjt över två år med att meddela obligatoriska omprövningsbeslut 14/15:169

– kritik mot Tullverket och en åklagare för handläggningen av en förundersökning och ett beslut om anhållande 14/15:161

Tvångsmedel/tvångsåtgärd
– säkerhetspolisens underlåtenhet att förstöra upptagningar och uppteckningar från hemlig teleavlyssning och teleövervakning 11/12:151
– en djurskyddsmyndighets rätt att bereda sig tillträde till en bostad
11/12:511
– kritik mot polisen för brister i en förundersökning som gällde misstankar
om ett planerat bombattentat mot köpcentret Femmanhuset i Göteborg
14/15:77
– kritik mot Tullverket och en åklagare för handläggningen av en förundersökning och ett beslut om anhållande, bl.a. fråga om tid för förhör
14/15:161
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– fråga om polisen haft befogenhet att omhänderta egendom med stöd av ett
förbudsmeddelande från Kronofogdemyndigheten 14/15:127

– information om rättigheter och verkställighetens innebörd till intagna i polisarrest 14/15:104

– kritik mot Polisen för brister i möjligheten till utomhusvistelse för intagna
i arrest 14/15:115

– kritik mot Åklagarmyndigheten för brister i möjligheten för polisen att
komma i kontakt med jouråklagare 14/15:95

– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för att en patient som har vårdats med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, har
belagts med handfängsel trots att det inte finns lagstöd för en sådan åtgärd.
Allvarlig kritik även mot den ansvariga läkaren för att hon inte personligen
har undersökt patienten inför varje omprövning (förlängning) av bältesläggningen 14/15:461
– kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för bl.a. användning av s.k. avgränsning
för patienter som bedöms ha behov av att vistas på en begränsad yta med
mindre stimulirik miljö och liten kontakt med andra patienter 14/15:477

Tystnadsplikt
– kritik mot ett sjukhus för utlämnande av kopior av journalhandlingar avseende en avliden person 09/10:443

– fråga om socialnämnds utlämnande av uppgifter om enskilds personliga
förhållanden till ett kommunalt bostadsbolag 09/10:438

– kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att den på begäran av polisen
lämnat ut en patientjournal avseende en person som var målsägande i en
förundersökning om hemfridsbrott, egenmäktigt förfarande och ofredande
12/13:455
– kritik mot en tjänsteman inom hemtjänsten för att hon i en djurskyddsanmälan till länsstyrelsen lämnade ut uppgifter rörande en person som hon
arbetade hos 12/13:458

Umgänge
– en kommundelsnämnd skulle fatta beslut i en fråga om att med stöd av
6 kap. 15 a § föräldrabalken väcka talan angående umgänge mellan ett barn
och annan närstående än förälder; fråga om en ledamot i nämnden har kunnat avstå från att delta i beslutet i ärendet 10/11:407
– fråga om socialnämnden var skyldig att inleda en utredning med anledning
av att en farförälder gjorde en framställning om umgänge med ett barnbarn
11/12:459
– fråga om socialnämndens roll i ett ärende om verkställande av domstols
beslut om umgängesstöd 13/14:430
– kritik mot en rådman vid Nacka tingsrätt för utformningen av två interimistiska beslut i ett mål angående vårdnad, boende och umgänge och mot
tingsrätten för underlåtenhet att pröva ett interimistiskt yrkande om sommarumgänge 14/15:41
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– ett beslut om tillfälligt flyttningsförbud får inte fattas enbart för att hindra
en vårdnadshavares umgänge med sitt barn vid ett enstaka tillfälle
14/15:426

Underlåten handläggning
– kritik mot Lantmäteriet för bristfällig handläggning av en brevfråga och
utebliven handläggning av ett överklagande 12/13:388

– kritik mot tre domare vid Svea hovrätt för underlåtenhet att ange skälen till

–

–
–

–

–

–
–
–
–

–
–

ett förordnande om återbetalningsskyldighet för rättegångskostnader till
staten 13/14:84
initiativärende med anledning av handläggningen vid Förvaltningsrätten i
Falun i samband med meddelande av dom i ett mål om beredande av vård
enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall 13/14:297
kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för hanteringen av yrkanden om
förtursförklaring 13/14:305
kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för att inte ha handlagt ett underställt beslut från chefsöverläkaren enligt 12 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård i enlighet med den åttadagarsfrist som anges i 35 § andra
stycket samma lag 13/14:310
kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för hanteringen av åberopad bevisning i ett brottmål samt uttalanden om handläggningen av samma fråga
vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 13/14:95
kritik mot en länsstyrelse för att den inte som tillsynsmyndighet har ingripit
mot att ett av Miljööverdomstolen undanröjt tillstånd har tagits i anspråk
13/14:520
allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Region Gotland för handläggningen av ett antal ansökningar om anordnande av godmanskap 14/15:602
kritik mot Kronofogdemyndigheten för hur den hanterat och tillämpat möjligheten till självrättelse enligt 2 kap. 20 § utsökningsbalken 14/15:309
kritik mot en kronoinspektör vid Kronofogdemyndigheten för telefonsamtal inom ramen för en tillgångsundersökning 14/15:306
allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att överlämna två
överklaganden, varav ett med en begäran om inhibition, till länsstyrelsen
14/15:548
allvarlig kritik mot Lantmäteriet för långsam handläggning av ett fastighetsregleringsärende 14/15:573
allvarlig kritik mot en länsstyrelse för att den försummat sina skyldigheter
enligt delgivningslagen 14/15:536

Underrättelse
– åklagares skyldighet att tillvarata en målsägandes intressen om dennes anspråk på skadestånd inte utretts tillräckligt under en förundersökning
09/10:115
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– uttalanden om en polismans skyldighet att anmäla till socialnämnden när

–

–

–
–
–

–

–

–

–
–

–
–
–

–

en förälder frihetsberövats med anledning av misstankar om brott
10/11:130
underrättelse per fax om beslut om upphörande av administrativt frihetsberövande har ansetts böra kompletteras av kontroll per telefon av att meddelandet mottagits 11/12:290
kritik mot Skatteverket för att inte ha behandlat ansökan om anstånd, för att
inte ha lagt in den skattskyldiges nya adress i sitt system och för att inte ha
efterforskat den rätta adressen när ett brev kom i retur. Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att ha verkställt utmätningar utan att ha underrättat
gäldenären enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:257
brister i fråga om underrättelse till en anhållens närstående 12/13:165
polisen ska erbjuda en person som omhändertagits för berusning möjligheten att underrätta närstående om frihetsberövandet 13/14:222
angående möjligheten för polisen att lämna sekretessbelagd uppgift till
Kronofogdemyndigheten om egendom som omhändertagits i samband med
ett ingripande 13/14:230
kritik mot Östersunds tingsrätt i ett initiativärende angående utformningen
av en underrättelse till den misstänkte vid begäran om offentlig försvarare
13/14:65
kritik mot Hovrätten för Västra Sverige med anledning av att part nekades
att ge in ljudfiler via e-post; kritik även för utformningen av en skrivelse
till parten 13/14:69
kritik mot en rådman vid Solna tingsrätt för att i en brottmålsdom ha utformat ett beslut om omhändertagande med stöd av 28 kap. 6 b § brottsbalken
felaktigt och för att underrättelse om domen inte expedierades till den vårdgivare som angavs i behandlingsplanen 13/14:87
kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för hanteringen av åberopad
muntlig bevisning 13/14:317
en länsstyrelse underrättade part om ett beslut, som var verkställbart från
beslutets dag, genom delgivning med stämningsman. Länsstyrelsen kritiseras för att inte ha skickat underrättelsen i ett vanligt brev 13/14:517
kritik mot Kronofogdemyndigheten för utformningen av ett meddelande till
svaranden i ett mål om betalningsföreläggande 14/15:303
kritik mot en länsstyrelse för dröjsmål med att underrätta parterna om ett
beslut om omhändertagande enligt 31 § djurskyddslagen 14/15:523
kritik mot en länsstyrelse för bl.a. underlåtenhet att kommunicera en uppgift som har varit av betydelse för ett beslut om avlivning av en hund och
för dröjsmål med att underrätta djurhållaren om beslutet 14/15:539
kritik mot Kriminalvården för att en intagens närmaste anhöriga inte per
telefon underrättats om att ett häktningsbeslut verkställts 14/15:237

Unga lagöverträdare
– uttalanden om rätten till försvarare för en underårig som var misstänkt för
ett allvarligt brott m.m. 11/12:77
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– bestämmelser som underrättelser och kallelser till vårdnadshavare och socialnämnd har inte efterlevts 12/13:106

– stöld av en mobiltelefon har inte ansetts utgöra en sådan typ av brottslighet
som enligt 36 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare kan motivera en husrannsakan hos en tolvåring 13/14:144
– inspektion av polis och åklagare rörande unga lagöverträdare 13/14:239

Universitet
– kritik mot ett universitet angående handläggningen av en begäran om skadestånd. Fråga om tillämpningen av förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 10/11:506
– fråga bl.a. om det är tillåtet för en student att återkalla en inlämnad tentamen
12/13:404
– tillämpning av språklagen (2009:600); fråga om ett statligt universitet kan
uppställa krav på att ansökningar om anställning och befordran ska vara
skrivna på engelska 12/13:410
– viss kritik mot ett universitet för handläggningen av en begäran om utlämnande av handling. Fråga bl.a. om hur en myndighet bör agera när en enskild som röjt sin identitet framför önskemål om att få vara anonym när
utlämnandeframställningen vidarebefordras inom myndigheten 13/14:610

Uppsägning
– ingripande mot en anställds yttrandefrihet 10/11:605

Urinprov
– en tingsrätts beslut att förena ett reseförbud med villkor om att den misstänkte också skulle lämna urinprov; bl.a. fråga om tagande av urinprov omfattas av regeringsformens skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp
09/10:39
– fråga om genomförande av slumpvisa drogtester av elever vid ett gymnasium stred mot bestämmelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) om skydd
mot påtvingat kroppsligt ingrepp 10/11:509
– kritik mot en rättspsykiatrisk vårdinrättning som vägrat en patient som vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård att vistas utomhus på
grund av att han inte lämnat urinprov. Patientens behov av utomhusvistelse
har inte ansetts tillgodosett genom vistelse på avdelningens balkong
11/12:471

Utbildning och studiestöd
– fråga om möjlighet för vårdnadshavare att anlita ombud i ett ärende som
rörde ett barns skolgång 11/12:529
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– fråga om socialtjänsten och personal vid en skola borde ha biträtt en vård-

–
–

–

–
–

–
–

–

–
–
–
–

–

nadshavare när denne avsåg att hämta sin dotter efter att domstol förordnat
att han ensam skulle ha vårdnaden om flickan 11/12:419
fråga bl.a. om det är tillåtet för en student att återkalla en inlämnad tentamen 12/13:404
tillämpning av språklagen (2009:600); fråga om ett statligt universitet kan
uppställa krav på att ansökningar om anställning och befordran ska vara
skrivna på engelska 12/13:410
ett politiskt partis ungdomsförbund förbjöds att sprida ett flygblad under en
informationsdag i en gymnasieskola; fråga bl.a. om skolans agerande stått
i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 12/13:419
handläggningen av ett ärende om byte av förskola; fråga bl.a. om ändring
av ett s.k. gynnande förvaltningsbeslut 12/13:424
ett politiskt partis ungdomsförbund fick avslag på sin ansökan om att få
hålla bokbord på en gymnasieskola; fråga om beslutet stått i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 13/14:546
kritik mot rektor vid en grundskola för beslut om att endast vårdnadshavare
fick hämta ett barn i skolan 13/14:550
kritik mot rektor vid en grundskola för att vårdnadshavare inte informerades om skolans polisanmälan mot en elev i samband med att anmälan gjordes 13/14:553
kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för att en enskild som skulle
ha företräde inför nämnden nekats att ha med sig en s.k. stödperson
13/14:555
allvarlig kritik mot en rektor för att han inte genast gjorde en anmälan till
socialnämnden efter att en elev hade berättat om våld i hemmet 14/15:577
kritik mot en lärare vid en högstadieskola för att han kontrollerade applikationerna i en elevs mobiltelefon 14/15:581
kritik mot en skolsköterska bl.a. för att samtal hållits med en elev om hennes hemsituation utan vårdnadshavarnas samtycke 14/15:584
kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för att han ensam har beslutat
om ett förbud för åhörare att göra inspelningar med ljud och bild under ett
styrelsesammanträde som var öppet för allmänheten 14/15:591
kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för att hon inte på begäran
av en tredjedel av nämndens ledamöter kallade nämnden till ett sammanträde 14/15:598

Utlänningsärenden
– verkställighet av avlägsnandebeslut under pågående brottsutredning; fråga
om åklagarens och Migrationsverkets handläggning 09/10:222

– polismyndighets handläggning av och beslut i ett ärende om avvisning
09/10:231

– fråga om ett avvisningsbeslut verkställts snarast möjligt 09/10:237
– bristande dokumentation vid förvarstagning 09/10:239
– bristande dokumentation vid verkställighet av avvisning 09/10:241
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– anmälan mot Sveriges ambassad i Brasilia för handläggningen i ett migrationsärende 10/11:270

– ”svartlistning” av offentliga biträden i utlänningsärenden 10/11:308
– allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, som avvisat utlän-

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–

ningar med motiveringen att dessa ägnade sig åt tiggeri och dagdriveri
11/12:171
allvarlig kritik mot Migrationsverket, som inte rättat sig efter en dom i en
överinstans 11/12:309
inspektion av Migrationsverkets förvar 11/12:314
utvisning verkställd till fel land 12/13:263
förfarandet vid äkthetskontroll av handlingar i ett asylärende 12/13:265
allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Örebro län, som planerat att verkställa en familjs utvisningsbeslut till fel land; även kritik mot Migrationsverket, för fel och brister i en beslutsmotivering 13/14:347
fråga om huruvida prostitution kan utgöra grund för avvisning 13/14:353
kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, som inte tillåtit ostörda samtal mellan förvarstagna och deras offentliga biträden 13/14:358
kritik mot Migrationsverket, som genomfört åldersbedömningen av ett ensamkommande barn på felaktigt sätt 13/14:361
kritik mot Migrationsverket, som nekat en familj med permanent uppehållstillstånd främlingspass 13/14:365
kritik mot Polismyndigheten i Skåne och Rikspolisstyrelsen för deras agerande i samband med att en utresestämpel fått ett felaktigt utseende
13/14:368
allvarlig kritik mot Sveriges ambassad i Amman för handläggningen av en
begäran om biträde med utredning 13/14:375
anmälan mot Arbetsförmedlingen för att en kommunplacering dröjt två år
efter det att uppehållstillstånd beviljats 14/15:344

Utmätning
– kritik mot Kronofogdemyndigheten, som utmätt egendom som inte skulle
–
–
–

–
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utmätas och sedan låtit bli att rätta sitt misstag 11/12:261
kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i rutiner rörande dokumentation av underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:214
kritik mot Kronofogdemyndigheten för medelshanteringen i ett ärende om
utmätning 12/13:219
kritik mot Skatteverket för att inte ha behandlat ansökan om anstånd, för att
inte ha lagt in den skattskyldiges nya adress i sitt system och för att inte ha
efterforskat den rätta adressen när ett brev kom i retur. Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att ha verkställt utmätningar utan att ha underrättat
gäldenären enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken 12/13:257
fråga om polisen haft befogenhet att omhänderta egendom med stöd av ett
förbudsmeddelande från Kronofogdemyndigheten 14/15:127
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Utredning
– uppgifter som hämtats från en sökandes blogg har använts som utredningsunderlag för beslut i ett ärende om arbetslöshetsersättning 09/10:219

– fråga om lämpligheten av att inhämta information till en s.k. barnavårdsut-

–

–

–

–

–
–

redning genom enskilda samtal med en tolk som anlitats med anledning av
att mor och barn i ärendet inte talade svenska 10/11:350
fråga bl.a. om socialnämnden har kunnat underlåta att fatta ett beslut om att
inleda en s.k. barnavårdsutredning därför att nämnden inte ville att barnets
föräldrar skulle få vetskap om barnets kontakt med socialtjänsten 12/13:274
Socialnämnden hade inlett en utredning beträffande en 13-årig pojke; fråga
om socialförvaltningens handläggare borde ha samrått med barnets vårdnadshavare innan de inom ramen för utredningen hade samtal med pojken
12/13:288
initiativ mot Överförmyndarnämnden i Bergs kommun med anledning av
ett yttrande till tingsrätten i ett ärende om anordnande av godmanskap
13/14:573
kritik mot en rådman vid Malmö tingsrätt för hanteringen av åberopad bevisning i ett brottmål samt uttalanden om handläggningen av samma fråga
vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 13/14:95
kritik mot en kronoinspektör vid Kronofogdemyndigheten för telefonsamtal inom ramen för en tillgångsundersökning 14/15:306
en kommunal nämnd genomförde ett oanmält hembesök i syfte att ”utreda
misstänkt bidragsbedrägeri”. Fråga bl.a. om förfarandet stred mot artikel 6
i Europakonventionen 14/15:373

Utsökning
– initiativärende: Kronofogdemyndighetens handläggningstider för utsökningsmål 11/12:268

– kritik mot Kronofogdemyndigheten för hur den hanterat och tillämpat möjligheten till självrättelse enligt 2 kap. 20 § utsökningsbalken 14/15:309

– kritik mot en kronoinspektör vid Kronofogdemyndigheten för telefonsamtal inom ramen för en tillgångsundersökning 14/15:306

Vallagen
– vallagens regel om hur valsedlar ska tillhandahållas på röstmottagningsställen 10/11:284

– allvarlig kritik mot Valnämnden i Stockholms stad som beslutade att genomföra röstningen vid Stockholms central i strid med vallagen 12/13:487
– valsedlar tillhandahölls inte på ett likformigt sätt 12/13:490
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Vapenlagen
– fråga om vilandeförklaring i förvaltningsrätten – kritik mot polismyndighet
för att handläggningen av ett vapenärende uppskjutits i avvaktan på domstolsprövning av ett överklagande av myndighetens beslut i ett annat vapenärende 09/10:76
– kritik mot polisen för långa handläggningstider i ärenden om vapentillstånd
14/15:152

Webbplats
– krav på saklighet m.m. vid utformningen av pressmeddelanden på en myndighets webbplats 10/11:616

– ett landsting har inför ett sammanträde där två remisser från JO skulle behandlas publicerat remisserna och ett flertal andra handlingar i ärendet på
landstingets webbplats; fråga bl.a. om landstinget genom publiceringen behandlat personuppgifter i strid med 5 a § personuppgiftslagen (1998:204)
11/12:550
– kritik mot en kommunchef och en kommun för att regeringsformens krav
på opartiskhet inte iakttagits på kommunens webbplats 12/13:485

Verkställighet
– kritik mot polisen för verkställigheten av ett beslut om hämtning av barn

–

–
–

–
–

–
–

–
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samt uttalanden om en tingsrätts formulering av ett medlingsuppdrag i samband med ett verkställighetsbeslut enligt 21 kap. föräldrabalken 09/10:102
kritik mot en kronofogde för ett otydligt besked till en hovrätt i en verkställighetsfråga och betydelsen av ett sådant besked för domstolens handläggning av ett inhibitionsyrkande 09/10:54
Försäkringskassans skyldighet att verkställa en kammarrättsdom om bilstöd 10/11:469
kritik mot Försäkringskassan för bristande rutiner för bevakning och uppföljning av ett överklagat ärende i vilket kassan framställt yrkande om inhibition 10/11:473
verkställande av kommunala beslut som inte vunnit laga kraft 10/11:563,
568, 574
fråga om polisen bort verkställa en dom om att avliva en hund, då hundägarens ombud uppgett att hon hade för avsikt att överklaga domen och samtidigt begära inhibition 11/12:161
kritik mot Kammarrätten i Stockholm för handläggningen av ett mål enligt
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 12/13:240
fråga om Försäkringskassans möjlighet att verkställa ett beslut om återkrav
av tandvårdsersättning innan det vunnit laga kraft; även fråga om dröjsmål
med verkställigheten av en förvaltningsrättsdom 12/13:356
allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha dröjt med att verkställa en
kammarrättsdom 13/14:509
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– allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Örebro län, som planerat att verkställa en familjs utvisningsbeslut till fel land 13/14:347

– kritik mot en rådman vid Nacka tingsrätt för utformningen av två interimistiska beslut i ett mål angående vårdnad, boende och umgänge och mot
tingsrätten för underlåtenhet att pröva ett interimistiskt yrkande om sommarumgänge 14/15:41
– fråga om en socialnämnd kan anlita ett privat vaktbolag för att ombesörja
transport av en ungdom som är omhändertagen enligt LVU 14/15:404

Vilandeförklaring
– fråga om vilandeförklaring i förvaltningsrätten – kritik mot polismyndighet
för att handläggningen av ett vapenärende uppskjutits i avvaktan på domstolsprövning av ett överklagande av myndighetens beslut i ett annat vapenärende 09/10:76

Vårdnadshavare
– fråga om socialtjänsten och personal vid en skola borde ha biträtt en vård-

–

–

–
–

–

nadshavare när denne avsåg att hämta sin dotter efter att domstol förordnat
att han ensam skulle ha vårdnaden om flickan 11/12:419
kritik mot Socialstyrelsen för utformningen av en blankett för inhämtande
av vårdnadshavares samtycke till vaccinering av skolelever mot den s.k.
svininfluensan A(H1N1) 11/12:496
handläggningen av ett ärende rörande ett barn som hade fötts av en s.k.
surrogatmoder; fråga bl.a. om socialnämnden kunde godkänna ett avtal om
vårdnad om barnet innan det var fastställt vem som var far till barnet
13/14:440
kritik mot rektor vid en grundskola för beslut om att endast vårdnadshavare
fick hämta ett barn i skolan 13/14:550
kritik mot rektor vid en grundskola för att vårdnadshavare inte informerades om skolans polisanmälan mot en elev i samband med att anmälan gjordes 13/14:553
kritik mot en skolsköterska bl.a. för att samtal hållits med en elev om hennes hemsituation utan vårdnadshavarnas samtycke 14/15:584

Vårdnadsmål
– handläggningen av ett vårdnadsmål – kritik mot en domare för att denne
vid en muntlig förberedelse ringde upp parternas barn samt mot annan domare för det sätt som utredningen efter huvudförhandlingen kompletterades
på 10/11:52
– skyldigheten att motivera interimistiska beslut avseende tvistiga frågor om
vårdnad av barn m.m. 11/12:55
– fråga om socialtjänsten och personal vid en skola borde ha biträtt en vårdnadshavare när denne avsåg att hämta sin dotter efter att domstol förordnat
att han ensam skulle ha vårdnaden om flickan 11/12:419
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– kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i
ett mål om umgänge med barn m.m. 12/13:36

– fråga om rätten att tala med barn inför ett s.k. snabbyttrande till domstol i
en vårdnadstvist 13/14:445

– kritik mot en rådman vid Nacka tingsrätt för utformningen av två interimistiska beslut i ett mål angående vårdnad, boende och umgänge och mot
tingsrätten för underlåtenhet att pröva ett interimistiskt yrkande om sommarumgänge 14/15:41

Yttrandefrihet
– kritik mot en tjänsteman vid ett sjukhus för kränkning av anställdas yttrandefrihet 10/11:596

– fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning kränkt anställdas yttrandefrihet, m.m. 10/11:600

– ingripande mot en anställds yttrandefrihet 10/11:605
– yttrandefrihet i kommunala lokaler 10/11:622
– utrymmet för myndigheter att ge instruktioner för mediekontakter
10/11:613

– kritik mot polisen för att den inte lyckades säkerställa att demonstranter fick

–
–
–

–
–
–

–

framföra sitt budskap – allmänna uttalanden om polisingripanden vid ordningsstörningar i samband med motdemonstrationer 11/12:95
kritik mot Forum för levande historia och utställningen Middag med Pol
Pot 11/12:605
förbud mot fotografering och filmupptagning vid ett sammanträde som var
öppet för allmänheten 11/12:600
rätten att vistas i myndigheters lokaler, möjligheten att där ställa upp fotograferings- och intervjuförbud m.m.; kritik mot Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborgs stad 11/12:594
remissyttrande: Ny yttrandefrihetsgrundlag? (SOU 2010:68) 11/12:569
Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet
14/15:486
kritik mot en kommunal nämnd med anledning av att Riksteatern nekats att
annonsera på de s.k. kulturtavlorna. Ställningstagandet framstår som godtyckligt 14/15:660
kritik mot en kommunchef för uttalanden till kommunanställda efter en tidningsartikel och för agerande i strid med det s.k. efterforskningsförbudet
14/15:663

Yttrandefrihetsgrundlagen
– undersökning av en journalists datorer utan att denne fick närvara
12/13:169
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Åklagare
– kritik mot dels en åklagare för att en försvarare inte tilläts närvara vid ett

–
–

–

–

–

–

–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

inledande förhör med en person som delgavs misstanke om mord, dels en
polismyndighet för att åklagarens direktiv inför förhöret inte vidarebefordrades till förhörsledarna 09/10:68
den s.k. beslagsförbudsregelns tillämplighet beträffande elektroniska handlingar 09/10:80
en läkarundersökning av en målsägande inom ramen för en förundersökning ska genomföras skyndsamt – uttalanden rörande läkares samt polis och
åklagares skyldigheter 09/10:92
under en pågående brottsutredning har den misstänkte avlägsnats ur landet;
utredning om åklagarens och Migrationsverkets handläggning av ärendet
09/10:222
åklagares skyldighet att tillvarata en målsägandes intressen om dennes anspråk på skadestånd inte utretts tillräckligt under en förundersökning
09/10:115
en åklagare har att i en förundersökning rörande tjänstefel i förekommande
fall beakta den tidsfrist som gäller för att en fråga om disciplinansvar ska
kunna prövas 09/10:119
fråga om brev som skickats mellan två häktade personer fick granskas samt
åklagares ansvar för att rättsliga förutsättningar för brevgranskning föreligger i fall då åklagaren bemyndigat polisman att verkställa granskningen
10/11:96
tillämpningen av bestämmelsen i 23 kap. 4 a § rättegångsbalken om förundersökningsbegränsning 10/11:103
kritik mot en åklagare för att ett uttalande under en sakframställning inte
kompletterades på visst sätt 10/11:119
kritik mot en åklagare dels för utformningen av ett beslut att inte inleda
förundersökning, dels för att denne inte inledde förundersökning när kompletterande uppgifter inkom 10/11:155
möjligheterna att besluta om besöksförbud när den som förbudet avser inte
tidigare gjort sig skyldig till brott mot skyddspersonen eller annan person
m.m. 11/12:86
en åklagares vägran att låta en offentlig försvarare ta del av en häktningspromemoria före häktningsförhandlingen 11/12:106
uttalanden om vikten av snabba utredningsåtgärder när någon avlidit eller
skadats allvarligt vid ett polisingripande 11/12:130
en åklagares åtgärd att återkalla sitt överklagande när nya uppgifter kunde
tyda på att utmätt straff var alltför strängt 11/12:135
uttalanden om skyldigheten att kommunicera en begäran om besöksförbud
innan ett sådant beslut meddelas 11/12:156
kritik mot att ett beslag ägt rum hos en advokat samt uttalanden om ett beslut att inleda förundersökning för skyddande av brottsling 11/12:141
iakttagelser vid en inspektion hos Åklagarmyndigheten, Riksenheten för
polismål (Malmö) och Polismyndigheten i Skåne, internutredningssektionen 11/12:166
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– åklagares ansvar för åtgärder vid underrättelse till en anhållens närstående
12/13:165

– långsam utredning av brottsmisstanke; brottet preskriberades 12/13:98
– passivitet från åklagare och polis i en förundersökning om hot och våld mot
närstående 12/13:131

– bristande grund för husrannsakan i bostad vid misstanke om dopningsbrott
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

12/13:144
kritik mot att en underårig bl.a. hördes utan biträde av försvarare 12/13:106
brister i polismyndighets verkställande av åklagares utredningsdirektiv
12/13:94
användning av okonventionell utredningsmetod 12/13:62
fråga om bristande objektivitet under förundersökning 12/13:88
en anhållen fick inte möjlighet att i enrum tala med en offentlig försvarare
12/13:124
uttalanden om polisens särskilda spaningsmetoder (remissyttrande över betänkandet Särskilda spaningsmetoder, SOU 2010:103) 12/13:82
uttalanden om förundersökningsledaransvar (remissyttrande över betänkandet Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m., SOU
2011:45) 12/13:101
anmälan mot två åklagare i anledning av resningsärendena gällande
Thomas Quick/Sture Bergwall 12/13:129
anmälan mot åklagare för att hon i samband med åtal gett in förhör som
gällt misstankar om andra brott än det som åtalats 12/13:126
kritik mot en åklagare, som i anslutning till en rättegång sökt påverka ett
vittne 13/14:148
kritik mot polisen för brister i en förundersökning som gällde misstankar
om ett planerat bombattentat mot köpcentret Femmanhuset i Göteborg
14/15:77
kritik mot Tullverket och en åklagare för handläggningen av en förundersökning och ett beslut om anhållande 14/15:161
kritik mot Åklagarmyndigheten för brister i möjligheten för polisen att
komma i kontakt med jouråklagare 14/15:95

Åsiktsfrihet
– ingripande mot en anställds yttrandefrihet 10/11:605

Åtal
– anmälan mot åklagare för att hon i samband med åtal gett in förhör som
gällt misstankar om andra brott än det som åtalats 12/13:126

– åtal för preskriberade brott 13/14:154

Åtalsplikt
– tillämpningen av bestämmelsen i 23 kap. 4 a § rättegångsbalken om förundersökningsbegränsning 10/11:103
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Återkallelse
– en åklagares åtgärd att återkalla sitt överklagande när nya uppgifter kunde
tyda på att utmätt straff var alltför strängt 11/12:135

Överförmyndare, överförmyndarnämnder
– kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av ett ärende om
god man m.m. 09/10:420

– kritik mot en överförmyndare och en tingsrätt för brister i utredningen av
en blivande god mans lämplighet m.m. 09/10:426

– initiativärende om en överförmyndarnämnds handläggning av ett förvaltarärende. Uttalanden om behov av s.k. förvaltarenheter 09/10:431

– kritik mot en överförmyndare för bristfällig hantering av frågor om utläm–
–
–
–
–
–
–
–

nande av handlingar m.m. 10/11:531
handläggningen av ett ärende om godmanskap m.m. 10/11:535
kritik mot en överförmyndarnämnd för brister i handläggning av ett ärende
om entledigande av god man m.m. 10/11:540
uttalanden om anhörigas rätt att i ett godmansärende ta del av handlingar
som rör ställföreträdarskapet m.m. 11/12:539
kritik mot Växjö tingsrätt för handläggningen av ett ärende om upphörande
av godmanskap 12/13:47
kritik mot Överförmyndarnämnden i Lunds kommun för dröjsmål med att
granska årsräkningar 12/13:452
kritik mot Överförmyndarnämnden i Borlänge kommun för handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar 13/14:569
kritik mot en tingsfiskal vid Varbergs tingsrätt för utformningen av två förelägganden i ett ärende om anordnande av godmanskap 14/15:51
allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Region Gotland för handläggningen av ett antal ansökningar om anordnande av godmanskap 14/15:602

Överklagande
– handläggningen av ett ärende om insats i form av ekonomiskt stöd enligt

–
–
–
–
–
–

9 § 2 LSS; fråga bl.a. om nämnden har kunnat avvisa ett överklagande därför att nämnden ansett att den som klagade på ett beslut inte var behörig
10/11:417
verkställande av kommunala beslut som inte vunnit laga kraft 10/11:563,
568, 574
en myndighets skyldighet att ompröva ett beslut som överklagas 10/11:291
”svartlistning” av offentliga biträden i utlänningsärenden 10/11:308
tjänstetillsättningsärende; en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans 10/11:275
en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans m.m.
10/11:525
företrädare för en myndighet har sökt påverka en part att återta ett överklagande 10/11:558
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– publicering på Lantmäteriets webbplats har inte ansetts uppfylla kravet på
underrättelse enligt 4 kap. 33 a § fastighetsbildningslagen 10/11:501

– en åklagares åtgärd att återkalla sitt överklagande när nya uppgifter kunde
tyda på att utmätt straff var alltför strängt 11/12:135

– fråga om polisen bort verkställa en dom om att avliva en hund, då hundä-

–
–
–

–

–
–
–
–
–

–
–
–

garens ombud uppgett att hon hade för avsikt att överklaga domen och samtidigt begära inhibition 11/12:161
kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen av ett överklagande
i ett ärende om radio- och TV-avgift 12/13:438
kritik mot Lantmäteriet för bristfällig handläggning av en brevfråga och
utebliven handläggning av ett överklagande 12/13:388
kritik mot en socialnämnd som underlåtit att vidarebefordra ett överklagande till förvaltningsrätten därför att det överklagade beslutet enligt nämndens mening inte gick att överklaga 12/13:326
kritik mot Statens överklagandenämnd, som avvisat ett överklagande i ett
anställningsärende med motiveringen att den sökande redan innehade en
sådan tjänst som avsågs med det överklagade beslutet och att beslutet därför
inte kunde anses ha gått honom emot. Tillämpning av 22 § förvaltningslagen 13/14:334
kritik bl.a. mot en länsstyrelse för att den i egenskap av överinstans har
överskridit sin behörighet i fråga om rättidsprövning 13/14:530
samarbete mellan kommuner. – Nullitet? 13/14:560
kritik mot en miljönämnd för handläggningen av ett överklagande
13/14:522
allvarlig kritik mot lagmannen vid Kalmar tingsrätt för att han har hjälpt en
part att skriva en inlaga till hovrätten 14/15:71
allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att överlämna två
överklaganden, varav ett med en begäran om inhibition, till länsstyrelsen
14/15:548
allvarlig kritik mot Tullverket som dröjt över två år med att meddela obligatoriska omprövningsbeslut 14/15:169
allvarlig kritik mot Statens fastighetsverk för bristfällig hantering av en begäran om handlingsutlämnande m.m. 14/15:358
allvarlig kritik mot en socialnämnd för dröjsmål med att överlämna ett överklagande av ett beslut om omprövning av vård enligt LVU till förvaltningsrätten 14/15:435

Överprövning
– allvarlig kritik mot Migrationsverket, som inte rättat sig efter en dom i en
överinstans 11/12:309

824

2019/20 JO1

BILAGA 9

REGISTER
till
justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2015/16–2019/20
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1967–1975/76 finns fogat
som bilaga 3 (s. 557) till ämbetsberättelsen 1975/76 och har även tryckts separat. I ingressen till detta register har lämnats upplysningar om register till tidigare ämbetsberättelser.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1976/77–1988/89 finns
fogat som bilaga 4 (s. 437) till ämbetsberättelsen 1988/89.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1989/90–1993/94 finns
fogat som bilaga 4 (s. 534) till ämbetsberättelsen 1993/94.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1994/95–1998/99 finns
fogat som bilaga 4 (s. 564) till ämbetsberättelsen 1998/99.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1999/2000–2003/04
finns fogat som bilaga 4 (s. 470) till ämbetsberättelsen 2003/04.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 2004/05–2008/09 finns
fogat som bilaga 9 (s. 598) till ämbetsberättelsen 2008/09.
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 2009/10–2014/15 finns
fogat som bilaga 9 (s. 710) till ämbetsberättelsen 2014/15.
____________________________

Allmänna handlingar
fråga om handling är allmän eller inte

– socialtjänsten gjorde videoinspelningar inom ramen för en beviljad insats.
Frågor om inspelningarnas rättsliga status och om möjligheten att gallra
materialet 16/17:340
– fotografier och filmer som tas respektive spelas in inom ramen för en förskoleverksamhet kan ofta anses upprättade i tryckfrihetsförordningens mening redan i samband med att de tas respektive spelas in 17/18:193
fråga om sekretess för uppgifter

– kritik mot Trafikverket som efter att ha fått en begäran om utlämnande av
uppgifter kontaktade polisen, vilket ledde till att uppgifterna kom att omfattas av s.k. förundersökningssekretess och därför inte kunde lämnas ut
15/16:679
– uttalanden om möjligheten för Kriminalvården att sekretessbelägga uppgifter i myndighetens beslut 16/17:321
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– Utrikesdepartementet borde löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och handlagt en begäran om handlingsutlämnande
mer skyndsamt 18/19:298
fråga om utlämnande av allmän handling eller uppgifter därur

– allvarlig kritik mot en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning för att
man inte tog ställning till en begäran om utlämnande av en patientjournal
utan överlämnade handlingarna till socialtjänsten för prövning av saken
15/16:628
– kritik mot Kommunstyrelsen i Kalmar kommun för ett beslut om att inte
handlägga framställningar om handlingsutlämnande från en viss person
15/16:653
– kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet som i flera fall inte
uppfyllt grundlagens krav på att allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt 15/16:665
– kritik mot en tjänsteman i Kriminalvården för att inte genast ha påbörjat ett
utlämnande av allmänna handlingar 16/17:316
– en anstalt har handlagt en begäran om kopior av allmänna handlingar långsamt 16/17:321
– överförmyndaren får inte överlåta till kommunens ombud att besvara en
begäran om utlämnande av allmänna handlingar m.m. 16/17:351
– en socialnämnds handläggning av en begäran om utlämnande av allmänna
handlingar sedan kammarrätten återförvisat målet för ny prövning
17/18:184
– fotografier och filmer som tas respektive spelas in inom ramen för en förskoleverksamhet kan ofta anses upprättade i tryckfrihetsförordningens mening redan i samband med att de tas respektive spelas in 17/18:193
– frågan om i vilken utsträckning förvaltningslagen är tillämplig i ett verkställighetsärende 17/18:512
– Utrikesdepartementet borde löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och handlagt en begäran om handlingsutlämnande
mer skyndsamt 18/19:298
– en socialnämnd har dröjt med att lämna ut allmänna handlingar och har
felaktigt efterforskat identiteten hos den som begärt ut handlingarna
18/19:320
– vissa uttalanden om betydelsen av anonymitetsskyddet när en begäran om
handlingsutlämnande ska vidarebefordras till den enskildes närmaste chef
för prövning 18/19:329
– ett kommunalt bolag har under flera års tid inte registrerat allmänna handlingar eller hållit dem ordnade på annat sätt 18/19:337
– Utrikesdepartementet har återigen brustit i hanteringen av en begäran om
att ta del av allmänna handlingar och har uppmanats att till JO redovisa
vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för sin pågående översyn
19/20:286
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sökandens rätt till anonymitet

– genom att vidarebefordra viss mejlkorrespondens till en enskilds arbetsgivare agerade en rektor i strid med kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen. Åtgärden var även olämplig med hänsyn till anonymitetsskyddet i
tryckfrihetsförordningen då den innebar att uppgiften om att den enskilde
begärt ut vissa handlingar fördes vidare 17/18:491
– en socialnämnd har dröjt med att lämna ut allmänna handlingar och har
felaktigt efterforskat identiteten hos den som begärt ut handlingarna
18/19:320
– det var olämpligt av en tjänsteman hos en miljönämnd att informera ett företag som stod under tillsyn om att en tidning hade begärt ut handlingar om
företagets verksamhet 18/19:326
– vissa uttalanden om betydelsen av anonymitetsskyddet när en begäran om
handlingsutlämnande ska vidarebefordras till den enskildes närmaste chef
för prövning 18/19:329
diarieföring

– anmälan mot Fastighetsmäklarinspektionen om myndighetens diarieföring
15/16:317
– tjänstemän vid Sjöfartsverket och Näringsdepartementet har använt sina
privata e-postadresser och underlåtit att diarieföra allmänna handlingar
17/18:197
– Utrikesdepartementet borde löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och handlagt en begäran om handlingsutlämnande
mer skyndsamt 18/19:298
– ett kommunalt bolag har under flera års tid inte registrerat allmänna handlingar eller hållit dem ordnade på annat sätt 18/19:337
gallring

– uttalanden i frågan om säkerhetskopior borde ha bevarats under den tid en
rättslig prövning av frågan om handlingsutlämnande pågick 16/17:312
– socialtjänsten gjorde videoinspelningar inom ramen för en beviljad insats.
Frågor om inspelningarnas rättsliga status och om möjligheten att gallra
materialet 16/17:340
– gallring av handlingar innan tiden för ett överklagande av rätten att få del
av handlingarna har löpt ut eller ett sådant överklagande blivit slutligt prövat 17/18:178
– ett kommunalt bolag har gallrat handlingarna i ett avbrutet anställningsärende utan att det fanns stöd för det 19/20:275
övriga frågor

– det var olämpligt av en rådman att under ett pågående familjemål skicka en
handling som en part hade lämnat in i målet till Polismyndigheten 17/18:66
– utformningen av ett samtycke beträffande utlämnande av uppgifter som
omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess 19/20:236
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– Riksarkivet har bl.a. tagit ut en eftersökningsavgift för åtgärder som myndigheten är skyldig att vidta enligt tryckfrihetsförordningen 19/20:264
– en kommun har låtit sitt juridiska ombud handlägga ärenden om utlämnande av handlingar som rörde en pågående tvist 19/20:279

Allmänna val
– kritik mot en valnämnd för brister vid genomförandet av de allmänna valen
2014 16/17:677

Anmälan/anmälningsskyldighet
– kritik mot en miljönämnd för underlåtenhet att åtalsanmäla misstanke om
brott enligt miljöbalken 15/16:552
– fråga om en stadsdelsnämnd borde ha gjort en polisanmälan angående misstanke om att anställda hos privata hemtjänstutförare begått brott mot en
person som erhöll hemtjänstinsatsen genom nämndens försorg 17/18:408
– en chef vid en socialförvaltning kontaktade som privatperson ett sjukhus
angående sitt barnbarn. Eftersom det fanns en risk för att sjukhuset kunde
tro att tjänstemannen ringde i tjänsten borde denne vid samtalet ha tydliggjort att hon ringde som anhörig och inte som befattningshavare inom socialtjänsten 18/19:494
– annonsering av lediga tjänster enbart på en myndighets anslagstavla och
intranät är inte tillräckligt 18/19:690
– en rådman underlät att meddela domar inom föreskrivna tidsfrister i tre tvistemål och ett brottmål; JO övervägde att anmäla rådmannen till Statens ansvarsnämnd för prövning av disciplinpåföljd men stannade för allvarlig kritik 19/20:73
– en överläkare får kritik för att hon tagit del av uppgifter i en patientjournal
utan att ha rätt till det och för att hon anmält till Transportsstyrelsen att
patienten sannolikt var medicinskt olämplig att ha körkort utan att det fanns
formella förutsättningar för det 19/20:118
– det uppstod en misstanke om att en flicka som vårdades vid ett särskilt
ungdomshem hade blivit utsatt för ett brott vid en tillfällig vistelse utanför
hemmet. Fråga bl.a. om det var ungdomshemmet eller socialnämnden som
i första hand skulle ta ställning till om en polisanmälan skulle göras
19/20:493

Anonymitet
– anmälan om Försvarets materielverks beslut att inrätta en s.k. visselblåsarfunktion 15/16:288
– kritik mot en socialförvaltning för hanteringen av ett önskemål om anonymitet i en orosanmälan till socialtjänsten 15/16:639
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Anstånd
– skäligt rådrum för yttrande över en revisionspromemoria 17/18:306
– långsam handläggning av ärenden om anordnande av godmanskap m.m.
19/20:644

Ansökan
– fråga om en enskild hade ansökt om försörjningsstöd 17/18:432
– Polismyndigheten har angett fel födelsedatum i ett pass 18/19:440
– uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden
18/19:629
– uttalanden om Migrationsverkets handläggningstid i ett asylärende
18/19:634
– Polismyndigheten har avbrutit handläggningen av ett ärende om vapentillstånd i åtta månader i avvaktan på en brottsutredning 19/20:336
– Polismyndigheten och en kommun har i flera avseenden brustit i handläggningen av en ansökan om tillstånd för en uteservering och av återkallelse
av tillståndet 19/20:347
– Bolagsverket kritiseras för användandet av ett ansökningsformulär i vilket
den arbetssökande uppmanas att ladda upp en bild av sig själv 19/20:665

Avgift
– uttalanden om den otydliga utformningen av ett föreläggande att betala s.k.
tilläggsavgift i ett mål som överlämnats till Kalmar tingsrätt från Kronofogdemyndigheten 15/16:76
– ett landsting har lämnat missvisande information till allmänheten om möjligheten att betala patientavgifter med kontanter 16/17:102
– ett landsting har i kallelser till det första tandvårdsbesöket angett att ett uteblivet besök debiteras patienten trots att avgift inte kan tas ut då det inte är
fråga om ett avtalat besök 17/18:104
– en kommunal nämnd tog ut en avgift för en demonstration utan rättsligt
stöd 17/18:557
– uttalanden om möjligheterna till kontant betalning av patientavgifter
19/20:137
– Riksarkivet har bl.a. tagit ut en eftersökningsavgift för åtgärder som myndigheten är skyldig att vidta enligt tryckfrihetsförordningen 19/20:264

Avsaknad av lagstöd/felaktig rättstillämpning
– allvarlig kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt som utan stöd i lag har
beslutat om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 15/16:62
– kritik mot en domare vid Norrköpings tingsrätt för att tingsrätten dömt en
person för en gärning som han inte var åtalad för 15/16:68
– kritik mot Kalmar tingsrätt och mot två av tingsrättens domare i ett mål om
vårdnad om barn m.m. för lång handläggningstid, för avsaknad av tidsplan,
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för bristfällig uppföljning av en utsedd medlares arbete och för att flera fattade beslut saknat stöd i lag 15/16:86
kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Östergötlands län som utan rättsligt stöd fotograferat och genomfört en identitetskontroll av en kvinna och
hennes dotter i deras bostad 15/16:122
kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län för hanteringen
av ett hävt beslag 15/16:165
kritik mot en tjänsteman i Kriminalvården, anstalten Skänninge, för att
misstänkt narkotika som hittats i anstalten bytts ut mot bakpulver; även kritik mot anstalten för att inte ha polisanmält fyndet av den misstänkta narkotikan 15/16:226
kritik mot en socialnämnd för att utan rättsligt stöd ha frånsagt sig sitt ansvar som assistansanordnare 15/16:478
fråga om bl.a. beslutsordningen i ärenden om omedelbart omhändertagande
av djur 15/16:556
underlåtenhet att komplettera utredningen i ett vårdnadsmål med uppgifter
som framkommit efter huvudförhandlingen m.m. 16/17:49
tre anstalter har vidtagit åtgärder som saknar lagstöd med postförsändelser
till intagna 16/17:280
allvarlig kritik mot Kriminalvården för att inte ha utformat rutiner för kontroll av att grunden för ett frihetsberövande består 16/17:286
en vårdnadshavare motsatte sig en reglering av umgänget med hennes barn
som vårdades med stöd av LVU. Socialförvaltningen har inte haft rätt att
begränsa umgänget utan att det först hade fattats ett beslut enligt 14 § LVU
16/17:564
en kommun har inte ansetts behörig att genomföra en lex Sarah-utredning
avseende ett assistansbolag eller att förelägga bolaget att inkomma med en
handlingsplan 16/17:583
uttalanden om Polismyndighetens möjligheter att vidta tvångsåtgärder vid
verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut enligt 12 kap. 14 § utlänningslagen 16/17:619
uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att genomföra besök med en
förvarstagen på hans hemlandsambassad 16/17:626
uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att tillgripa våld för att genomföra ett besök med en förvarstagen på hans hemlandsambassad 16/17:633
en överförmyndarnämnd fick inte beordra en förvaltare att utföra en viss
åtgärd inom ramen för förvaltaruppdraget 16/17:653
tvångsvården av en patient upphörde automatiskt på grund av att sjukhuset
missat att bevaka tidsfristen enligt 7 § LPT. Under den tid som patienten
rättsligt sett var intagen för frivillig psykiatrisk vård hölls han avskild utan
lagstöd under åtta timmar 17/18:113
felaktig handläggning av ärenden om flyttning av två bilar 17/18:117
bristfälliga beslut om placering av intagna i avskildhet på en kriminalvårdsanstalt 17/18:121
undersökning av intagnas munhålor efter intag av läkemedel på en kriminalvårdsanstalt 17/18:144
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– två personer har omhändertagits för berusning utan att det fanns grund för
det 17/18:224
– en polis får inte låta sig styras av sina personliga uppfattningar utan ska
utgå från de rättsliga förutsättningar som gäller när han eller hon ingriper
mot den som är berusad 17/18:231
– om den som anträffas berusad i en bostad väljer att lämna bostaden för att
tala med polis som kommit till platsen finns det normalt inte förutsättningar
att omhänderta personen för berusning 17/18:239
– det måste finnas stöd i gällande regler för att polisen ska kunna omhänderta,
makulera eller förstöra en avliden persons pass 17/18:263
– uttalanden om förutsättningarna för Polismyndigheten att omhänderta
egendom som påträffas i polisens verksamhet och att därefter underrätta
Kronofogdemyndigheten med stöd av den s.k. generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen – I 17/18:271
– Försäkringskassan har begärt in utredningsmaterial från en bank utan att ha
haft stöd för det 17/18:312
– två beslut om huruvida det förelegat förutsättningar för att besluta om
omedelbart omhändertagande av ensamkommande barn 17/18:449 och
17/18:454
– en kommunal nämnd har utan rättslig grund fattat beslut om att lägga ner
utredningar om insatser enligt LSS i stället för att pröva en ansökan i sak
17/18:468
– en kommunal nämnd tog ut en avgift för en demonstration utan rättsligt
stöd 17/18:557
– bristande kontroll av förvaltningsrättens behörighet och att utan stöd i lagen
lämna över målet till en annan förvaltningsrätt 18/19:74
– undersökning av den lagrade informationen i en patients elektroniska utrustning 18/19:98
– besöksinskränkningar för närstående i den frivilliga vården 18/19:114
– Polismyndigheten har utan lagstöd hållit kvar ca 500 manliga resenärer på
en passagerarfärja för att möjliggöra identifiering av tre män som misstänktes för grov våldtäkt 18/19:340
– en arrestantvakt har utan rättsligt stöd tvingat en person som omhändertagits för berusning att identifiera sig 18/19:387
– Polismyndigheten har tagit med en person till förhör och hållit kvar honom
trots att det inte funnits förutsättningar för det 18/19:415
– fråga om en stadsdelsnämnd haft rätt att utan samtycke från den enskilde
genomsöka den träningslägenhet nämnden beviljat honom 18/19:482
– fråga om en arbetsmarknads- och socialnämnd vid beviljandet av bistånd i
form av s.k. övergångslägenhet har kunnat ta in ett villkor om regelbundna
tillsynsbesök i hyreskontraktet 18/19:487
– en person har tagits i förvar av Polismyndigheten och avlägsnats från landet
trots att myndigheten inte varit behörig. Personen har placerats i häkte av
Migrationsverket utan tillräcklig kontroll av om Polismyndigheten varit behörig att fatta förvarsbeslutet 18/19:613
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– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638
– bristande handläggning av en fråga om kvarsittanderätt 19/20:90
– en rådman förordnade i ett mål om beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga om verkställighet av domen utan
stöd i lagen 19/20:93
– i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga lät en
rådman de omedelbara omhändertagandena bestå utan stöd i lagen 19/20:99
– en överläkare får kritik för att hon tagit del av uppgifter i en patientjournal
utan att ha rätt till det och för att hon anmält till Transportsstyrelsen att
patienten sannolikt var medicinskt olämplig att ha körkort utan att det fanns
formella förutsättningar för det 19/20:118
– en överenskommelse som ingås vid frivillig vård för abstinens har inte ansetts uppfylla nödvändiga krav på saklighet, tydlighet och information
19/20:132
– uttalanden om IVO:s möjligheter att hämta in en yrkesutövares patientjournal i ett tillsynsärende 19/20:168
– en kommun har låtit sitt juridiska ombud handlägga ärenden om utlämnande av handlingar som rörde en pågående tvist 19/20:279
– det krävs stöd i lag för att polisen ska få fotografera eller filma någon i
samband med ett ingripande 19/20:306
– upphittade utgångna pass ska behandlas som hittegods och får inte förstöras
eller makuleras utan stöd i gällande regler 19/20:315
– otillåtna samtal mellan anhållna i en polisarrest får inte spelas in utan rättsligt stöd 19/20:405
– uttalanden om förutsättningarna för att Tullverket ska få undersöka innehållet i en elektronisk informationsbärare, t.ex. en mobiltelefon, som påträffas vid en tullkontroll 19/20:416
– en socialnämnd har utan rättsligt stöd förbjudit makan till en boende på ett
vård- och omsorgsboende att vistas i makens bostad 19/20:460
– en socialnämnd får kritik för att den hämtade två barn, som bodde hos sin
mor, i skolan sedan en domstol hade beslutat att fadern skulle ha ensam
vårdnad om barnen 19/20:481
– fråga om en socialnämnd i ett beslut om umgängesbegränsning enligt 14 §
LVU kan ställa krav på drogtest 19/20:543
– uttalanden om tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering vid Migrationsverkets förvar när förvarstagna använt narkotika eller anträffats med narkotika utan att vara påverkade 19/20:623
– Migrationsverket har spärrat asylsökandes kontantkort och hindrat dem
från att få tillgång till sin dagersättning samt gett felaktig och bristfällig
information 19/20:634

Avvisning
– allvarlig kritik mot Migrationsverket för bristande anvisningar till polismyndigheten i ett verkställighetsärende 15/16:367
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– granskning av Polismyndighetens handläggning av verkställighetsärenden
17/18:533

Barn/ungdom
Domstol

– tingsrätternas fördelning av ungdomsbrottmål 16/17:71
– utformningen av domskälen i mål om vårdnad om barn m.m. stod i strid
med omedelbarhetsprincipen i 17 kap. 2 § rättegångsbalken 17/18:61
– utformningen av skälen i ett interimistiskt beslut i ett vårdnadsmål stod i
strid med kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 17/18:70
– bland annat långsam handläggning av ett interimistiskt yrkande om överflyttande av vårdnaden om ett barn enligt 6 kap. 8 a § andra stycket föräldrabalken 17/18:82
– överförmyndarnämnden ska göra en självständig bedömning av ett ensamkommande barns ålder vid prövningen av om ett godmanskap för barnet
ska upphöra 17/18:547
– en rådman förordnade i ett mål om beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga om verkställighet av domen utan
stöd i lagen 19/20:93
– i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga lät en
rådman de omedelbara omhändertagandena bestå utan stöd i lagen 19/20:99
Kriminalvård

– kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för brister i dokumentationsplikten m.m. 15/16:231
– kriminalvårdens möjligheter till differentiering av kvinnliga intagna i anstalt m.m. 18/19:165
– situationen för intagna i anstalt med medföljande barn och för gravida intagna 18/19:184
– behandlingen i häkte av en underårig intagen 18/19:234
Polis, åklagare och tull

– uttalanden om bl.a. rätten till försvarare vid förhör med en misstänkt som
är under 18 år 16/17:400
– kritik mot dels polisen för dröjsmål med att anmäla ett gripande av en 15åring till åklagare, dels två åklagare för att 15-åringen anhölls och att anhållandet inte hävdes tidigare än som skedde 16/17:427
– Polismyndighetens sätt att hantera avlägsnandet av en 13-åring var inte proportionerligt 18/19:392
– polisen kan som huvudregel inte överlåta till den som är föremål för en
begäran om handräckning att själv inställa sig 19/20:320
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Skolan

– kritik mot en tidigare rektor vid en lågstadieskola för att skolan upprättat
en överenskommelse om bl.a. en pappas umgänge med sitt barn i skolan
15/16:590
– gymnasieskolor har agerat i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 §
regeringsformen när de nekat ett politiskt ungdomsförbund tillträde till skolorna. Även generella uttalanden om politiska partiers medverkan i skolans
samhällsinformation 16/17:610
– en rektor har agerat i strid med förbudet mot spridningshinder i 1 kap. 2 §
tryckfrihetsförordningen genom att inte tillåta en elev att dela ut flygblad
på skolan och genom att uttala att han skulle förhandsgranska information
som elever ville dela ut 16/17:615
– ett förbud för elever att använda den svenska flaggan på skolan innebar en
otillåten inskränkning av elevernas yttrandefrihet då förbudet inte var motiverat av ordningsskäl 17/18:480
– beslut om tillträdesförbud till en skola ska fattas av huvudmannen genom
den ansvariga nämnden. Beslutanderätten kan delegeras till rektor
17/18:484
– kritik mot en skolkurator som under en pågående vårdnadstvist höll stödsamtal med den ena föräldern och följde med samma förälder på ett möte
vid socialförvaltningen 17/18:494
– kritik mot en lärare som under en pågående vårdnadstvist i ett mejl till en
av vårdnadshavarna uttalade sig om den andra vårdnadshavaren på ett sätt
som inte var neutralt 17/18:498
– en skolsköterska genomförde en hälsokontroll av en elev utan att först kontakta elevens vårdnadshavare 18/19:601
– det var inte förenligt med kravet på saklighet och opartiskhet i regeringsformen att en rektor i information till elevernas vårdnadshavare uttryckte
sina personliga åsikter om asylförfarandet 18/19:605
– en skollednings visitation av elevskåp ansågs inte utgöra en husrannsakan
i regeringsformens mening 18/19:608
– ifrågasatt ingripande mot en banderoll på ett studentflak 19/20:253
Socialtjänst

– kritik mot en socialförvaltning för att bl.a. ha gjort ett besök på en kvinnas
arbetsplats under förhandsbedömningen av en anmälan om oro för hennes
barn 15/16:377
– allvarlig kritik mot en stadsdelsnämnd för flera brister i handläggningen av
ett barnärende 15/16:382
– kritik mot en socialförvaltning för genomförandet av ett oanmält hembesök
hos en förälder i samband med att den andra föräldern skulle hämta ett gemensamt barn 15/16:388
– kritik mot en socialnämnd för att en förälder inte hade erbjudits tillfälle att
delta i en barnavårdsutredning 15/16:392
– kritik mot en socialnämnd för att nämnden hade beslutat att omplacera 16åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet 15/16:399
731

2019/20 JO1

BILAGA 9

REGISTER

– fråga bl.a. om en tjänsteman bör delta i handläggningen av ett ärende om
han eller hon är s.k. vän på Facebook med någon av parterna i ett ärende
15/16:412
– fråga om Statens institutionsstyrelses (SiS) skyldighet att anvisa plats vid
särskilda ungdomshem 15/16:428
– allvarlig kritik mot en socialnämnd bl.a. för att nämnden hade ”verkställt”
en domstols beslut om vårdnad genom ett omedelbart omhändertagande enligt LVU 15/16:442
– fråga om socialnämnden vid omplacering av ett barn som vårdas enligt
LVU ska fatta ett formellt placeringsbeslut redan när barnet påbörjar inskolning i ett nytt familjehem 15/16:452
– kritik mot en handläggare vid en socialförvaltning för att hon vid genomförandet av en s.k. vårdnadsutredning agerat på ett sådant sätt att det funnits
fog för att ifrågasätta hennes opartiskhet 15/16:456
– kritik mot en socialförvaltning för hur genomförda samarbetssamtal har redovisats till tingsrätten 15/16:469
– fråga om socialnämndens skyldighet att utreda gifta ensamkommande
barns behov av skydd eller stöd 16/17:484
– fråga om lämpligheten i att nämndens handläggare under en s.k. barnavårdsutredning samtalar med barn i skolan 16/17:506
– fråga bl.a. om socialnämndens handläggare inom ramen för en s.k. barnavårdsutredning har haft rätt att besöka barnets förskola för att observera
barnet utan vårdnadshavarnas samtycke 16/17:514
– fråga om socialnämndens rätt att samtala med barn utan vårdnadshavarnas
samtycke under en s.k. förhandsbedömning 16/17:519
– inom ramen för en vårdnadsutredning skulle barnet höras. Fråga om handläggaren kunde neka barnet att göra en ljudinspelning av samtalet 16/17:523
– en s.k. familjehemsutredning har ansetts ha sådana brister att den inte borde
ha legat till grund för en bedömning av familjehemmets lämplighet. Fråga
även om nämnden hade brustit i att uppmärksamma och utreda barnets situation i familjehemmet 16/17:527
– kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten för att han verkställde en dom
om vård enligt LVU trots att domen inte fick verkställas innan den hade
vunnit laga kraft 16/17:536
– en 17-årig pojke placerades på en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem;
fråga om hemmets skyldighet att före placeringen klarlägga om pojken var
omhändertagen på någon sådan grund som anges i 3 § LVU 16/17:543
– fråga om en socialnämnd kunde besluta om umgängesbegränsning enligt
14 § LVU innefattande krav på drogtest 16/17:548
– en yngling, som vårdades vid ett särskilt ungdomshem, hade avskilts efter
ett ”upplopp”. Avskiljningen borde ha avbrutits tidigare än vad som blev
fallet 16/17:552
– en 17-årig pojke med hemvist i Rumänien vårdades med stöd av LVU;
fråga om förutsättningarna för att begära handräckning enligt 43 § LVU för
att föra pojken till Arlanda för vidare transport till Rumänien 16/17:558
– en vårdnadshavare motsatte sig en reglering av umgänget med hennes barn
som vårdades med stöd av LVU. Socialförvaltningen har inte haft rätt att
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begränsa umgänget utan att det först hade fattats ett beslut enligt 14 § LVU
16/17:564
Socialtjänsten har på begäran från gränspolisen lämnat ut adress- och kontaktuppgifter till ett antal namngivna personer med utvisningsbeslut. Den
sekretessbrytande bestämmelsen i 17 kap. 1 § utlänningslagen har inte ansetts lämna utrymme för socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa i det enskilda fallet 17/18:190
en undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden som rör
ensamkommande barn 17/18:332
två beslut om hemflyttning av ensamkommande barn som var placerade i
en annan kommun än anvisningskommunen; fråga bl.a. om barnen borde
ha fått komma till tals före socialnämndens beslut 17/18:384 och 17/18:392
fråga om ett placeringsbeslut som nämndens ordförande har fattat med stöd
av 11 § tredje stycket LVU kan jämställas med ett sådant beslut om vård
som avses i 6 kap. 6 § första stycket SoL 17/18:418
en ung person vårdades vid en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem
trots att förvaltningsrätten hade förordnat att han inte längre skulle vara
omhändertagen på en sådan grund som anges i 3 § LVU; fråga bl.a. om
någon tjänsteman vid socialnämndens förvaltning hade gjort sig skyldig till
tjänstefel 17/18:435
fyra romska barn vårdades med stöd av LVU; fråga om socialnämnden hade
gett barnen tillräckligt stöd för att de skulle kunna behålla kontakten med
sitt kulturella ursprung 17/18:444
två beslut om huruvida det förelegat förutsättningar för att besluta om omedelbart omhändertagande av ensamkommande barn 17/18:449 och 17/18:454
uppföljning av platssituationen vid Statens institutionsstyrelses särskilda
ungdomshem och LVM-hem 17/18:458
en familjerättssekreterare som skulle höras som vittne i en vårdnadstvist
talade med barnet före domstolens huvudförhandling; fråga om hon före
förhandlingen borde ha informerat båda vårdnadshavarna om vad som hade
kommit fram vid samtalet 17/18:463
fråga om det fanns förutsättningar för en socialnämnd att under en barnutredning hämta in utdrag ur misstanke- och belastningsregistret 18/19:464
ett ensamkommande barn uppgav att hon var 13 år och gift med en vuxen
kusin. Fråga bl.a. om socialnämnden borde ha familjehemsplacerat flickan
i kusinens familj 18/19:472
en chef vid en socialförvaltning kontaktade som privatperson ett sjukhus
angående sitt barnbarn. Eftersom det fanns en risk för att sjukhuset kunde
tro att tjänstemannen ringde i tjänsten borde denne vid samtalet ha tydliggjort att hon ringde som anhörig och inte som befattningshavare inom socialtjänsten 18/19:494
fråga om socialnämnden genom att avsluta en barnutredning och därefter
omedelbart inleda en ny hade kringgått bestämmelsen i 11 kap. 2 § SoL om
inom vilken tid en barnutredning ska vara klar 18/19:498
Socialnämndens utredning om ett barns hjälpbehov och hur detta ska tillgodoses ska behandlas inom ramen för en och samma utredning. Frågan
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om vård med stöd av LVU ska således inte utredas i en särskild utredning
18/19:502
fråga om det fanns förutsättningar för en socialnämnd att enligt 11 kap.
4 a § socialtjänstlagen besluta om uppföljning 18/19:505
fråga om en förälder som inte var vårdnadshavare var part i ett ärende hos
nämnden som rörde bl.a. barnets umgänge med föräldern 18/19:508
fråga om en s.k. orosanmälan i dess helhet borde ha lästs upp för ett barn
18/19:513
fråga om socialnämndens möjlighet att delegera rätten att fatta beslut enligt
14 § LVU om att inte röja den unges vistelseort och om umgängesbegränsning 18/19:521
ett ensamkommande barn vårdades med stöd av 3 § LVU. Eftersom barnet
hade fyllt 15 år skulle han ha behandlats som part när nämnden omprövade
vården 18/19:525
av ett beslut om s.k. umgängesbegränsning enligt 14 § LVU ska det framgå
bl.a. på vilket sätt umgänget begränsas, om beslutet gäller tills vidare eller
är tidsbegränsat och vad som är skälen för beslutet 18/19:529
en 16-årig pojke hade frihetsberövats i ett brottmål. Fråga bl.a. om det tog
för lång tid innan socialnämnden tog ställning till om pojken skulle omhändertas med stöd av 6 § LVU 18/19:532
vård vid en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem får som regel pågå
högst två månader i följd. Den tiden påverkas inte av att den unge har omplaceras till ett annat ungdomshem 18/19:539
fråga om socialnämnden hade utformat vården enligt LVU så att den
främjade barnets samhörighet med sin mor 18/19:543
fråga bl.a. om när nämnden första gången ska överväga ett beslut om flyttningsförbud 18/19:546
inför ett s.k. snabbyttrande till domstol lyckades socialnämnden inte få kontakt med en förälder per telefon. Fråga om det då var lämpligt att skicka ett
sms till föräldern 18/19:571
en socialnämnd får kritik för att den hämtade två barn, som bodde hos sin
mor, i skolan sedan en domstol hade beslutat att fadern skulle ha ensam
vårdnad om barnen 19/20:481
fråga om bl.a. en socialnämnds skyldighet att träffa en överenskommelse
med ett familjehem om ersättning för familjehemmets kostnader för de placerade barnen m.m. 19/20:486
det uppstod en misstanke om att en flicka som vårdades vid ett särskilt ungdomshem hade blivit utsatt för ett brott vid en tillfällig vistelse utanför hemmet. Fråga bl.a. om det var ungdomshemmet eller socialnämnden som i första
hand skulle ta ställning till om en polisanmälan skulle göras 19/20:493
en 13-årig flicka som vårdades i enskildhet vid ett särskilt ungdomshem tog
sitt liv. Fråga om hemmet hade brustit i sin uppsikt över henne 19/20:502
en dom om vård enligt 2 § LVU verkställdes innan den hade vunnit laga
kraft. Fråga bl.a. om någon tjänsteman vid nämndens förvaltning hade gjort
sig skyldig till tjänstefel 19/20:516
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– en socialnämnd kunde inte låta vården enligt 3 § LVU av en ung man som
fyllde 18 år upphöra utan att ha gjort en utredning om saken och utan att ha
fattat ett beslut om att vården skulle upphöra 19/20:524
– SiS:s åtgärder med anledning av uppgifter om allvarliga missförhållanden
vid ett särskilt ungdomshem 19/20:537
– fråga om en socialnämnd i ett beslut om umgängesbegränsning enligt 14 §
LVU kan ställa krav på drogtest 19/20:543
– fråga om en socialnämnd borde ha fattat ett formellt beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 19/20:548
– en domstol biföll socialnämndens yrkande om att en flicka skulle beredas
vård enligt 2 § LVU men ogillade socialnämndens yrkande om vård enligt
3 § LVU. Socialnämnden borde utan dröjsmål ha underrättat det särskilda
ungdomshem där flickan var placerad om att hon inte var föremål för vård
med stöd av 3 § LVU 19/20:551
– fråga om en socialnämnd kunde verkställa ett beslut om umgängesstöd genom att erbjuda umgänge i en lokal som nämnden brukade använda i sådana
fall trots att domstolen i sitt avgörande uttalat att det inte var lämpligt i det
enskilda fallet 19/20:563
– fråga om en socialnämnd vid tillhandahållande av umgängesstöd kunde föreskriva att en tolk skulle vara med vid umgängestillfällena 19/20:568
– en relationsvåldshandläggare vid en socialförvaltning borde inte ha upprättat en skrivelse till den ena partens ombud i ett mål som gällde bl.a. umgänge med barn och inte heller ha gett in en skrivelse som rörde umgängesmålet direkt till domstolen 19/20:574
Övrigt

– kritik mot Migrationsverket som utan att ha haft fog för det beslutade om
en asylsökandes ålder innan beslut i asylärendet fattades 15/16:361
– kritik mot Migrationsverket för att ha tagit ställning till en asylsökandes
ålder innan det slutliga beslutet i ärendet fattades 16/17:643
– ett landsting har i kallelser till det första tandvårdsbesöket angett att ett uteblivet besök debiteras patienten trots att avgift inte kan tas ut då det inte är
fråga om ett avtalat besök 17/18:104
– uttalanden om hur en påstådd förälder som agerar som ställföreträdare för
ett barn bör behandlas i processuellt hänseende i ett ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning 17/18:503
– uttalanden om Migrationsverkets handläggningstid i ett asylärende 18/19:634
– kritik för bristfällig handläggning och dokumentation i samband med att
personalen vid en psykiatrisk klinik underlåtit att informera en underårig
patients vårdnadshavare om barnets hälsotillstånd 19/20:126

Behörighet/befogenhet
– uttalanden om en lista som används vid fördelningen av uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn vid Malmö tingsrätt;
även uttalande om domstolssekreterares behörighet att förordna sådana
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och lagmannens ställningstagande till en begärd överklagandehänvisning
15/16:50
uttalanden om Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden som
är uppsatta för uppföljning m.m. 15/16:345
en kommun har inte ansetts behörig att genomföra en lex Sarah-utredning
avseende ett assistansbolag eller att förelägga bolaget att inkomma med en
handlingsplan 16/17:583
uttalanden om tingsnotariers behörighet att handlägga brottmål där 34 kap.
brottsbalken ska tillämpas 17/18:75
beslut om tillträdesförbud till en skola ska fattas av huvudmannen genom
den ansvariga nämnden. Beslutanderätten kan delegeras till rektor 17/18:484
bristande kontroll av förvaltningsrättens behörighet och att utan stöd i lagen
lämna över målet till en annan förvaltningsrätt 18/19:74
fråga om socialnämndens möjlighet att delegera rätten att fatta beslut enligt
14 § LVU om att inte röja den unges vistelseort och om umgängesbegränsning 18/19:521
en person har tagits i förvar av Polismyndigheten och avlägsnats från landet
trots att myndigheten inte varit behörig. Personen har placerats i häkte av
Migrationsverket utan tillräcklig kontroll av om Polismyndigheten varit behörig att fatta förvarsbeslutet 18/19:613
Rättsmedicinalverkets och Polismyndighetens handläggning av ett ärende
om handräckning 19/20:141
Polismyndigheten och en kommun har i flera avseenden brustit i handläggningen av en ansökan om tillstånd för en uteservering och av återkallelse
av tillståndet 19/20:347

Bemötande
– kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för att intagna som velat
hålla gudstjänst hänvisats till en bostadsavdelning m.m. 15/16:279
– en tjänsteman vid en rättspsykiatrisk klinik kritiseras för bemötandet vid ett
telefonsamtal med en enskild. Genom sitt agerande bröt tjänstemannen mot
kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 16/17:139
– behandlingen av en intagen i kriminalvårdsanstalt i samband med urinprovstagning 17/18:141
– bemötandet i e-postkorrespondens med en enskild stred mot kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 17/18:180
– den som av säkerhetsskäl inte får behålla sina kläder i en polisarrest bör
normalt erbjudas en filt eller något liknande 17/18:244
– den som är frihetsberövad ska även under natten normalt ha möjlighet att
besöka en toalett 17/18:248
– Kronofogdemyndigheten betalade ut pengar till gäldenären i stället för till
borgenären m.m. 19/20:239
– i samband med att polisen, utan att det fanns grund för det, kroppsvisiterade
medlemmar i en motorcykelklubb försvårade två poliser för en person att
filma ingripandet 19/20:298
– enskilda har normalt rätt att filma ett polisingripande 19/20:358
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Beslut
Motivering av beslut

– kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg och Region Mitt, för att
vissa uppgifter om en enskilds personliga förhållanden redovisats i beslut
om särskild permission och placering i avskildhet 15/16:186
– kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. bristande beslutsmotivering 15/16:311
– allvarlig kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bl.a. bristfälliga motiveringar av två beslut i ett tillsynsärende 15/16:507
– Pensionsmyndigheten kritiseras för brister i motiveringen av ett beslut om
bostadstillägg 15/16:547
– kritik mot Överförmyndarnämnden i Lunds kommun för bristande motivering av ett beslut om entledigande av en god man och för ett svårbegripligt föreläggande till den gode mannen 15/16:596
– kritik mot Överförmyndarnämnden i Västerås stad för bristande motivering
av ett beslut om att entlediga en god man 15/16:601
– kritik mot Arbetsförmedlingen som bl.a. brustit i sin motiveringsskyldighet
i ett ärende om återkallelse av en anvisning till en arbetsmarknadsutbildning 16/17:42
– granskning av hur beslut att meddela kontaktförbud motiverats 16/17:459
– bristfälliga beslut om placering av intagna i avskildhet på en kriminalvårdsanstalt 17/18:121
– placering av intagna i häkte i avskildhet m.m. 18/19:146
– Försäkringskassans utformning och motivering av beslut om ändring och
omprövning behöver förtydligas 18/19:444
– förutsättningarna för omprövning och ändring av gynnande beslut enligt
LSS 18/19:577
– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638
– handläggningen i en kriminalvårdsanstalt av ett ärende om varning enligt
fängelselagen 19/20:226
– förvaltningslagens krav på motivering av ett avslagsbeslut rörande en ansökan om forskningsbidrag 19/20:599
– uttalanden om tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering vid Migrationsverkets förvar när förvarstagna använt narkotika eller anträffats med narkotika utan att vara påverkade 19/20:623
Utformning av beslut

– kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg, för dels handläggningen
av ett ärende om placering i avskildhet, dels att en intagens verkställighetsplan inte följts upp inom den föreskrivna tiden 15/16:180
– initiativärende. Kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för att man fattat beslut
om att bältesläggning och avskiljande ”ska gälla i max 72 timmar” 15/16:488
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– kritik mot en byggnadsnämnd för utformningen av ett villkor i ett förhandsbesked enligt den äldre plan- och bygglagen 15/16:577
– brister i utformningen av Kriminalvårdens beslut om omprövning av placeringen av intagna på säkerhetsavdelning 16/17:260
– utformningen av skälen i ett interimistiskt beslut i ett vårdnadsmål stod i
strid med kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 17/18:70
– Försäkringskassans utformning och motivering av beslut om ändring och
omprövning behöver förtydligas 18/19:444
– en arbetsmarknads- och socialnämnd har vid flera tillfällen inte angett vem
som fattat beslut i ärenden om bistånd 18/19:515
– av ett beslut om s.k. umgängesbegränsning enligt 14 § LVU ska det framgå
bl.a. på vilket sätt umgänget begränsas, om beslutet gäller tills vidare eller
är tidsbegränsat och vad som är skälen för beslutet 18/19:529
– förutsättningarna för omprövning och ändring av gynnande beslut enligt
LSS 18/19:577
– en rådman förordnade i ett mål om beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga om verkställighet av domen utan
stöd i lagen 19/20:93
– i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga lät en
rådman de omedelbara omhändertagandena bestå utan stöd i lagen 19/20:99
– Polismyndigheten och en kommun har i flera avseenden brustit i handläggningen av en ansökan om tillstånd för en uteservering och av återkallelse
av tillståndet 19/20:347
– ett beslut om rätt till personlig assistans enligt LSS bör inte tidsbegränsas i
avvaktan på ett beslut från Försäkringskassan i ett ärende där om assistansersättning 19/20:583
Övrigt

– kritik mot en rådman vid Skaraborgs tingsrätt för att han i ett ärende om
adoption inte lät de biologiska föräldrarna yttra sig och för att han inte upplyste om konsekvenserna av adoptionen 15/16:47
– kritik mot Svea hovrätt för att inte ha meddelat prövningstillstånd i ett mål
om äktenskapsskillnad och för att inte ha uppfattat överklagandet som ett
yrkande om hänvisning till rätt tingsrätt enligt 10 kap. 20 § första stycket
rättegångsbalken 15/16:66
– kritik mot Kalmar tingsrätt och mot två av tingsrättens domare i ett mål om
vårdnad om barn m.m. för lång handläggningstid, för avsaknad av tidsplan,
för bristfällig uppföljning av en utsedd medlares arbete och för att flera fattade beslut saknat stöd i lag 15/16:86
– kritik mot ordföranden och en annan ledamot i en utbildningsnämnd för att
de justerat protokollet från ett nämndsammanträde trots att en beslutspunkt
hade formulerats om 15/16:582
– fråga om när beslutstidpunkten infaller och vad som är beslutsdokument i
ärenden om aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan 17/18:322
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– överförmyndarnämnden ska göra en självständig bedömning av ett ensamkommande barns ålder vid prövningen av om ett godmanskap för barnet
ska upphöra 17/18:547
– uttalanden om lämpligheten av rutiner i anställningsärenden som innebär
att sökandena informeras om det beslut som fattats först sedan överklagandetiden löpt ut 17/18:578
– bristande kontroll av förvaltningsrättens behörighet och att utan stöd i lagen
lämna över målet till en annan förvaltningsrätt 18/19:74
– Polismyndigheten har utan lagstöd hållit kvar ca 500 manliga resenärer på
en passagerarfärja för att möjliggöra identifiering av tre män som misstänktes för grov våldtäkt 18/19:340
– en person har tagits i förvar av Polismyndigheten och avlägsnats från landet
trots att myndigheten inte varit behörig. Personen har placerats i häkte av
Migrationsverket utan tillräcklig kontroll av om Polismyndigheten varit behörig att fatta förvarsbeslutet 18/19:613
– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638
– felaktigt belopp i en tvistemålsdom och fel part i ett beslut om rättelse av
domen m.m. 19/20:85
– bristande handläggning av en fråga om kvarsittanderätt 19/20:90

Besök
– kritik mot en socialförvaltning för att bl.a. ha gjort ett besök på en kvinnas
arbetsplats under förhandsbedömningen av en anmälan om oro för hennes
barn 15/16:377
– kritik mot en socialförvaltning för genomförandet av ett oanmält hembesök
hos en förälder i samband med att den andra föräldern skulle hämta ett gemensamt barn 15/16:388
– Kriminalvårdens möjligheter att genomföra ytliga kroppsbesiktningar av
besökare till intagna 16/17:277
– en miljönämnd skulle ha underrättat fastighetsägaren inför ett besök på fastigheten 16/17:307
– ett landsting har i kallelser till det första tandvårdsbesöket angett att ett uteblivet besök debiteras patienten trots att avgift inte kan tas ut då det inte är
fråga om ett avtalat besök 17/18:104
– beslut om tillträdesförbud till en skola ska fattas av huvudmannen genom
den ansvariga nämnden. Beslutanderätten kan delegeras till rektor 17/18:484
– besöksinskränkningar för närstående i den frivilliga vården 18/19:114
– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638
– Skatteverkets agerande vid ett besök på en fastighet i samband med en revision 19/20:431
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Bild- och ljudupptagning
– när en patient begär att få göra en ljudinspelning av ett samtal med en läkare
bör utgångspunkten vara att det ska vara tillåtet när patienten själv deltar i
samtalet 16/17:107
– socialtjänsten gjorde videoinspelningar inom ramen för en beviljad insats.
Frågor om inspelningarnas rättsliga status och om möjligheten att gallra
materialet 16/17:340
– inom ramen för en vårdnadsutredning skulle barnet höras. Fråga om handläggaren kunde neka barnet att göra en ljudinspelning av samtalet 16/17:523
– fotografier och filmer som tas respektive spelas in inom ramen för en förskoleverksamhet kan ofta anses upprättade i tryckfrihetsförordningens mening redan i samband med att de tas respektive spelas in 17/18:193
– handläggningen i en kriminalvårdsanstalt av ett ärende om varning enligt
fängelselagen 19/20:226
– i samband med att polisen, utan att det fanns grund för det, kroppsvisiterade
medlemmar i en motorcykelklubb försvårade två poliser för en person att
filma ingripandet 19/20:298
– det krävs stöd i lag för att polisen ska få fotografera eller filma någon i
samband med ett ingripande 19/20:306
– enskilda har normalt rätt att filma ett polisingripande 19/20:358
– otillåtna samtal mellan anhållna i en polisarrest får inte spelas in utan rättsligt stöd 19/20:405

Delegation/ansvarsfördelning
– allvarlig kritik mot en landstingskommunal nämnd för att ett beslut att lägga
ned en barnmorskemottagning har fattats i strid med nämndens delegationsordning 15/16:501
– tingsrätternas fördelning av ungdomsbrottmål 16/17:71
– en överförmyndarnämnd fick inte beordra en förvaltare att utföra en viss
åtgärd inom ramen för förvaltaruppdraget 16/17:653
– uttalanden om tingsnotariers behörighet att handlägga brottmål där 34 kap.
brottsbalken ska tillämpas 17/18:75
– beslut om tillträdesförbud till en skola ska fattas av huvudmannen genom
den ansvariga nämnden. Beslutanderätten kan delegeras till rektor 17/18:484
– fråga om socialnämndens möjlighet att delegera rätten att fatta beslut enligt
14 § LVU om att inte röja den unges vistelseort och om umgängesbegränsning 18/19:521
– långsam handläggning av ärenden om anordnande av godmanskap m.m.
19/20:644

Delgivning
– felaktig handläggning av ärenden om flyttning av två bilar 17/18:117
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– kommunala nämnder har möjlighet att välja antingen ombudet eller huvudmannen som delgivningsmottagare men bör som huvudregel välja ombudet
17/18:473
– bl.a. långsam och passiv handläggning av ett brottmål; även underlåtenhet
att dokumentera överväganden om vite, hämtning och häktning när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling 19/20:66

Dokumentation
– ett sjukhus har dröjt med att vidarebefordra handlingar som förvaltningsrätten faxat till en patient som vårdades på sjukhuset med stöd av LPT
16/17:142
– Kriminalvården har brustit i dokumentationen av en muntlig s.k. orosanmälan 16/17:183
– kritik mot en anstalt för brister i dokumentation av frågor kring s.k. ankomstsamtal, bristande information om besök och otillräcklig möjlighet för
intagna att genomföra bevakade besök 16/17:191
– Kriminalvårdens möjligheter att genomföra ytliga kroppsbesiktningar av
besökare till intagna 16/17:277
– allvarlig kritik mot Kriminalvården för att inte ha utformat rutiner för kontroll av att grunden för ett frihetsberövande består 16/17:286
– Försäkringskassan har avslagit en ansökan om aktivitetsersättning utan föregående kommunicering av uppgifter från en försäkringsmedicinsk rådgivare 16/17:479
– granskning av Polismyndighetens handläggning av verkställighetsärenden
17/18:533
– avsaknad av dokumentation av avtal har lett till begränsningar i insynen i
och kontrollen av kommunal verksamhet 17/18:552
– bristfällig dokumentation av handläggningen i en personutredning
18/19:128
– underlåtenhet att informera en intagen i en anstalt om kameraövervakning
och bristfällig dokumentation av övervakningen 18/19:196
– behandlingen i häkte av en underårig intagen 18/19:234
– Polismyndigheten har utan lagstöd hållit kvar ca 500 manliga resenärer på
en passagerarfärja för att möjliggöra identifiering av tre män som misstänktes för grov våldtäkt 18/19:340
– Polismyndigheten har brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits
för berusning och inte sett till att hon blivit undersökt av läkare 18/19:352
– Polismyndigheten har brustit i behandlingen av en kvinna som omhändertagits för berusning, bl.a. genom att inte låta henne bli undersökt av läkare,
få en filt eller använda toalett 18/19:361
– Polismyndigheten har inte med tillräcklig noggrannhet och omsorg utövat
tillsyn av en kvinna som omhändertagits för berusning och inte heller dokumenterat sina iakttagelser på ett godtagbart sätt 18/19:374
– Polismyndigheten har bl.a. lämnat ut bilder ur en förundersökning på en
misstänkt person för publicering trots att det inte funnits förutsättningar för
det 18/19:379
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– Polismyndighetens sätt att hantera avlägsnandet av en 13-åring var inte proportionerligt 18/19:392
– Polismyndighetens brister i dokumentationen av ett omhändertagande enligt 13 § polislagen påverkar förtroendet för polisen negativt och innebär
att åtgärden kan ifrågasättas 18/19:405
– Polismyndigheten har tagit med en person till förhör och hållit kvar honom
trots att det inte funnits förutsättningar för det 18/19:415
– Polismyndigheten har haft bristande kontroll över tillgången till medicin
för en person som skulle föras till ett behandlingshem och som avled under
transporten 18/19:428
– fråga bl.a. om en socialnämnd borde ha inlett en utredning enligt 7 § LVM
18/19:550
– allvarlig kritik mot en socialnämnd för underlåtenhet att i tid utreda om en
missbrukare behövde vård enligt LVM 18/19:556
– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638
– bl.a. långsam och passiv handläggning av ett brottmål; även underlåtenhet
att dokumentera överväganden om vite, hämtning och häktning när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling 19/20:66
– felaktigt belopp i en tvistemålsdom och fel part i ett beslut om rättelse av
domen m.m. 19/20:85
– kritik för bristfällig handläggning och dokumentation i samband med att
personalen vid en psykiatrisk klinik underlåtit att informera en underårig
patients vårdnadshavare om barnets hälsotillstånd 19/20:126
– det krävs stöd i lag för att polisen ska få fotografera eller filma någon i
samband med ett ingripande 19/20:306
– uttalanden om Polismyndighetens åtgärder vid en arbetsplatskontroll
19/20:605

Dom/domskäl
– kritik mot en domare vid Norrköpings tingsrätt för att tingsrätten dömt en
person för en gärning som han inte var åtalad för 15/16:68
– kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för den bristfälliga utformningen av en tredskodom 15/16:79
– bristfällig utformning av domskälen i en brottmålsdom 16/17:64
– bristfällig utformning av domskälen i en brottmålsdom 16/17:66
– utformningen av domskälen i mål om vårdnad om barn m.m. stod i strid
med omedelbarhetsprincipen i 17 kap. 2 § rättegångsbalken 17/18:61
– en rådman gick inte igenom ett utkast till domskäl med de två nämndemän
som bestämde utgången i ett brottmål innan domen expedierades 18/19:62
– dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra 18/19:68
– beslut att lägga ned en förundersökning mot tre nämndemän vid en förvaltningsrätt och att avsluta JO:s ärende; en bedömning med anledning av
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utformningen av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till den s.k. begränsningslagen 18/19:72
en rådman underlät att meddela domar inom föreskrivna tidsfrister i tre tvistemål och ett brottmål; JO övervägde att anmäla rådmannen till Statens ansvarsnämnd för prövning av disciplinpåföljd men stannade för allvarlig kritik 19/20:73
felaktigt belopp i en tvistemålsdom och fel part i ett beslut om rättelse av
domen m.m. 19/20:85
bristande handläggning av en fråga om kvarsittanderätt 19/20:90
en rådman förordnade i ett mål om beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga om verkställighet av domen utan
stöd i lagen 19/20:93
i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga lät en
rådman de omedelbara omhändertagandena bestå utan stöd i lagen 19/20:99

Domstolsprövning, rätten till
– en patient som gavs öppen rättspsykiatrisk vård lämnade ett urinprov som
var positivt vid ett snabbtest. Fråga bl.a. om huruvida hans rörelsefrihet inskränktes i samband med inläggning och vistelse vid psykiatrisk klinik i
avvaktan på verifieringen av testresultatet 16/17:110
– en socialnämnds handläggning av en begäran om utlämnande av allmänna
handlingar sedan kammarrätten återförvisat målet för ny prövning
17/18:184
– besöksinskränkningar för närstående i den firvilliga vården 18/19:114
– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638

Drogtest
– en patient som gavs öppen rättspsykiatrisk vård lämnade ett urinprov som
var positivt vid ett snabbtest. Fråga bl.a. om huruvida hans rörelsefrihet inskränktes i samband med inläggning och vistelse vid psykiatrisk klinik i
avvaktan på verifieringen av testresultatet 16/17:110
– fråga om socialnämnden kan ställa krav på urinprov som villkor för ekonomiskt bistånd 16/17:497
– fråga om en socialnämnd har kunnat besluta om obligatoriska urinprov på
ett s.k. stödboende 16/17:500
– fråga om en socialnämnd kunde besluta om umgängesbegränsning enligt
14 § LVU innefattande krav på drogtest 16/17:548
– en socialnämnds riktlinjer och rutiner för drogtest av anställda utgjorde en
form av påtryckning som stod i strid med 2 kap. 6 § regeringsformen
18/19:681
– fråga om en socialnämnd i ett beslut om umgängesbegränsning enligt
14 § LVU kan ställa krav på drogtest 19/20:543
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Expediering
– kritik mot Förvaltningsrätten i Uppsala för den bristfälliga handläggningen
i samband med expedieringen av ett beslut i ett mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, vilket lett till
att den intagne var frihetsberövad 15 timmar för länge 15/16:303
– en rådman gick inte igenom ett utkast till domskäl med de två nämndemän
som bestämde utgången i ett brottmål innan domen expedierades 18/19:62
– dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra 18/19:68
– en enskild har felaktigt frihetsberövats trots att Högsta domstolen beslutat
om inhibition 19/20:179

Frihetsberövande
– kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för att polisen i strid mot
proportionalitetsprincipen gripit personer som misstänktes för en förseelse
som endast kan medföra penningböter 15/16:99
– kritik mot bl.a. två polismän vid Polismyndigheten i Västra Götaland för
beslut om gripande och hämtning till förhör 15/16:107
– Kriminalvårdens, häktet Borås, agerande i samband med att en kvinnlig intagen skiljts från sitt spädbarn i samband med ett frihetsberövande
15/16:197
– kritik mot Kriminalvården, anstalten Skogome, för att inte ha fullgjort myndighetens underrättelseskyldighet till målsäganden enligt 35 § fängelseförordningen 15/16:244
– kritik mot Kriminalvården, anstalten Fosie, för brister i handläggningen av
begäran om utevistelser m.m. 15/16:249
– kritik mot Förvaltningsrätten i Uppsala för den bristfälliga handläggningen
i samband med expedieringen av ett beslut i ett mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, vilket lett till
att den intagne var frihetsberövad 15 timmar för länge 15/16:303
– en patient som gavs öppen rättspsykiatrisk vård lämnade ett urinprov som
var positivt vid ett snabbtest. Fråga bl.a. om huruvida hans rörelsefrihet inskränktes i samband med inläggning och vistelse vid psykiatrisk klinik i
avvaktan på verifieringen av testresultatet 16/17:110
– intagna i häkte har nekats att ringa s.k. ankomstsamtal 16/17:213
– kritik mot dels polisen för dröjsmål med att anmäla ett gripande av en 15åring till åklagare, dels två åklagare för att 15-åringen anhölls och att anhållandet inte hävdes tidigare än som skedde 16/17:427
– en 17-årig pojke placerades på en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem;
fråga om hemmets skyldighet att före placeringen klarlägga om pojken var
omhändertagen på någon sådan grund som anges i 3 § LVU 16/17:543
– fråga om ett LVM-hem hade varit för passivt när det gällde att förhindra
intagna att olovligen lämna hemmet 16/17:571
– den som av säkerhetsskäl inte får behålla sina kläder i en polisarrest bör
normalt erbjudas en filt eller något liknande 17/18:244
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– den som är frihetsberövad ska även under natten normalt ha möjlighet att
besöka en toalett 17/18:248
– en person som utvisats togs felaktigt i förvar innan tidsfristen för frivillig
avresa hade löpt ut 17/18:524
– vård vid en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem får som regel pågå
högst två månader i följd. Den tiden påverkas inte av att den unge har omplaceras till ett annat ungdomshem 18/19:539
– en person har tagits i förvar av Polismyndigheten och avlägsnats från landet
trots att myndigheten inte varit behörig. Personen har placerats i häkte av
Migrationsverket utan tillräcklig kontroll av om Polismyndigheten varit behörig att fatta förvarsbeslutet 18/19:613
– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638
– Rättsmedicinalverkets och Polismyndighetens handläggning av ett ärende
om handräckning 19/20:141
– en enskild har felaktigt frihetsberövats trots att Högsta domstolen beslutat
om inhibition 19/20:179
– en befattningshavare hos polisen, som inte har sjukvårdsutbildning, måste
vara försiktig med att göra egna bedömningar av en intagens behov av medicin 19/20:327
– en individuell bedömning måste alltid göras innan en intagen av säkerhetsskäl tas ifrån en benprotes i en polisarrest 19/20:341
– otillåtna samtal mellan anhållna i en polisarrest får inte spelas in utan rättsligt stöd 19/20:405
– en 13-årig flicka som vårdades i enskildhet vid ett särskilt ungdomshem
tog sitt liv. Fråga om hemmet hade brustit i sin uppsikt över henne
19/20:502
– SiS:s åtgärder med anledning av uppgifter om allvarliga missförhållanden
vid ett särskilt ungdomshem 19/20:537

Fullmakt
– frågor om en god mans möjligheter att genom fullmakt låta någon annan
företräda huvudmannen 16/17:596

Förhandling/sammanträde
– dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra 18/19:68
– bl.a. långsam och passiv handläggning av ett brottmål; även underlåtenhet
att dokumentera överväganden om vite, hämtning och häktning när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling 19/20:66
– långsam handläggning av ärenden om anordnande av godmanskap m.m.
19/20:644
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Förhör
– kritik mot bl.a. två polismän vid Polismyndigheten i Västra Götaland för
beslut om gripande och hämtning till förhör 15/16:107
– om en misstänkt har en försvarare som har rätt att närvara vid förhör ska
polisen alltid underrätta försvararen om att förhör ska hållas 16/17:393
– uttalanden om bl.a. rätten till försvarare vid förhör med en misstänkt som
är under 18 år 16/17:400
– uttalanden om bl.a. rätten till tillgång till försvarare vid förhör om misstankar om allvarlig brottslighet 16/17:414
– Polismyndigheten har tagit med en person till förhör och hållit kvar honom
trots att det inte funnits förutsättningar för det 18/19:415
– polisen ska kontakta målsägandebiträdet inför ett förhör med målsäganden
19/20:392

Förundersökning
– kritik mot bl.a. två polismän vid Polismyndigheten i Västra Götaland för
beslut om gripande och hämtning till förhör 15/16:107
– anmälan mot dåvarande Polismyndigheten i Dalarnas län för att en sekretessmarkerad uppgift om målsägandens namn togs in i förundersökningsprotokollet 16/17:387
– kritik mot en f.d. åklagare för att känsliga uppgifter från en mobiltelefontömning delgavs den misstänkte trots att de saknade betydelse för brottsutredningen 16/17:439
– uttalanden om bl.a. hur frågor om samtycke till att hämta in anteckningar
ur patientjournaler bör hanteras under en förundersökning 17/18:286
– fotografier som använts vid en fotokonfrontation ska tas med i förundersökningsprotokollet om de är av betydelse för utredningen 17/18:296
– beslut att lägga ned en förundersökning mot tre nämndemän vid en förvaltningsrätt och att avsluta JO:s ärende; en bedömning med anledning av utformningen av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till den s.k. begränsningslagen 18/19:72
– Polismyndigheten har utan lagstöd hållit kvar ca 500 manliga resenärer på
en passagerarfärja för att möjliggöra identifiering av tre män som misstänktes för grov våldtäkt 18/19:340
– Polismyndigheten har bl.a. lämnat ut bilder ur en förundersökning på en
misstänkt person för publicering trots att det inte funnits förutsättningar för
det 18/19:379
– förundersökningsbegränsning på grund av den misstänktes funktionsnedsättning 19/20:397
– otillåtna samtal mellan anhållna i en polisarrest får inte spelas in utan rättsligt stöd 19/20:405
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Förvaltningsprocess
– bristande kontroll av förvaltningsrättens behörighet och att utan stöd i lagen
lämna över målet till en annan förvaltningsrätt 18/19:74
– underlåtenhet att i domar ta ställning till påståenden om partisk handläggning eller jäviga befattningshavare vid beslutsmyndigheten 18/19:79
– en särskild ledamot vid en förvaltningsrätt var med och avgjorde ett mål
om laglighetsprövning utan att ge till känna en omständighet som kunde
antas utgöra jäv mot honom 18/19:92

Förvar
– uttalanden om förvarstider i ärenden om handräckning enligt lagen om vård
av missbrukare i vissa fall 16/17:378
– uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att genomföra besök med en
förvarstagen på hans hemlandsambassad 16/17:626
– uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att tillgripa våld för att genomföra ett besök med en förvarstagen på hans hemlandsambassad 16/17:633
– en person som utvisats togs felaktigt i förvar innan tidsfristen för frivillig
avresa hade löpt ut 17/18:524
– en person har tagits i förvar av Polismyndigheten och avlägsnats från landet
trots att myndigheten inte varit behörig. Personen har placerats i häkte av
Migrationsverket utan tillräcklig kontroll av om Polismyndigheten varit behörig att fatta förvarsbeslutet 18/19:613
– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638
– uttalanden om tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering vid Migrationsverkets förvar när förvarstagna använt narkotika eller anträffats med narkotika utan att vara påverkade 19/20:623

God man/förvaltare
– Försäkringskassan kritiseras för att ha nekat ett ombud att få ut uppgifter ur
sin huvudmans ärende med motiveringen att huvudmannen hade god man
15/16:541
– kritik mot Överförmyndarnämnden i Lunds kommun för bristande motivering av ett beslut om entledigande av en god man och för ett svårbegripligt föreläggande till den gode mannen 15/16:596
– kritik mot Överförmyndarnämnden i Västerås stad för bristande motivering
av ett beslut om att entlediga en god man 15/16:601
– frågor om en god mans möjligheter att genom fullmakt låta någon annan
företräda huvudmannen 16/17:596
– en överförmyndarnämnd fick inte beordra en förvaltare att utföra en viss
åtgärd inom ramen för förvaltaruppdraget 16/17:653

747

2019/20 JO1

BILAGA 9

REGISTER

– överförmyndarnämnden ska göra en självständig bedömning av ett ensamkommande barns ålder vid prövningen av om ett godmanskap för barnet
ska upphöra 17/18:547
– långsam handläggning av ärenden om anordnande av godmanskap m.m.
19/20:644

Grundläggande fri- och rättigheter
– allvarlig kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Skåne för bristerna vid
behandlingen av personuppgifter inom myndighetens kriminalunderrättelseverksamhet 15/16:126
– fråga om de rättsliga förutsättningarna för att i ett hyreskontrakt för boende
på ett korttidsboende föra in klausuler som gav personalen rätt att bl.a. undersöka den boendes rum 15/16:417
– kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för generella ordningsregler om datoroch tv-spel 15/16:498
– kritik mot en enhetschef inom hemtjänsten för att hon uttryckt sig på ett sätt
som inte varit förenligt med det s.k. repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen 15/16:642
– ifrågasatt inskränkning av yttrandefriheten för en professor vid ett universitet som på sin fritid på den s.k. mikrobloggen Twitter uttryckt sig nedsättande om en namngiven person 15/16:648
– en patient som gavs öppen rättspsykiatrisk vård lämnade ett urinprov som
var positivt vid ett snabbtest. Fråga bl.a. om huruvida hans rörelsefrihet inskränktes i samband med inläggning och vistelse vid psykiatrisk klinik i
avvaktan på verifieringen av testresultatet 16/17:110
– fråga om socialnämnden kan ställa krav på urinprov som villkor för ekonomiskt bistånd 16/17:497
– fråga om en socialnämnd kunde besluta om umgängesbegränsning enligt
14 § LVU innefattande krav på drogtest 16/17:548
– fråga om en socialnämnd har kunnat besluta om obligatoriska urinprov på
ett s.k. stödboende 16/17:500
– en rektor har agerat i strid med förbudet mot spridningshinder i 1 kap. 2 §
tryckfrihetsförordningen genom att inte tillåta en elev att dela ut flygblad
på skolan och genom att uttala att han skulle förhandsgranska information
som elever ville dela ut 16/17:615
– tvångsvården av en patient upphörde automatiskt på grund av att sjukhuset
missat att bevaka tidsfristen enligt 7 § LPT. Under den tid som patienten
rättsligt sett var intagen för frivillig psykiatrisk vård hölls han avskild utan
lagstöd under åtta timmar 17/18:113
– ett förbud för elever att använda den svenska flaggan på skolan innebar en
otillåten inskränkning av elevernas yttrandefrihet då förbudet inte var motiverat av ordningsskäl 17/18:480
– undersökning av den lagrade informationen i en patients elektroniska utrustning 18/19:98
– besöksinskränkningar för närstående i den frivilliga vården 18/19:114
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– säkerheten för intagna i en anstalt i samband med en allvarlig våldsincident
18/19:206
– en chef vid ett brandförsvarsförbund har i strid med repressalieförbudet beslutat att två brandmän som kritiserat förbundet inte skulle få fortsatt anställning 18/19:288
– en polis har medverkat i en politisk kampanjfilm med en polisbil och klädd
i polisuniform, vilket gett intryck av att han representerat Polismyndigheten
18/19:334
– Polismyndigheten har utan lagstöd hållit kvar ca 500 manliga resenärer på
en passagerarfärja för att möjliggöra identifiering av tre män som misstänktes för grov våldtäkt 18/19:340
– en skollednings visitation av elevskåp ansågs inte utgöra en husrannsakan
i regeringsformens mening 18/19:608
– en socialnämnds riktlinjer och rutiner för drogtest av anställda utgjorde en
form av påtryckning som stod i strid med 2 kap. 6 § regeringsformen
18/19:681
– en kommuns uppmaning till förskolechefer att inte tillåta personal att bära
knappar eller tröjor med ett visst textinnehåll utgjorde en kränkning av personalens yttrandefrihet 19/20:247
– ifrågasatt ingripande mot en banderoll på ett studentflak 19/20:253
– en kommun har lämnat felaktig information till sina chefer om anställdas
rätt till kontakt med media på arbetstid 19/20:259
– en socialnämnd har utan rättsligt stöd förbjudit makan till en boende på ett
vård- och omsorgsboende att vistas i makens bostad 19/20:460
– fråga om en socialnämnd i ett beslut om umgängesbegränsning enligt 14 §
LVU kan ställa krav på drogtest 19/20:543
– uttalanden om Polismyndighetens åtgärder vid en arbetsplatskontroll
19/20:605

Hembesök
– kritik mot en socialförvaltning för genomförandet av ett oanmält hembesök
hos en förälder i samband med att den andra föräldern skulle hämta ett gemensamt barn 15/16:388
– det var olämpligt av Kronofogdemyndigheten att genomföra en visning av
en bostadsrättslägenhet när bostadsrättshavaren satt i köket iklädd endast
en blöja 17/18:152
– fråga om en tjänsteman borde ha genomfört ett oanmält hembesök inom
ramen för ett ärende om hemtjänst 17/18:427
– fråga om en stadsdelsnämnd haft rätt att utan samtycke från den enskilde
genomsöka den träningslägenhet nämnden beviljat honom 18/19:482
– fråga om en arbetsmarknads- och socialnämnd vid beviljandet av bistånd i
form av s.k. övergångslägenhet har kunnat ta in ett villkor om regelbundna
tillsynsbesök i hyreskontraktet 18/19:487
– En socialnämnd borde ha avbrutit ett hembesök, som genomfördes inom
ramen för en utredning om rätt till bistånd, när syftet med besöket ändrades
19/20:473
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Information
– uttalanden om den otydliga utformningen av ett föreläggande att betala s.k.
tilläggsavgift i ett mål som överlämnats till Kalmar tingsrätt från Kronofogdemyndigheten 15/16:76
– kritik mot en socialnämnd för utformningen av ett brev i ett faderskapsärende 15/16:472
– kritik mot Överförmyndarnämnden i Lunds kommun för bristande motivering av ett beslut om entledigande av en god man och för ett svårbegripligt föreläggande till den gode mannen 15/16:596
– ett landsting har lämnat missvisande information till allmänheten om möjligheten att betala patientavgifter med kontanter 16/17:102
– beslut i två fall som rör att sjukhus har underlåtit att fatta beslut enligt 24 §
LVM om att hindra en patient som tvångsvårdades enligt LVM från att
lämna sjukhuset 16/17:125
– Kriminalvården har brustit i dokumentationen av en muntlig s.k. orosanmälan 16/17:183
– kritik mot en anstalt för brister i dokumentation av frågor kring s.k. ankomstsamtal, bristande information om besök och otillräcklig möjlighet för
intagna att genomföra bevakade besök 16/17:191
– intagna i häkte har nekats att ringa s.k. ankomstsamtal 16/17:213
– Arbetsförmedlingen har meddelat en arbetssökande att han riskerade sanktioner utan att det fanns grund för det 17/18:42
– uttalanden om kravet att aktivitetsrapporterna för personer med vissa typer
av funktionshinder 17/18:48
– uttalanden om hur en domstol bör hantera information om en advokat som
är uppsatt på tingsrättens förordnandelistor över bl.a. offentliga försvarare
när den ska pröva advokatens lämplighet enligt 21 kap. 5 § rättegångsbalken 17/18:90
– felaktig handläggning av ärenden om flyttning av två bilar 17/18:117
– en familjerättssekreterare som skulle höras som vittne i en vårdnadstvist
talade med barnet före domstolens huvudförhandling; fråga om hon före
förhandlingen borde ha informerat båda vårdnadshavarna om vad som hade
kommit fram vid samtalet 17/18:463
– ett universitet lämnade i en undervisningsplan missvisande information om
att en begäran om omprövning skulle framställas inom en viss tidsfrist.
Texten i undervisningsplanen gav också intryck av att begreppet omprövning endast användes för situationer som avsåg rättelse 17/18:477
– uttalanden om lämpligheten av rutiner i anställningsärenden som innebär
att sökandena informeras om det beslut som fattats först sedan överklagandetiden löpt ut 17/18:578
– underlåtenhet att informera en intagen i en anstalt om kameraövervakning
och bristfällig dokumentation av övervakningen 18/19:196
– kriminalvårdens nätdetektering av intagnas samtal inom telefonsystemet
INTIK 18/19:210
– en ny funktion i Kriminalvårdens telefonsystem INTIK 18/19:225
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– uttalanden om vikten av att Försäkringskassans information på ”Mina sidor” är korrekt och att det framgår att en upplysning som lämnas där i sig
inte utgör ett beslut 18/19:448
– Försäkringskassan kritiseras bl.a. för att inte ha informerat de försäkrade
om möjligheten att skriva på finska samt för att inte ha anlitat tolk i tillräcklig utsträckning 18/19:453
– fråga om en s.k. orosanmälan i dess helhet borde ha lästs upp för ett barn
18/19:513
– annonsering av lediga tjänster enbart på en myndighets anslagstavla och
intranät är inte tillräckligt 18/19:690
– kritik för bristfällig handläggning och dokumentation i samband med att
personalen vid en psykiatrisk klinik underlåtit att informera en underårig
patients vårdnadshavare om barnets hälsotillstånd 19/20:126
– en överenskommelse som ingås vid frivillig vård för abstinens har inte ansetts uppfylla nödvändiga krav på saklighet, tydlighet och information
19/20:132
– uttalanden om möjligheterna till kontant betalning av patientavgifter
19/20:137
– en enskild har felaktigt frihetsberövats trots att Högsta domstolen beslutat
om inhibition 19/20:179
– möjligheterna för förtroenderådet i en kriminalvårdsanstalt att sprida information 19/20:211
– Migrationsverket har spärrat asylsökandes kontantkort och hindrat dem
från att få tillgång till sin dagersättning samt gett felaktig och bristfällig
information 19/20:634
– långsam handläggning av ärenden om anordnande av godmanskap m.m.
19/20:644

Integritet
– allvarlig kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Skåne för bristerna vid
behandlingen av personuppgifter inom myndighetens kriminalunderrättelseverksamhet 15/16:126
– kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för hur en kroppsbesiktning
genomfördes; uttalanden om hänsynsprincipen vid urinprovstagning
15/16:154
– kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för att intagna som velat
hålla gudstjänst hänvisats till en bostadsavdelning m.m. 15/16:279
– kritik mot en socialförvaltning för att bl.a. ha gjort ett besök på en kvinnas
arbetsplats under förhandsbedömningen av en anmälan om oro för hennes
barn 15/16:377
– fråga om socialförvaltningen under utredningen av ett ärende om försörjningsstöd på eget initiativ får söka information om sökandens förhållanden
på internet 15/16:403
– fråga om de rättsliga förutsättningarna för att i ett hyreskontrakt för boende
på ett korttidsboende föra in klausuler som gav personalen rätt att bl.a. undersöka den boendes rum 15/16:417
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– utformningen av en brottmålsdom 16/17:69
– kritik mot en polisman bl.a. för att han i ett inlägg på polisens konto på
Facebook har lämnat alltför detaljerad information om ett ingripande mot
en enskild 16/17:360
– kritik mot en närpolischef för att han lämnat sekretessbelagda uppgifter om
att en person var misstänkt för brott till en utbildningsförvaltning och en
skola 16/17:373
– fråga om lämpligheten i att nämndens handläggare under en s.k. barnavårdsutredning samtalar med barn i skolan 16/17:506
– fråga bl.a. om socialnämndens handläggare inom ramen för en s.k. barnavårdsutredning har haft rätt att besöka barnets förskola för att observera
barnet utan vårdnadshavarnas samtycke 16/17:514
– utformningen av en blankett för samtycke till utredningsåtgärder vid läkemedelsassisterad behandling mot opiatberoende 17/18:99
– det var olämpligt av Kronofogdemyndigheten att genomföra en visning av
en bostadsrättslägenhet när bostadsrättshavaren satt i köket iklädd endast
en blöja 17/18:152
– uttalanden om bl.a. hur frågor om samtycke till att hämta in anteckningar
ur patientjournaler bör hanteras under en förundersökning 17/18:286
– Försäkringskassan har under utredningen av ett ärende om försäkringstillhörighet begärt in dels utredningsmaterial från en bank utan att ha haft stöd
för det, dels uppgifter för tid som inte omfattades av utredningen 17/18:312
– en socialförvaltning har nekat en äldre kvinna på ett vårdboende att ringa
videosamtal på sin surfplatta i boendets gemensamma utrymmen 17/18:401
– fråga om en tjänsteman borde ha genomfört ett oanmält hembesök inom
ramen för ett ärende om hemtjänst 17/18:427
– undersökning av den lagrade informationen i en patients elektroniska utrustning 18/19:98
– underlåtenhet att informera en intagen i en anstalt om kameraövervakning
och bristfällig dokumentation av övervakningen 18/19:196
– kameraövervakning av intagna i en anstalt 18/19:201
– e-postmeddelanden med känsliga personuppgifter borde inte ha skickats
utan att särskilda säkerhetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att rätt person fick åtkomst till uppgifterna och att de överfördes på ett säkert sätt
18/19:274
– Polismyndigheten har bl.a. lämnat ut bilder ur en förundersökning på en
misstänkt person för publicering trots att det inte funnits förutsättningar för
det 18/19:379
– fråga om det fanns förutsättningar för en socialnämnd att under en barnutredning hämta in utdrag ur misstanke- och belastningsregistret 18/19:464
– inför ett s.k. snabbyttrande till domstol lyckades socialnämnden inte få kontakt med en förälder per telefon. Fråga om det då var lämpligt att skicka ett
sms till föräldern 18/19:571
– fråga om en socialnämnd borde ha lämnat ett intyg till en förälder som föräldern skulle åberopa i ett ärende angående pass för ett barn 18/19:573
– en region har inom ramen för ett utvecklingssamarbete lämnat ut personuppgifter till tredje land i strid med gällande lagstiftning 19/20:151
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– uttalanden om IVO:s möjligheter att hämta in en yrkesutövares patientjournal i ett tillsynsärende 19/20:168
– polisen får inte genomföra en kroppsbesiktning av väsentlig omfattning i
ett fordon 19/20:385

Interimistiskt beslut
– kommuner saknar möjlighet att fatta interimistiska beslut i LSS-ärenden
16/17:590
– utformningen av skälen i ett interimistiskt beslut i ett vårdnadsmål stod i
strid med kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 17/18:70
– bland annat långsam handläggning av ett interimistiskt yrkande om överflyttande av vårdnaden om ett barn enligt 6 kap. 8 a § andra stycket föräldrabalken 17/18:82
– dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra 18/19:68
– bristande handläggning av en fråga om kvarsittanderätt 19/20:90
– en rådman förordnade i ett mål om beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga om verkställighet av domen utan
stöd i lagen 19/20:93

Internetpublicering
– handlingar som innehöll sekretesskänsliga uppgifter publicerades på en
kommuns webbplats. Den maskning av uppgifter som hade gjorts var inte
gjord med tillräcklig omsorg 16/17:347
– kritik mot en polisman bl.a. för att han i ett inlägg på polisens konto på
Facebook har lämnat alltför detaljerad information om ett ingripande mot
en enskild 16/17:360
– uttalanden om ett inlägg på polisens konto på Facebook, där en polisman
bl.a. gett uttryck för sina personliga åsikter och reflektioner 16/17:367

Jäv
– fråga bl.a. om en tjänsteman bör delta i handläggningen av ett ärende om
han eller hon är s.k. vän på Facebook med någon av parterna i ett ärende
15/16:412
– fråga om bl.a. kontakter på Facebook har medfört att en handläggare vid
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) varit jävig vid handläggningen av
ett tillsynsärende 15/16:526
– underlåtenhet att pröva en invändning om jäv hos beslutsmyndigheten
16/17:87
– en polis bör normalt inte låta sig fotograferas tillsammans med en av de
inblandade i ett pågående tjänsteärende 17/18:265
– handläggningen av en jävsinvändning 18/19:48
– underlåtenhet att i domar ta ställning till påståenden om partisk handläggning eller jäviga befattningshavare vid beslutsmyndigheten 18/19:79
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– en särskild ledamot vid en förvaltningsrätt var med och avgjorde ett mål
om laglighetsprövning utan att ge till känna en omständighet som kunde
antas utgöra jäv mot honom 18/19:92
– en chef vid en socialförvaltning kontaktade som privatperson ett sjukhus
angående sitt barnbarn. Eftersom det fanns en risk för att sjukhuset kunde
tro att tjänstemannen ringde i tjänsten borde denne vid samtalet ha tydliggjort att hon ringde som anhörig och inte som befattningshavare inom socialtjänsten 18/19:494
– en sektionschef vid en socialnämnd har i sin egenskap av målsägande i ett
brottmål ansetts jävig att handlägga biståndsärenden gällande den tilltalade
19/20:470
– en advokatfiskal vid Kammarkollegiet har inte ansetts jävig att handlägga
vattenkraftsärenden trots föreningsengagemang i en organisation med
partsintressen i sådana ärenden 19/20:669

Kommunicering
– kritik mot en socialnämnd för att nämnden hade beslutat att omplacera 16åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet 15/16:399
– handläggningen av ett ärende om återkrav av ekonomiskt bistånd; fråga om
ärendet innefattade myndighetsutövning och om den enskilde därför enligt
17 § förvaltningslagen borde ha beretts tillfälle att yttra sig innan nämnden
beslutade om att kräva återbetalning 15/16:423
– kritik mot Arbetsförmedlingen som bl.a. brustit i sin kommuniceringsskyldighet i ett ärende om återkallelse av en anvisning till en arbetsmarknadsutbildning 16/17:42
– underlåtenhet att komplettera utredningen i ett vårdnadsmål med uppgifter
som framkommit efter huvudförhandlingen m.m. 16/17:49
– Försäkringskassan har avslagit en ansökan om aktivitetsersättning utan föregående kommunicering av uppgifter från en försäkringsmedicinsk rådgivare 16/17:479
– för korta svarstider för skolhuvudmannen i ett anmälningsärende hos Skolinspektionen 16/17:601
– uttalanden om kravet att aktivitetsrapporterna för personer med vissa typer
av funktionshinder 17/18:48
– Arbetsförmedlingen har dröjt med att besvara en fråga om aktivitetsrapportering och med att registrera en adressuppgift vilket medfört att myndigheten inte har uppfyllt sin kommunicerings- och underrättelseskyldighet
17/18:55
– uttalanden om hur en domstol bör hantera information om en advokat som
är uppsatt på tingsrättens förordnandelistor över bl.a. offentliga försvarare
när den ska pröva advokatens lämplighet enligt 21 kap. 5 § rättegångsbalken 17/18:90
– skäligt rådrum för yttrande över en revisionspromemoria 17/18:306
– uttalanden om hur en påstådd förälder som agerar som ställföreträdare för
ett barn bör behandlas i processuellt hänseende i ett ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning 17/18:503
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– handläggningen av en jävsinvändning 18/19:48
– kommunicering av beslutsförslag i tillsynsärenden hos Inspektionen för
vård och omsorg 18/19:122
– ett ensamkommande barn vårdades med stöd av 3 § LVU. Eftersom barnet
hade fyllt 15 år skulle han ha behandlats som part när nämnden omprövade
vården 18/19:525
– fråga om en socialnämnd borde ha lämnat ett intyg till en förälder som föräldern skulle åberopa i ett ärende angående pass för ett barn 18/19:573

Långsam handläggning
– allvarlig kritik mot en rådman vid Skaraborgs tingsrätt för underlåten handläggning av fyra tvistemål under längre tid samt kritik mot lagmannen för
underlåtenhet att agera för att få målen handlagda och avgjorda 15/16:57
– allvarlig kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt i ett mål om vårdnad
om barn m.m. för den långa handläggningstiden, för avsaknad av tidsplan
och för bristfällig processledning 15/16:83
– kritik mot Kalmar tingsrätt och mot två av tingsrättens domare i ett mål om
vårdnad om barn m.m. för lång handläggningstid, för avsaknad av tidsplan,
för bristfällig uppföljning av en utsedd medlares arbete och för att flera fattade beslut saknat stöd i lag 15/16:86
– uttalanden om handläggningstiderna hos Statens kriminaltekniska laboratorium 15/16:144
– kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg, för dels handläggningen
av ett ärende om placering i avskildhet, dels att en intagens verkställighetsplan inte följts upp inom den föreskrivna tiden 15/16:180
– allvarlig kritik mot Kriminalvården för omfattande brister i en kriminalvårdsanstalts ärendehandläggning 15/16:271
– kritik mot en domare vid Förvaltningsrätten i Göteborg för långsam handläggning av ett mål om tillämpning av fängelselagen (2010:610) 15/16:306
– kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning
15/16:311
– kritik mot Migrationsverket för långa handläggningstider i tillståndsärenden 15/16:326
– fråga om en kommun kunde avvakta med att pröva en ansökan om personlig assistans därför att Försäkringskassan ännu inte hade tagit ställning till
en framställning om assistansersättning 15/16:475
– Försäkringskassans handläggningstider i ärenden med utlandsanknytning
15/16:535
– tidsfristerna enligt 9 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) för handläggning av ansökningar om bl.a. bygglov får inte överskridas oavsett sökandens samtycke 15/16:561
– allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd som upprepade gånger återremitterat ett ärende om bygglov för vindkraftverk till förvaltningen i stället för att
slutligt avgöra ärendet 15/16:565
– långsam handläggning av ett mål om vårdnad om barn m.m. och bristfällig
utformning av ett beslut om vilandeförklaring 16/17:56
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– långsam handläggning av ett mål enligt namnlagen 16/17:90
– långsam handläggning i en anstalt av ett ärende om omhändertagna tillhörigheter 16/17:167
– felaktig utbetalning till en målsägande och dröjsmål med återbetalningen
till den tilltalade 16/17:301
– en anstalt har handlagt en begäran om kopior av allmänna handlingar långsamt 16/17:321
– Överförmyndaren får inte överlåta till kommunens ombud att besvara en
begäran om utlämnande av allmänna handlingar m.m. 16/17:351
– tillämpningen av 9 kap. 27 § plan- och bygglagen i ett återförvisat bygglovsärende 16/17:354
– Försäkringskassan har i ett stort antal fall inte fattat beslut om ersättning för
vård utomlands inom den lagstadgade tiden 16/17:476
– uppföljning av bl.a. Migrationsverkets långa handläggningstider i tillståndsärenden 16/17:646
– bland annat långsam handläggning av ett interimistiskt yrkande om överflyttande av vårdnaden om ett barn enligt 6 kap. 8 a § andra stycket föräldrabalken 17/18:82
– Kronofogdemyndigheten har dröjt med bokföringen av en inbetalning i ett
utsökningsmål och med utbetalningen av ett överskott till gäldenären
17/18:148
– i ett mål om verkställighet betalade Kronofogdemyndigheten ut pengar till
gäldenären i stället för till sökanden, skickade ett kravbrev till sökanden i
stället för till gäldenären när den felaktiga utbetalningen uppdagades och
dröjde därefter med utbetalningen av pengarna till sökanden 17/18:156
– långsam handläggning av ett ärende om skuldsanering 17/18:160
– fotografier och filmer som tas respektive spelas in inom ramen för en förskoleverksamhet kan ofta anses upprättade i tryckfrihetsförordningens mening redan i samband med att de tas respektive spelas in 17/18:193
– allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långa handläggningstider i omprövningsärenden 17/18:327
– disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna
tidsfrister i tre mål 18/19:50
– brister i Kronofogdemyndighetens medelshantering 18/19:244
– Utrikesdepartementet borde löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och handlagt en begäran om handlingsutlämnande
mer skyndsamt 18/19:298
– vissa uttalanden om betydelsen av anonymitetsskyddet när en begäran om
handlingsutlämnande ska vidarebefordras till den enskildes närmaste chef
för prövning 18/19:329
– Försäkringskassans brist på aktivitet har orsakat oacceptabelt långa handläggningstider i ärenden om försäkringstillhörighet och EU-familjeförmåner 18/19:459
– uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden
18/19:629
– uttalanden om Migrationsverkets handläggningstid i ett asylärende
18/19:634
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– brister i Konkurrensverkets handläggning av ett ärende om missbruk av dominerande ställning 18/19:662
– bl.a. långsam och passiv handläggning av ett brottmål; även underlåtenhet
att dokumentera överväganden om vite, hämtning och häktning när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling 19/20:66
– en rådman underlät att meddela domar inom föreskrivna tidsfrister i tre tvistemål och ett brottmål; JO övervägde att anmäla rådmannen till Statens ansvarsnämnd för prövning av disciplinpåföljd men stannade för allvarlig kritik 19/20:73
– långsam handläggning av ett mål om sjukersättning 19/20:101
– långsam handläggning av ett mål om livränta 19/20:105
– långsam handläggning av ett mål om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen; även uttalanden om migrationsdomstolens handläggningstider generellt 19/20:108
– en kommun har låtit sitt juridiska ombud handlägga ärenden om utlämnande av handlingar som rörde en pågående tvist 19/20:279
– Polismyndigheten har avbrutit handläggningen av ett ärende om vapentillstånd i åtta månader i avvaktan på en brottsutredning 19/20:336
– en undersökning av några kommuners handläggning av LSS-ärenden med
inriktning på frågan om handläggningstider 19/20:588
– Migrationsverket har dröjt drygt sju månader med att överlämna ett överklagande till migrationsdomstolen 19/20:616
– Migrationsverket har dröjt drygt ett år med att överlämna ett överklagande
till migrationsdomstolen 19/20:620
– långsam handläggning av ärenden om anordnande av godmanskap m.m.
19/20:644

Myndighetsutövning
– kritik mot en socialförvaltning för genomförandet av ett oanmält hembesök
hos en förälder i samband med att den andra föräldern skulle hämta ett gemensamt barn 15/16:388
– handläggningen av ett ärende om återkrav av ekonomiskt bistånd; fråga om
ärendet innefattade myndighetsutövning och om den enskilde därför enligt
17 § förvaltningslagen borde ha beretts tillfälle att yttra sig innan nämnden
beslutade om att kräva återbetalning 15/16:423
– kritik mot Överförmyndarnämnden i Västerås stad för bristande motivering
av ett beslut om att entlediga en god man 15/16:601
– överförmyndarnämnden ska göra en självständig bedömning av ett ensamkommande barns ålder vid prövningen av om ett godmanskap för barnet
ska upphöra 17/18:547
– en kommun har låtit sitt juridiska ombud handlägga ärenden om utlämnande av handlingar som rörde en pågående tvist 19/20:279
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Objektivitet, opartiskhet, saklighet
– kritik mot Migrationsverket för att regeringsformens krav inte har beaktats
när webbansökningar prioriteras 15/16:326
– uttalanden om Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden som
är uppsatta för uppföljning m.m. 15/16:345
– kritik mot at Migrationsverkets it-stöd för förordnande av offentliga biträden missgynnar personer som i och för sig uppfyller lämplighetskraven
15/16:354
– fråga bl.a. om en tjänsteman bör delta i handläggningen av ett ärende om
han eller hon är s.k. vän på Facebook med någon av parterna i ett ärende
15/16:412
– kritik mot en handläggare vid en socialförvaltning för att hon vid genomförandet av en s.k. vårdnadsutredning agerat på ett sådant sätt att det funnits
fog för att ifrågasätta hennes opartiskhet 15/16:456
– allvarlig kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bl.a. bristfälliga motiveringar av två beslut i ett tillsynsärende 15/16:507
– fråga om bl.a. kontakter på Facebook har medfört att en handläggare vid
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) varit jävig vid handläggningen av
ett tillsynsärende 15/16:526
– kritik mot Kommunstyrelsen i Kalmar kommun för ett beslut om att inte
handlägga framställningar om handlingsutlämnande från en viss person
15/16:653
– en tjänsteman vid en rättspsykiatrisk klinik kritiseras för bemötandet vid ett
telefonsamtal med en enskild. Genom sitt agerande bröt tjänstemannen mot
kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 16/17:139
– en kommunal nämnds begäran om uppgifter från en enskild till styrkande
av vissa uttalanden som denne gjort ansågs strida mot kravet på saklighet i
1 kap. 9 § regeringsformen 16/17:308
– uttalanden i ett e-postmeddelande i strid mot 1 kap. 9 § regeringsformen
16/17:357
– kritik mot en polisman bl.a. för att han i ett inlägg på polisens konto på
Facebook har lämnat alltför detaljerad information om ett ingripande mot
en enskild 16/17:360
– uttalanden om ett inlägg på polisens konto på Facebook, där en polisman
bl.a. gett uttryck för sina personliga åsikter och reflektioner 16/17:367
– gymnasieskolor har agerat i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 §
regeringsformen när de nekat ett politiskt ungdomsförbund tillträde till skolorna. Även generella uttalanden om politiska partiers medverkan i skolans
samhällsinformation 16/17:610
– kritik mot en kommunstyrelse och dess ordförande för att man avbokade en
musikgrupp från en ungdomsfestival i strid med regeringsformen
16/17:661
– kritik mot en kulturnämnd för att uthyrningen av ett biblioteks hörsal hanterats på ett sätt som står i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen 16/17:671
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– det var olämpligt av en rådman att under ett pågående familjemål skicka en
handling som en part hade lämnat in i målet till Polismyndigheten 17/18:66
– utformningen av skälen i ett interimistiskt beslut i ett vårdnadsmål stod i
strid med kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 17/18:70
– en kommunal nämnd, som i ett beslut om dispens från föreskrifter för ett
naturreservat ställde upp ett villkor i syfte att säkra kommunens utbyggnadsplaner för ett område utanför naturreservatet, bröt mot kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 17/18:166
– bemötandet i e-postkorrespondens med en enskild stred mot kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 17/18:180
– en lantmätare gjorde uttalanden om innebörden av ett servitut i ett beslut att
ställa in en förrättning. Lantmätarens agerande ansågs stå i strid med 1 kap.
9 § regeringsformen 17/18:208
– en lantmätares uttalanden i e-postmeddelanden stred mot 1 kap. 9 § regeringsformen 17/18:212
– en lantmätares fråga till en sökande stred mot 1 kap. 9 § regeringsformen
17/18:217
– en lantmätare ansökte för en sökandes räkning om medgivande enligt 17 §
ledningsrättslagen från en annan myndighet. Lantmätarens agerande var
inte förenligt med kravet på opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen
17/18:220
– en polis bör normalt inte låta sig fotograferas tillsammans med en av de
inblandade i ett pågående tjänsteärende 17/18:265
– en familjerättssekreterare som skulle höras som vittne i en vårdnadstvist
talade med barnet före domstolens huvudförhandling; fråga om hon före
förhandlingen borde ha informerat båda vårdnadshavarna om vad som hade
kommit fram vid samtalet 17/18:463
– genom att vidarebefordra viss mejlkorrespondens till en enskilds arbetsgivare agerade en rektor i strid med kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen. Åtgärden var även olämplig med hänsyn till anonymitetsskyddet i
tryckfrihetsförordningen då den innebar att uppgiften om att den enskilde
begärt ut vissa handlingar fördes vidare 17/18:491
– kritik mot en skolkurator som under en pågående vårdnadstvist höll stödsamtal med den ena föräldern och följde med samma förälder på ett möte
vid socialförvaltningen 17/18:494
– kritik mot en lärare som under en pågående vårdnadstvist i ett mejl till en
av vårdnadshavarna uttalade sig om den andra vårdnadshavaren på ett sätt
som inte var neutralt 17/18:498
– med undantag för brottsliga yttranden får ett folkbibliotek inte ta hänsyn till
de värderingar och åsikter som förs fram i en bok när biblioteket tar ställning till om boken ska köpas in eller fjärrlånas 17/18:560 och 17/18:569
– uttalanden om lämpligheten av rutiner i anställningsärenden som innebär
att sökandena informeras om det beslut som fattats först sedan överklagandetiden löpt ut 17/18:578
– underlåtenhet att i domar ta ställning till påståenden om partisk handläggning eller jäviga befattningshavare vid beslutsmyndigheten 18/19:79
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– en särskild ledamot vid en förvaltningsrätt var med och avgjorde ett mål
om laglighetsprövning utan att ge till känna en omständighet som kunde
antas utgöra jäv mot honom 18/19:92
– möjligheterna till elektronisk kommunikation för intagna inom kriminalvården 18/19:137
– en chef vid ett brandförsvarsförbund har i strid med repressalieförbudet beslutat att två brandmän som kritiserat förbundet inte skulle få fortsatt anställning 18/19:288
– det var olämpligt av en tjänsteman hos en miljönämnd att informera ett företag som stod under tillsyn om att en tidning hade begärt ut handlingar om
företagets verksamhet 18/19:326
– en polis har medverkat i en politisk kampanjfilm med en polisbil och klädd
i polisuniform, vilket gett intryck av att han representerat Polismyndigheten
18/19:334
– en universitetslektor agerade i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen i samband med en ansökan om forskningsmedel. Även fråga om sanningsplikten
enligt 13 kap. 6 § regeringsformen vid yttrande på JO:s begäran 18/19:588
– fråga om en socialnämnd borde ha lämnat ett intyg till en förälder som föräldern skulle åberopa i ett ärende angående pass för ett barn 18/19:573
– det var inte förenligt med kravet på saklighet och opartiskhet i regeringsformen att en rektor i information till elevernas vårdnadshavare uttryckte
sina personliga åsikter om asylförfarandet 18/19:605
– en annonskampanj utformad av Arbetsmiljöverket stred mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet 19/20:54
– under en pågående tvist mellan två av arbetsmarknadens parter har en myndighet i en debattartikel uttalat sig angående tvisten; fråga om detta skett i
strid med objektivitetsprincipen 19/20:60
– Polismyndigheten och en kommun har i flera avseenden brustit i handläggningen av en ansökan om tillstånd för en uteservering och av återkallelse
av tillståndet 19/20:347
– Pensionsmyndigheten har varken överskridit sin kompetens eller agerat i
strid med objektivitetsprincipen i samband med sin information om att samarbetet med ett visst fondbolag upphört 19/20:445
– en tjänsteman hos Försäkringskassan har gjort uttalanden som strider mot
saklighetskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen 19/20:457
– en relationsvåldshandläggare vid en socialförvaltning borde inte ha upprättat en skrivelse till den ena partens ombud i ett mål som gällde bl.a. umgänge med barn och inte heller ha gett in en skrivelse som rörde umgängesmålet direkt till domstolen 19/20:574
– Bolagsverket kritiseras för användandet av ett ansökningsformulär i vilket
den arbetssökande uppmanas att ladda upp en bild av sig själv 19/20:665
– en advokatfiskal vid Kammarkollegiet har inte ansetts jävig att handlägga
vattenkraftsärenden trots föreningsengagemang i en organisation med
partsintressen i sådana ärenden 19/20:669
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Ombud/biträde/försvarare
– uttalanden om en lista som används vid fördelningen av uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn vid Malmö tingsrätt;
även uttalande om domstolssekreterares behörighet att förordna sådana och
lagmannens ställningstagande till en begärd överklagandehänvisning
15/16:50
– uttalanden om Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden som
är uppsatta för uppföljning m.m. 15/16:345
– kritik mot att Migrationsverkets it-stöd för förordnande av offentliga biträden missgynnar personer som i och för sig uppfyller lämplighetskraven
15/16:354
– om en misstänkt har en försvarare som har rätt att närvara vid förhör ska
polisen alltid underrätta försvararen om att förhör ska hållas 16/17:393
– uttalanden om bl.a. rätten till försvarare vid förhör med en misstänkt som
är under 18 år 16/17:400
– uttalanden om bl.a. rätten till tillgång till försvarare vid förhör om misstankar om allvarlig brottslighet 16/17:414
– uttalanden om hur en domstol bör hantera information om en advokat som
är uppsatt på tingsrättens förordnandelistor över bl.a. offentliga försvarare
när den ska pröva advokatens lämplighet enligt 21 kap. 5 § rättegångsbalken 17/18:90
– kommunala nämnder har möjlighet att välja antingen ombudet eller huvudmannen som delgivningsmottagare men bör som huvudregel välja ombudet
17/18:473
– frågan om i vilken utsträckning förvaltningslagen är tillämplig i ett verkställighetsärende 17/18:512
– en arbetsrättslig åtgärd har i ett visst fall ansetts vara ett ärende i förvaltningslagens mening. Den anställde hade därför rätt att anlita ombud i saken
18/19:686
– en kommun har låtit sitt juridiska ombud handlägga ärenden om utlämnande av handlingar som rörde en pågående tvist 19/20:279
– polisen ska kontakta målsägandebiträdet inför ett förhör med målsäganden
19/20:392

Omhändertagande
– allvarlig kritik mot en socialnämnd bl.a. för att nämnden hade ”verkställt”
en domstols beslut om vårdnad genom ett omedelbart omhändertagande enligt LVU 15/16:442
– långsam handläggning i en anstalt av ett ärende om omhändertagna tillhörigheter 16/17:167
– tre anstalter har vidtagit åtgärder som saknar lagstöd med postförsändelser
till intagna 16/17:280
– i ett ärende om omedelbart omhändertagande med stöd av LVM har nämnden inte gjort en tillräckligt kritisk prövning av om ett samtycke till vård
var realistiskt 16/17:577
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– två personer har omhändertagits för berusning utan att det fanns grund för
det 17/18:224
– en polis får inte låta sig styras av sina personliga uppfattningar utan ska
utgå från de rättsliga förutsättningar som gäller när han eller hon ingriper
mot den som är berusad 17/18:231
– om den som anträffas berusad i en bostad väljer att lämna bostaden för att
tala med polis som kommit till platsen finns det normalt inte förutsättningar
att omhänderta personen för berusning 17/18:239
– den som är frihetsberövad ska även under natten normalt ha möjlighet att
besöka en toalett 17/18:248
– det måste finnas stöd i gällande regler för att polisen ska kunna omhänderta,
makulera eller förstöra en avliden persons pass 17/18:263
– uttalanden om förutsättningarna för Polismyndigheten att omhänderta
egendom som påträffas i polisens verksamhet och att därefter underrätta
Kronofogdemyndigheten med stöd av den s.k. generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen – I 17/18:271 och II 17/18:275
– två beslut om huruvida det förelegat förutsättningar för att besluta om
omedelbart omhändertagande av ensamkommande barn 17/18:449 och
17/18:454
– Polismyndigheten har brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits
för berusning och inte sett till att hon blivit undersökt av läkare 18/19:352
– Polismyndigheten har brustit i behandlingen av en kvinna som omhändertagits för berusning, bl.a. genom att inte låta henne bli undersökt av läkare,
få en filt eller använda toalett 18/19:361
– Polismyndigheten har inte med tillräcklig noggrannhet och omsorg utövat
tillsyn av en kvinna som omhändertagits för berusning och inte heller dokumenterat sina iakttagelser på ett godtagbart sätt 18/19:374
– en arrestantvakt har utan rättsligt stöd tvingat en person som omhändertagits för berusning att identifiera sig 18/19:387
– Polismyndighetens sätt att hantera avlägsnandet av en 13-åring var inte proportionerligt 18/19:392
– Polismyndighetens brister i dokumentationen av ett omhändertagande enligt 13 § polislagen påverkar förtroendet för polisen negativt och innebär
att åtgärden kan ifrågasättas 18/19:405
– en 16-årig pojke hade frihetsberövats i ett brottmål. Fråga bl.a. om det tog
för lång tid innan socialnämnden tog ställning till om pojken skulle omhändertas med stöd av 6 § LVU 18/19:532
– en rådman förordnade i ett mål om beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga om verkställighet av domen utan
stöd i lagen 19/20:93
– i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga lät en
rådman de omedelbara omhändertagandena bestå utan stöd i lagen 19/20:99
– en befattningshavare hos polisen, som inte har sjukvårdsutbildning, måste
vara försiktig med att göra egna bedömningar av en intagens behov av medicin 19/20:327
– en individuell bedömning måste alltid göras innan en intagen av säkerhetsskäl tas ifrån en benprotes i en polisarrest 19/20:341
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Omprövning/ändring
– kritik mot Pensionsmyndigheten för hanteringen av en begäran om omprövning 15/16:544
– fråga om hur Försäkringskassans prövning bör göras när begärda kompletterande handlingar ges in efter att en ansökan har avvisats på grund av ett
ofullständigt underlag 16/17:470
– en skriftlig handling som kommer in till Försäkringskassan inom tvåmånadersfristen för begäran om omprövning, bör presumeras vara en sådan begäran så snart det finns något som tyder på att handlingen getts in som en
reaktion på kassans beslut 17/18:317
– allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långa handläggningstider i omprövningsärenden 17/18:327
– ett universitet lämnade i en undervisningsplan missvisande information om
att en begäran om omprövning skulle framställas inom en viss tidsfrist.
Texten i undervisningsplanen gav också intryck av att begreppet omprövning endast användes för situationer som avsåg rättelse 17/18:477
– Försäkringskassans utformning och motivering av beslut om ändring och
omprövning behöver förtydligas 18/19:444
– ett ensamkommande barn vårdades med stöd av 3 § LVU. Eftersom barnet
hade fyllt 15 år skulle han ha behandlats som part när nämnden omprövade
vården 18/19:525
– förutsättningarna för omprövning och ändring av gynnande beslut enligt
LSS 18/19:577
– fråga om en socialnämnd haft rätt att till den enskildes nackdel ompröva
och ändra ett tidigare beslut om insats enligt LSS 18/19:582
– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638
– bristande handläggning av en fråga om kvarsittanderätt 19/20:90
– i ett mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga lät en
rådman de omedelbara omhändertagandena bestå utan stöd i lagen 19/20:99

Part
– kritik mot en socialnämnd för att nämnden hade beslutat att omplacera 16åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet 15/16:399
– fråga om en förälder som inte var vårdnadshavare var part i ett ärende hos
nämnden som rörde bl.a. barnets umgänge med föräldern 18/19:508
– ett ensamkommande barn vårdades med stöd av 3 § LVU. Eftersom barnet
hade fyllt 15 år skulle han ha behandlats som part när nämnden omprövade
vården 18/19:525
– felaktigt belopp i en tvistemålsdom och fel part i ett beslut om rättelse av
domen m.m. 19/20:85
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Partsinsyn
– anmälan mot dåvarande Polismyndigheten i Dalarnas län för att en sekretessmarkerad uppgift om målsägandens namn togs in i förundersökningsprotokollet 16/17:387
– kritik mot en f.d. åklagare för att känsliga uppgifter från en mobiltelefontömning delgavs den misstänkte trots att de saknade betydelse för brottsutredningen 16/17:439
– fotografier som använts vid en fotokonfrontation ska tas med i förundersökningsprotokollet om de är av betydelse för utredningen 17/18:296
– frågan om i vilken utsträckning förvaltningslagen är tillämplig i ett verkställighetsärende 17/18:512
– kriminalvårdens nätdetektering av intagnas samtal inom telefonsystemet
INTIK 18/19:210
– brister i Konkurrensverkets handläggning av ett ärende om missbruk av dominerande ställning 18/19:662

Placering/omplacering
– kritik mot en socialnämnd för att nämnden hade beslutat att omplacera 16åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet 15/16:399
– fråga om Statens institutionsstyrelses (SiS) skyldighet att anvisa plats vid
särskilda ungdomshem 15/16:428
– fråga om socialnämnden vid omplacering av ett barn som vårdas enligt
LVU ska fatta ett formellt placeringsbeslut redan när barnet påbörjar inskolning i ett nytt familjehem 15/16:452
– en s.k. familjehemsutredning har ansetts ha sådana brister att den inte borde
ha legat till grund för en bedömning av familjehemmets lämplighet. Fråga
även om nämnden hade brustit i att uppmärksamma och utreda barnets situation i familjehemmet 16/17:527
– två beslut om hemflyttning av ensamkommande barn som var placerade i
en annan kommun än anvisningskommunen; fråga bl.a. om barnen borde
ha fått komma till tals före socialnämndens beslut 17/18:384 och 17/18:392
– fråga om ett placeringsbeslut som nämndens ordförande har fattat med stöd
av 11 § tredje stycket LVU kan jämställas med ett sådant beslut om vård
som avses i 6 kap. 6 § första stycket SoL 17/18:418
– en ung person vårdades vid en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem
trots att förvaltningsrätten hade förordnat att han inte längre skulle vara
omhändertagen på en sådan grund som anges i 3 § LVU; fråga bl.a. om
någon tjänsteman vid socialnämndens förvaltning hade gjort sig skyldig till
tjänstefel 17/18:435
– uppföljning av platssituationen vid Statens institutionsstyrelses särskilda
ungdomshem och LVM-hem 17/18:458
– ett ensamkommande barn uppgav att hon var 13 år och gift med en vuxen
kusin. Fråga bl.a. om socialnämnden borde ha familjehemsplacerat flickan
i kusinens familj 18/19:472
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– vård vid en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem får som regel pågå
högst två månader i följd. Den tiden påverkas inte av att den unge har omplaceras till ett annat ungdomshem 18/19:539
– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638
– en person som var dömd för brott i Norge och vars straffverkställighet
skulle överflyttas från Norge till Sverige fick tillbringa 35 dagar i häkte i
avvaktan på en utredning om särskilda villkor 19/20:216
– uttalanden om tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering vid Migrationsverkets förvar när förvarstagna använt narkotika eller anträffats med narkotika utan att vara påverkade 19/20:623

Postgranskning
– tre anstalter har vidtagit åtgärder som saknar lagstöd med postförsändelser
till intagna 16/17:280
– Skatteverkets rutin för personadresserad post är inte förenlig med grundlagen och kan ge upphov till straffansvar 19/20:425

Processledning
– allvarlig kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt i ett mål om vårdnad
om barn m.m. för den långa handläggningstiden, för avsaknad av tidsplan
och för bristfällig processledning 15/16:83
– kritik mot Kalmar tingsrätt och mot två av tingsrättens domare i ett mål om
vårdnad om barn m.m. för lång handläggningstid, för avsaknad av tidsplan,
för bristfällig uppföljning av en utsedd medlares arbete och för att flera fattade beslut saknat stöd i lag 15/16:86
– underlåtenhet att komplettera utredningen i ett vårdnadsmål med uppgifter
som framkommit efter huvudförhandlingen m.m. 16/17:49
– långsam handläggning av ärenden om anordnande av godmanskap m.m.
19/20:644

Proportionalitetsprincipen
– kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för att polisen i strid mot
proportionalitetsprincipen gripit personer som misstänktes för en förseelse
som endast kan medföra penningböter 15/16:99
– kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för att ha vidtagit åtgärder
som inte legat inom myndighetens uppdrag m.m. 15/16:209
– kritik mot Kriminalvården för att ha använt myndighetens säkerhetsenheter
till placering av intagna som inte omfattas av 2 kap. 4 § fängelselagen
16/17:174
– fråga om ett LVM-hem hade varit för passivt när det gällde att förhindra
intagna att olovligen lämna hemmet 16/17:571
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– uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att tillgripa våld för att genomföra ett besök med en förvarstagen på hans hemlandsambassad 16/17:633
– det var olämpligt av Kronofogdemyndigheten att genomföra en visning av
en bostadsrättslägenhet när bostadsrättshavaren satt i köket iklädd endast
en blöja 17/18:152
– det är i princip aldrig proportionerligt att använda en polishund på ett sätt
som riskerar att skada den som ett ingripande riktas mot för att brottslighet
där påföljden normalt är dagsböter ska kunna utredas 17/18:256
– kriminalvårdens möjligheter till differentiering av kvinnliga intagna i anstalt m.m. 18/19:165
– situationen för intagna i anstalt med medfölkande barn och för gravida intagna 18/19:184
– Polismyndighetens sätt att hantera avlägsnandet av en 13-åring var inte proportionerligt 18/19:392
– Konkurrensverkets handläggning av ett ärende om missbruk av dominerande ställning 18/19:662
– Kriminalvårdens begränsningar av intagnas möjligheter att röka utomhus
19/20:197

Restriktioner
– initiativärende. Kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för generella ordningsregler om dator- och tv-spel 15/16:498
– kritik mot en åklagare för att en häktad person inte har beviljats lättnader i
restriktioner avseende besök och brevförsändelser i större omfattning än
vad som skett 16/17:447
– otillåtna samtal mellan anhållna i en polisarrest får inte spelas in utan rättsligt stöd 19/20:405

Rättelse
– kritik mot ordföranden i en utbildningsnämnd för hur en rättelse av ett beslut i ett justerat nämndprotokoll gjorts 15/16:582
– felaktig utbetalning till en målsägande och dröjsmål med återbetalningen
till den tilltalade 16/17:301
– ett universitet lämnade i en undervisningsplan missvisande information om
att en begäran om omprövning skulle framställas inom en viss tidsfrist.
Texten i undervisningsplanen gav också intryck av att begreppet omprövning endast användes för situationer som avsåg rättelse 17/18:477
– felaktigt belopp i en tvistemålsdom och fel part i ett beslut om rättelse av
domen m.m. 19/20:85

Rättskraft
– kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för den bristfälliga utformningen av en tredskodom 15/16:79
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Samtycke
– kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Östergötlands län som utan rättsligt stöd fotograferat och genomfört en identitetskontroll av en kvinna och
hennes dotter i deras bostad 15/16:122
– fråga om de rättsliga förutsättningarna för att i ett hyreskontrakt för boende
på ett korttidsboende föra in klausuler som gav personalen rätt att bl.a. undersöka den boendes rum 15/16:417
– en patient som gavs öppen rättspsykiatrisk vård lämnade ett urinprov som
var positivt vid ett snabbtest. Fråga bl.a. om huruvida hans rörelsefrihet inskränktes i samband med inläggning och vistelse vid psykiatrisk klinik i
avvaktan på verifieringen av testresultatet 16/17:110
– en anstalt har kontaktat socialtjänsten trots att den intagne återkallat sitt
samtycke till sådan kontakt 16/17:224
– i ett ärende om omedelbart omhändertagande med stöd av LVM har nämnden inte gjort en tillräckligt kritisk prövning av om ett samtycke till vård
var realistiskt 16/17:577
– utformningen av en blankett för samtycke till utredningsåtgärder vid läkemedelsassisterad behandling mot opiatberoende 17/18:99
– uttalanden om bl.a. hur frågor om samtycke till att hämta in anteckningar
ur patientjournaler bör hanteras under en förundersökning 17/18:286
– undersökning av den lagrade informationen i en patients elektroniska utrustning 18/19:98
– fråga om en stadsdelsnämnd haft rätt att utan samtycke från den enskilde
genomsöka den träningslägenhet nämnden beviljat honom 18/19:482
– fråga om en arbetsmarknads- och socialnämnd vid beviljandet av bistånd i
form av s.k. övergångslägenhet har kunnat ta in ett villkor om regelbundna
tillsynsbesök i hyreskontraktet 18/19:487
– en överenskommelse som ingås vid frivillig vård för abstinens har inte ansetts uppfylla nödvändiga krav på saklighet, tydlighet och information
19/20:132
– det krävs stöd i lag för att polisen ska få fotografera eller filma någon i
samband med ett ingripande 19/20:306
– Skatteverkets rutin för personadresserad post är inte förenlig med grundlagen och kan ge upphov till straffansvar 19/20:425

Sekretess
sekretess mellan myndigheter/olika verksamhetsgrenar inom samma
myndighet

– kritik mot Polismyndigheten Värmland för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till en socialnämnd 15/16:160
– kritik mot en läkare vid en psykiatrisk vårdinrättning som har lämnat ut en
förälders journal till en socialnämnd för att användas i dotterns barnavårdsutredning 15/16:632
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– kritik mot en närpolischef för att han lämnat sekretessbelagda uppgifter om
att en person var misstänkt för brott till en utbildningsförvaltning och en
skola 16/17:373
– utformningen av en blankett för samtycke till utredningsåtgärder vid läkemedelsassisterad behandling mot opiatberoende 17/18:99
– Socialtjänsten har på begäran från gränspolisen lämnat ut adress- och kontaktuppgifter till ett antal namngivna personer med utvisningsbeslut. Den
sekretessbrytande bestämmelsen i 17 kap. 1 § utlänningslagen har inte ansetts lämna utrymme för socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa i det enskilda fallet 17/18:190
– uttalanden om förutsättningarna för Polismyndigheten att omhänderta
egendom som påträffas i polisens verksamhet och att därefter underrätta
Kronofogdemyndigheten med stöd av den s.k. generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen – I 17/18:271 och II 17/18:275
– fråga om en stadsdelsnämnd borde ha gjort en polisanmälan angående misstanke om att anställda hos privata hemtjänstutförare begått brott mot en
person som erhöll hemtjänstinsatsen genom nämndens försorg 17/18:408
sekretess gentemot enskilda

– allvarlig kritik mot vissa vårdgivare för att man har ingått avtal om
journalföring med ett företag trots att detta inte varit förenligt med regelverket om sekretess inom hälso- och sjukvården 15/16:606
– kritik mot en polisman bl.a. för att han i ett inlägg på polisens konto på
Facebook har lämnat alltför detaljerad information om ett ingripande mot
en enskild 16/17:360
– anmälan mot dåvarande Polismyndigheten i Dalarnas län för att en sekretessmarkerad uppgift om målsägandens namn togs in i förundersökningsprotokollet 16/17:387
– kritik mot en f.d. åklagare för att känsliga uppgifter från en mobiltelefontömning delgavs den misstänkte trots att de saknade betydelse för brottsutredningen 16/17:439
– uttalanden om hur innehållet i ett mejl från chefen för Polismyndighetens
kommunikationsavdelning förhåller sig till reglerna om yttrandefrihet
17/18:170
– en socialnämnds handläggning av en begäran om utlämnande av allmänna
handlingar sedan kammarrätten återförvisat målet för ny prövning
17/18:184
– uttalanden om bl.a. hur frågor om samtycke till att hämta in anteckningar
ur patientjournaler bör hanteras under en förundersökning 17/18:286
– fotografier som använts vid en fotokonfrontation ska tas med i förundersökningsprotokollet om de är av betydelse för utredningen 17/18:296
– kriminalvårdens nätdetektering av intagnas samtal inom telefonsystemet
INTIK 18/19:210
– en ny funktion i Kriminalvårdens telefonsystem INTIK 18/19:225
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– Polismyndigheten har bl.a. lämnat ut bilder ur en förundersökning på en
misstänkt person för publicering trots att det inte funnits förutsättningar för
det 18/19:379
– brister i Konkurrensverkets handläggning av ett ärende om missbruk av dominerande ställning 18/19:662
– kritik för bristfällig handläggning och dokumentation i samband med att
personalen vid en psykiatrisk klinik underlåtit att informera en underårig
patients vårdnadshavare om barnets hälsotillstånd 19/20:126
– en region har inom ramen för ett utvecklingssamarbete lämnat ut personuppgifter till tredje land i strid med gällande lagstiftning 19/20:151
– Utrikesdepartementet har återigen brustit i hanteringen av en begäran om
att ta del av allmänna handlingar och har uppmanats att till JO redovisa
vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för sin pågående översyn
19/20:286
övriga frågor

– kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg och Region Mitt, för att
vissa uppgifter om en enskilds personliga förhållanden redovisats i beslut
om särskild permission och placering i avskildhet 15/16:186
– kritik mot Kriminalvården, anstalten Umeå, för hanteringen av en handling
med uppgift om att en viss intagen har ”skyddad id” 15/16:220
– en anstalt har kontaktat socialtjänsten trots att den intagne återkallat sitt
samtycke till sådan kontakt 16/17:224
– en anstalt har agerat utanför sitt uppdrag vid samverkan med Kronofogdemyndigheten 16/17:230
– socialtjänstens möjligheter att skicka sekretessbelagda uppgifter per e-post
16/17:333
– handlingar som innehöll sekretesskänsliga uppgifter publicerades på en
kommuns webbplats. Den maskning av uppgifter som hade gjorts var inte
gjord med tillräcklig omsorg 16/17:347
– tjänstemän vid Sjöfartsverket och Näringsdepartementet har använt sina
privata e-postadresser och underlåtit att diarieföra allmänna handlingar
17/18:197
– Utrikesdepartementet borde löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och handlagt en begäran om handlingsutlämnande
mer skyndsamt 18/19:298
– fråga om Arbetsförmedlingen gjort den prövning som krävs för att kunna
lämna ut uppgifter om enskilds personliga förhållanden till en praktikplats
18/19:313
– Försäkringskassan har vid upprepade tillfällen skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till fel person 18/19:461

Serviceskyldighet
– kritik mot Migrationsverket för bristande service och tillgänglighet
15/16:340
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– kritik mot Kommunstyrelsen i Kalmar kommun för ett beslut om att inte
handlägga framställningar om handlingsutlämnande från en viss person;
även generella uttalanden om myndigheters serviceskyldighet 15/16:653
– kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet som i flera fall inte
uppfyllt grundlagens krav på att allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt; även uttalanden om gränsdragningen mellan handlingsutlämnande
enligt TF:s bestämmelser och serviceåtgärder 15/16:665
– uppföljning av bl.a. Migrationsverkets service och tillgänglighet 16/17:646
– en lantmätare ansökte för en sökandes räkning om medgivande enligt 17 §
ledningsrättslagen från en annan myndighet. Lantmätarens agerande var
inte förenligt med kravet på opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen
17/18:220
– Migrationsverket lämnade bristfällig information om ett beslut och iakttog
inte tillräcklig noggrannhet vid en rättidsprövning 17/18:520
– uttalanden om lämpligheten av rutiner i anställningsärenden som innebär
att sökandena informeras om det beslut som fattats först sedan överklagandetiden löpt ut 17/18:578
– Arbetsförmedlingen brast i sin serviceskyldighet när den underlät att informera en enskild om att myndighetens klassificering kunde påverka rätten
till ersättning från annan myndighet 19/20:49
– Riksarkivet har bl.a. tagit ut en eftersökningsavgift för åtgärder som myndigheten är skyldig att vidta enligt tryckfrihetsförordningen 19/20:264
– Utrikesdepartementet har återigen brustit i hanteringen av en begäran om att
ta del av allmänna handlingar och har uppmanats att till JO redovisa vilka
åtgärder som vidtagits inom ramen för sin pågående översyn 19/20:286

Sjukvård
– initiativärende. Allvarlig kritik mot en psykiatrisk klinik för att en patient
som vårdats enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, getts ECTbehandling utanför landstingets vårdinrättning 15/16:482
– initiativärende. Kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för att man fattat beslut om att bältesläggning och avskiljande ”ska gälla i max 72 timmar”
15/16:488
– initiativärende. Kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för generella ordningsregler om dator- och tv-spel 15/16:498
– viss kritik mot ett landsting för handläggningen av ansökningar om flytt av
verksamhet från sjukgymnaster med samverkansavtal enligt (numera) lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi 15/16:518
– allvarlig kritik mot vissa vårdgivare för att man har ingått avtal om
journalföring med ett företag trots att detta inte varit förenligt med regelverket om sekretess inom hälso- och sjukvården 15/16:606
– ett landsting har lämnat missvisande information till allmänheten om möjligheten att betala patientavgifter med kontanter 16/17:102
– när en patient begär att få göra en ljudinspelning av ett samtal med en läkare
bör utgångspunkten vara att det ska vara tillåtet när patienten själv deltar i
samtalet 16/17:107
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– en patient som gavs öppen rättspsykiatrisk vård lämnade ett urinprov som
var positivt vid ett snabbtest. Fråga bl.a. om huruvida hans rörelsefrihet inskränktes i samband med inläggning och vistelse vid psykiatrisk klinik i
avvaktan på verifieringen av testresultatet 16/17:110
– beslut i två fall som rör att sjukhus har underlåtit att fatta beslut enligt 24 §
LVM om att hindra en patient som tvångsvårdades enligt LVM från att
lämna sjukhuset 16/17:125
– en tjänsteman vid en rättspsykiatrisk klinik kritiseras för bemötandet vid ett
telefonsamtal med en enskild. Genom sitt agerande bröt tjänstemannen mot
kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 16/17:139
– ett sjukhus har dröjt med att vidarebefordra handlingar som förvaltningsrätten faxat till en patient som vårdades på sjukhuset med stöd av LPT
16/17:142
– utformningen av en blankett för samtycke till utredningsåtgärder vid läkemedelsassisterad behandling mot opiatberoende 17/18:99
– ett landsting har i kallelser till det första tandvårdsbesöket angett att ett uteblivet besök debiteras patienten trots att avgift inte kan tas ut då det inte är
fråga om ett avtalat besök 17/18:104
– ett sjukhus har underlåtit att fatta beslut enligt 24 § LVM om att hindra en
patient som tvångsvårdades enligt LVM från att lämna sjukhuset 17/18:106
– tvångsvården av en patient upphörde automatiskt på grund av att sjukhuset
missat att bevaka tidsfristen enligt 7 § LPT. Under den tid som patienten
rättsligt sett var intagen för frivillig psykiatrisk vård hölls han avskild utan
lagstöd under åtta timmar 17/18:113
– undersökning av den lagrade informationen i en patients elektroniska utrustning 18/19:98
– besöksinskränkningar för närstående i den frivilliga vården 18/19:114
– kommunicering av beslutsförslag i tillsynsärenden hos Inspektionen för
vård och omsorg 18/19:122
– en överläkare får kritik för att hon tagit del av uppgifter i en patientjournal
utan att ha rätt till det och för att hon anmält till Transportsstyrelsen att
patienten sannolikt var medicinskt olämplig att ha körkort utan att det fanns
formella förutsättningar för det 19/20:118
– kritik för bristfällig handläggning och dokumentation i samband med att
personalen vid en psykiatrisk klinik underlåtit att informera en underårig
patients vårdnadshavare om barnets hälsotillstånd 19/20:126
– en överenskommelse som ingås vid frivillig vård för abstinens har inte ansetts uppfylla nödvändiga krav på saklighet, tydlighet och information
19/20:132
– uttalanden om möjligheterna till kontant betalning av patientavgifter
19/20:137
– Rättsmedicinalverkets och Polismyndighetens handläggning av ett ärende
om handräckning 19/20:141
– en region har inom ramen för ett utvecklingssamarbete lämnat ut personuppgifter till tredje land i strid med gällande lagstiftning 19/20:151
– uttalanden om IVO:s möjligheter att hämta in en yrkesutövares patientjournal i ett tillsynsärende 19/20:168
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Språk
– fyra romska barn vårdades med stöd av LVU; fråga om socialnämnden hade
gett barnen tillräckligt stöd för att de skulle kunna behålla kontakten med
sitt kulturella ursprung 17/18:444

Tidsfrist
– tidsfristerna enligt 9 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) för handläggning av ansökningar om bl.a. bygglov får inte överskridas oavsett sökandens samtycke 15/16:561
– frågor om tiden för överklagande m.m. 15/16:574
– tillämpningen av 9 kap. 27 § plan- och bygglagen i ett återförvisat bygglovsärende 16/17:354
– uttalanden om förvarstider i ärenden om handräckning enligt lagen om vård
av missbrukare i vissa fall 16/17:378
– uppföljning av bl.a. Migrationsverkets långa handläggningstider i tillståndsärenden 16/17:646
– tvångsvården av en patient upphörde automatiskt på grund av att sjukhuset
missat att bevaka tidsfristen enligt 7 § LPT. Under den tid som patienten
rättsligt sett var intagen för frivillig psykiatrisk vård hölls han avskild utan
lagstöd under åtta timmar 17/18:113
– fråga om socialnämnden genom att avsluta en barnutredning och därefter
omedelbart inleda en ny hade kringgått bestämmelsen i 11 kap. 2 § SoL om
inom vilken tid en barnutredning ska vara klar 18/19:498
– fråga bl.a. om när nämnden första gången ska överväga ett beslut om flyttningsförbud 18/19:546
– uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden
18/19:629
– en rådman underlät att meddela domar inom föreskrivna tidsfrister i tre tvistemål och ett brottmål; JO övervägde att anmäla rådmannen till Statens ansvarsnämnd för prövning av disciplinpåföljd men stannade för allvarlig kritik 19/20:73

Tillsyn
– allvarlig kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bl.a. bristfälliga motiveringar av två beslut i ett tillsynsärende 15/16:507
– fråga om bl.a. kontakter på Facebook har medfört att en handläggare vid
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) varit jävig vid handläggningen av
ett tillsynsärende 15/16:526
– allvarlig kritik mot en byggnadsnämnd som, i stället för att ta ställning till
en begäran om ingripande enligt plan- och bygglagen, lämnade över ärendet till en medlare 15/16:570
– för korta svarstider för skolhuvudmannen i ett anmälningsärende hos Skolinspektionen 16/17:601

772

REGISTER

BILAGA 9

2019/20 JO1

– Polismyndigheten har brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits
för berusning och inte sett till att hon blivit undersökt av läkare 18/19:352
– Polismyndigheten har brustit i behandlingen av en kvinna som omhändertagits för berusning, bl.a. genom att inte låta henne bli undersökt av läkare,
få en filt eller använda toalett 18/19:361
– Polismyndigheten har inte med tillräcklig noggrannhet och omsorg utövat
tillsyn av en kvinna som omhändertagits för berusning och inte heller dokumenterat sina iakttagelser på ett godtagbart sätt 18/19:374
– Polismyndigheten har haft bristande kontroll över tillgången till medicin
för en person som skulle föras till ett behandlingshem och som avled under
transporten 18/19:428
– uttalanden om IVO:s möjligheter att hämta in en yrkesutövares patientjournal i ett tillsynsärende 19/20:168
– uttalanden om Polismyndighetens åtgärder vid en arbetsplatskontroll
19/20:605

Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
– tingsrätternas fördelning av ungdomsbrottmål 16/17:71
– kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten för att han verkställde en dom
om vård enligt LVU trots att domen inte fick verkställas innan den hade
vunnit laga kraft 16/17:536
– en ung person vårdades vid en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem
trots att förvaltningsrätten hade förordnat att han inte längre skulle vara
omhändertagen på en sådan grund som anges i 3 § LVU; fråga bl.a. om
någon tjänsteman vid socialnämndens förvaltning hade gjort sig skyldig till
tjänstefel 17/18:435
– disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna
tidsfrister i tre mål 18/19:50
– beslut att lägga ned en förundersökning mot tre nämndemän vid en förvaltningsrätt och att avsluta JO:s ärende; en bedömning med anledning av utformningen av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till den s.k. begränsningslagen 18/19:72
– en rådman underlät att meddela domar inom föreskrivna tidsfrister i tre tvistemål och ett brottmål; JO övervägde att anmäla rådmannen till Statens ansvarsnämnd för prövning av disciplinpåföljd men stannade för allvarlig kritik 19/20:73
– en dom om vård enligt 2 § LVU verkställdes innan den hade vunnit laga
kraft. Fråga bl.a. om någon tjänsteman vid nämndens förvaltning hade gjort
sig skyldig till tjänstefel 19/20:516

Tolk/översättning
– Polismyndighetens brister i dokumentationen av ett omhändertagande enligt 13 § polislagen påverkar förtroendet för polisen negativt och innebär
att åtgärden kan ifrågasättas 18/19:405
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– Försäkringskassan kritiseras bl.a. för att inte ha informerat de försäkrade
om möjligheten att skriva på finska samt för att inte ha anlitat tolk i tillräcklig utsträckning 18/19:453
– fråga om en socialnämnd vid tillhandahållande av umgängesstöd kunde föreskriva att en tolk skulle vara med vid umgängestillfällena 19/20:568

Tryck- och yttrandefrihet
– anmälan om Försvarets materielverks beslut att inrätta en s.k. visselblåsarfunktion 15/16:288
– kritik mot en enhetschef inom hemtjänsten för att hon uttryckt sig på ett sätt
som inte varit förenligt med det s.k. repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen 15/16:642
– ifrågasatt inskränkning av yttrandefriheten för en professor vid ett universitet som på sin fritid på den s.k. mikrobloggen Twitter uttryckt sig nedsättande om en namngiven person 15/16:648
– en rektor har agerat i strid med förbudet mot spridningshinder i 1 kap. 2 §
tryckfrihetsförordningen genom att inte tillåta en elev att dela ut flygblad
på skolan och genom att uttala att han skulle förhandsgranska information
som elever ville dela ut 16/17:615
– kritik mot en kommunstyrelse och dess ordförande för att man avbokade en
musikgrupp från en ungdomsfestival i strid med regeringsformen 16/17:661
– uttalanden om hur innehållet i ett mejl från chefen för Polismyndighetens
kommunikationsavdelning förhåller sig till reglerna om yttrandefrihet
17/18:170
– ett förbud för elever att använda den svenska flaggan på skolan innebar en
otillåten inskränkning av elevernas yttrandefrihet då förbudet inte var motiverat av ordningsskäl 17/18:480
– en ordförande i en kommunal nämnd ansågs ha kränkt en skolkurators yttrandefrihet genom att i ett svar på en fråga i kommunfullmäktige uttala att
ett inlägg som den anställde gjort på sin privata Fa-cebooksida var ”uppenbart olämpligt” 18/19:283
– en chef vid ett brandförsvarsförbund har i strid med repressalieförbudet beslutat att två brandmän som kritiserat förbundet inte skulle få fortsatt anställning 18/19:288
– en polis har medverkat i en politisk kampanjfilm med en polisbil och klädd
i polisuniform, vilket gett intryck av att han representerat Polismyndigheten
18/19:334
– en kommuns uppmaning till förskolechefer att inte tillåta personal att bära
knappar eller tröjor med ett visst textinnehåll utgjorde en kränkning av personalens yttrandefrihet 19/20:247
– frågasatt ingripande mot en banderoll på ett studentflak 19/20:253
– en kommun har lämnat felaktig information till sina chefer om anställdas
rätt till kontakt med media på arbetstid 19/20:259
– en socialnämnds beslut att med anledning av uttalanden på sociala medier
återta ett erbjudande om anställning har funnits strida mot det s.k. repressalieförbudet 19/20:294
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Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Domstol

– allvarlig kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt som utan stöd i lag har
beslutat om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 15/16:62
– dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra 18/19:68
– bl.a. långsam och passiv handläggning av ett brottmål; även underlåtenhet
att dokumentera överväganden om vite, hämtning och häktning när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling 19/20:66
– alla myndigheter i rättskedjan har ett ansvar för att agera så att beslut om
utevarohäktning kan verkställas och huvudförhandling hållas inom skälig
tid 19/20:365
Försvarsmakten

– kritik mot Försvarsmakten för det sätt som en övning har genomförts på
m.m. 16/17:93
Hälso- och sjukvård

– allvarlig kritik mot en psykiatrisk klinik för att en patient som vårdats enligt
lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, getts ECT-behandling utanför
landstingets vårdinrättning 15/16:482
– kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för att man fattat beslut om att bältesläggning och avskiljande ”ska gälla i max 72 timmar” 15/16:488
– tvångsvården av en patient upphörde automatiskt på grund av att sjukhuset
missat att bevaka tidsfristen enligt 7 § LPT. Under den tid som patienten
rättsligt sett var intagen för frivillig psykiatrisk vård hölls han avskild utan
lagstöd under åtta timmar 17/18:113
– undersökning av den lagrade informationen i en patients elekroniska utrustning 18/19:98
Kriminalvård

– anmälan mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, om de rutiner som häktet
tillämpar när ett beslag har hävts och föremålet i fråga ska lämnas ut till
någon som är intagen i häktet 15/16:171
– allvarlig kritik mot Kriminalvården för att en intagen under lång tid varit
placerad i avskildhet m.m. 15/16:191
– kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för att ha vidtagit åtgärder
som inte legat inom myndighetens uppdrag m.m. 15/16:209
– kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för brister i dokumentationsplikten m.m. 15/16:231
– allvarlig kritik mot Kriminalvården för omfattande brister i en kriminalvårdsanstalts ärendehandläggning 15/16:271
– intagna i anstalt har inte erbjudits utomhusvistelse i samband med avskildhetsplacering 16/17:218
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– en anstalt har hanterat pepparsprejer på ett bristfälligt sätt 16/17:237
– brister i samband med placering av intagna i avskildhet 16/17:247
– en manlig vårdare har utan lagstöd kroppsvisiterat en kvinnlig intagen
16/17:273
– tre anstalter har vidtagit åtgärder som saknar lagstöd med postförsändelser
till intagna 16/17:280
– Kriminalvårdens bedömningar av säkerhet och risker i samband med intagnas transporter till och vistelser vid sjukvårdsinrättningar 17/18:131
– behandlingen av en intagen i samband med urinprovstagning 17/18:141
– undersökning av intagnas munhålor efter intag av läkemedel 17/18:144
– placering av intagna i häkte i avskildhet m.m. 18/19:146
– kameraövervakning av intagna i en anstalt 18/19:201
– intagnas vistelse i ensamhet på Kriminalvårdens säkerhetsavdelningar
18/19:218
– behandlingen i häkte av en underårig intagen 18/19:234
– Kriminalvården har under längre tid har bedrivit häktesverksamhet i bristfälliga lokaler 19/20:203
– en person som var dömd för brott i Norge och vars straffverkställighet
skulle överflyttas från Norge till Sverige fick tillbringa 35 dagar i häkte i
avvaktan på en utredning om särskilda villkor 19/20:216
Polis, åklagare och tull

– kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för att polisen i strid mot
proportionalitetsprincipen gripit personer som misstänktes för en förseelse
som endast kan medföra penningböter 15/16:99
– kritik mot bl.a. två polismän vid Polismyndigheten i Västra Götaland för
beslut om gripande och hämtning till förhör 15/16:107
– kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för hur en kroppsbesiktning genomfördes; uttalanden om hänsynsprincipen vid urinprovstagning
15/16:154
– kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län för hanteringen
av ett hävt beslag 15/16:165
– uttalanden om förutsättningarna för att göra en husrannsakan i en bostad på
grund av misstanke om eget bruk av narkotika 16/17:383
– kritik mot dels polisen för dröjsmål med att anmäla ett gripande av en 15åring till åklagare, dels två åklagare för att 15-åringen anhölls och att anhållandet inte hävdes tidigare än som skedde 16/17:427
– uttalanden om Polismyndighetens möjligheter att vidta tvångsåtgärder vid
verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut enligt 12 kap. 14 § utlänningslagen 16/17:619
– uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att genomföra besök med en
förvarstagen på hans hemlandsambassad 16/17:626
– uttalanden om Polismyndighetens möjlighet att tillgripa våld för att genomföra ett besök med en förvarstagen på hans hemlandsambassad 16/17:633
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– det är i princip aldrig proportionerligt att använda en polishund på ett sätt
som riskerar att skada den som ett ingripande riktas mot för att brottslighet
där påföljden normalt är dagsböter ska kunna utredas 17/18:256
– uttalanden om bl.a. förutsättningarna för att genomföra en husrannsakan i
en bostad där det endast finns minderåriga barn 17/18:282
– granskning av Polismyndighetens handläggning av verkställighetsärenden
17/18:533
– Polismyndigheten har utan lagstöd hållit kvar ca 500 manliga resenärer på
en passagerarfärja för att möjliggöra identifiering av tre män som misstänktes för grov våldtäkt 18/19:340
– Polismyndigheten har brustit i behandlingen av en kvinna som omhändertagits för berusning, bl.a. genom att inte låta henne bli undersökt av läkare,
få en filt eller använda toalett 18/19:361
– Polismyndigheten har inte med tillräcklig noggrannhet och omsorg utövat
tillsyn av en kvinna som omhändertagits för berusning och inte heller dokumenterat sina iakttagelser på ett godtagbart sätt 18/19:374
– Polismyndigheten har brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits
för berusning och inte sett till att hon blivit undersökt av läkare 18/19:352
– en arrestantvakt har utan rättsligt stöd tvingat en person som omhändertagits för berusning att identifiera sig 18/19:387
– Polismyndighetens sätt att hantera avlägsnandet av en 13-åring var inte proportionerligt 18/19:392
– Polismyndighetens brister i dokumentationen av ett omhändertagande enligt 13 § polislagen påverkar förtroendet för polisen negativt och innebär
att åtgärden kan ifrågasättas 18/19:405
– Polismyndigheten har tagit med en person till förhör och hållit kvar honom
trots att det inte funnits förutsättningar för det 18/19:415
– Polismyndigheten har haft bristande kontroll över tillgången till medicin
för en person som skulle föras till ett behandlingshem och som avled under
transporten 18/19:428
– en person har tagits i förvar av Polismyndigheten och avlägsnats från landet
trots att myndigheten inte varit behörig. Personen har placerats i häkte av
Migrationsverket utan tillräcklig kontroll av om Polismyndigheten varit behörig att fatta förvarsbeslutet 18/19:613
– i samband med att polisen, utan att det fanns grund för det, kroppsvisiterade
medlemmar i en motorcykelklubb försvårade två poliser för en person att
filma ingripandet 19/20:298
– enskilda har normalt rätt att filma ett polisingripande 19/20:358
– alla myndigheter i rättskedjan har ett ansvar för att agera så att beslut om
utevarohäktning kan verkställas och huvudförhandling hållas inom skälig
tid 19/20:365
– polisen får inte genomföra en kroppsbesiktning av väsentlig omfattning i
ett fordon 19/20:385
– uttalanden om förutsättningarna för att Tullverket ska få undersöka innehållet i en elektronisk informationsbärare, t.ex. en mobiltelefon, som påträffas vid en tullkontroll 19/20:416
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– uttalanden om Polismyndighetens åtgärder vid en arbetsplatskontroll
19/20:605
Socialtjänst

– fråga om de rättsliga förutsättningarna för att i ett hyreskontrakt för boende
på ett korttidsboende föra in klausuler som gav personalen rätt att bl.a. undersöka den boendes rum 15/16:417
– en 17-årig pojke placerades på en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem;
fråga om hemmets skyldighet att före placeringen klarlägga om pojken var
omhändertagen på någon sådan grund som anges i 3 § LVU 16/17:543
– en yngling, som vårdades vid ett särskilt ungdomshem, hade avskilts efter
ett ”upplopp”. Avskiljningen borde ha avbrutits tidigare än vad som blev
fallet 16/17:552
– fråga om ett LVM-hem hade varit för passivt när det gällde att förhindra
intagna att olovligen lämna hemmet 16/17:571
– en ung person vårdades vid en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem
trots att förvaltningsrätten hade förordnat att han inte längre skulle vara
omhändertagen på en sådan grund som anges i 3 § LVU; fråga bl.a. om
någon tjänsteman vid socialnämndens förvaltning hade gjort sig skyldig till
tjänstefel 17/18:435
– två beslut om huruvida det förelegat förutsättningar för att besluta om
omedelbart omhändertagande av ensamkommande barn 17/18:449 och
17/18:454
– vård vid en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem får som regel pågå
högst två månader i följd. Den tiden påverkas inte av att den unge har omplaceras till ett annat ungdomshem 18/19:539
– fråga om en socialnämnd borde ha fattat ett formellt beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 19/20:548
Övriga

– det var olämpligt av Kronofogdemyndigheten att genomföra en visning av
en bostadsrättslägenhet när bostadsrättshavaren satt i köket iklädd endast
en blöja 17/18:152
– en person har tagits i förvar av Polismyndigheten och avlägsnats från landet
trots att myndigheten inte varit behörig. Personen har placerats i häkte av
Migrationsverket utan tillräcklig kontroll av om Polismyndigheten varit behörig att fatta förvarsbeslutet 18/19:613
– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638
– Skatteverkets agerande vid ett besök på en fastighet i samband med en revision 19/20:431
– uttalanden om tillämpningen av bestämmelserna om avskiljande och säkerhetsplacering vid Migrationsverkets förvar när förvarstagna använt narkotika eller anträffats med narkotika utan att vara påverkade 19/20:623
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Umgänge
– kritik mot Kalmar tingsrätt och mot två av tingsrättens domare i ett mål om
vårdnad om barn m.m. för lång handläggningstid, för avsaknad av tidsplan,
för bristfällig uppföljning av en utsedd medlares arbete och för att flera fattade beslut saknat stöd i lag 15/16:86
– kritik mot en tidigare rektor vid en lågstadieskola för att skolan upprättat
en överenskommelse om bl.a. en pappas umgänge med sitt barn i skolan
15/16:590
– fråga om en socialnämnd kunde besluta om umgängesbegränsning enligt
14 § LVU innefattande krav på drogtest 16/17:548
– en vårdnadshavare motsatte sig en reglering av umgänget med hennes barn
som vårdades med stöd av LVU. Socialförvaltningen har inte haft rätt att
begränsa umgänget utan att det först hade fattats ett beslut enligt 14 § LVU
16/17:564
– fyra romska barn vårdades med stöd av LVU; fråga om socialnämnden hade
gett barnen tillräckligt stöd för att de skulle kunna behålla kontakten med
sitt kulturella ursprung 17/18:444
– fråga om en förälder som inte var vårdnadshavare var part i ett ärende hos
nämnden som rörde bl.a. barnets umgänge med föräldern 18/19:508
– fråga om socialnämndens möjlighet att delegera rätten att fatta beslut enligt
14 § LVU om att inte röja den unges vistelseort och om umgängesbegränsning 18/19:521
– av ett beslut om s.k. umgängesbegränsning enligt 14 § LVU ska det framgå
bl.a. på vilket sätt umgänget begränsas, om beslutet gäller tills vidare eller
är tidsbegränsat och vad som är skälen för beslutet 18/19:529
– fråga om socialnämnden hade utformat vården enligt LVU så att den
främjade barnets samhörighet med sin mor 18/19:543
– fråga om en socialnämnd i ett beslut om umgängesbegränsning enligt 14 §
LVU kan ställa krav på drogtest 19/20:543
– fråga om en socialnämnd borde ha fattat ett formellt beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 19/20:548
– fråga om en socialnämnd kunde verkställa ett beslut om umgängesstöd genom att erbjuda umgänge i en lokal som nämnden brukade använda i sådana
fall trots att domstolen i sitt avgörande uttalat att det inte var lämpligt i det
enskilda fallet 19/20:563
– fråga om en socialnämnd vid tillhandahållande av umgängesstöd kunde föreskriva att en tolk skulle vara med vid umgängestillfällena 19/20:568
– en relationsvåldshandläggare vid en socialförvaltning borde inte ha upprättat
en skrivelse till den ena partens ombud i ett mål som gällde bl.a. umgänge
med barn och inte heller ha gett in en skrivelse som rörde umgängesmålet
direkt till domstolen 19/20:574

Underlåtenhet
– kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för att i ett mål om vårdnad om
barn m.m. ha underlåtit att upprätta en tidsplan för målets handläggning och
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för bristfällig kontroll över hur en utsedd medlare skötte sitt uppdrag
15/16:38
kritik mot en rådman vid Skaraborgs tingsrätt för att han i ett ärende om
adoption inte lät de biologiska föräldrarna yttra sig och för att han inte upplyste om konsekvenserna av adoptionen 15/16:47
allvarlig kritik mot en rådman vid Skaraborgs tingsrätt för underlåten handläggning av fyra tvistemål under längre tid samt kritik mot lagmannen för
underlåtenhet att agera för att få målen handlagda och avgjorda 15/16:57
allvarlig kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt i ett mål om vårdnad
om barn m.m. för den långa handläggningstiden, för avsaknad av tidsplan
och för bristfällig processledning 15/16:83
kritik mot Kalmar tingsrätt och mot två av tingsrättens domare i ett mål om
vårdnad om barn m.m. för lång handläggningstid, för avsaknad av tidsplan,
för bristfällig uppföljning av en utsedd medlares arbete och för att flera fattade beslut saknat stöd i lag 15/16:86
allvarlig kritik mot Försvarsmakten för att inte ha verkställt ett beslut från
Statens överklagandenämnd 15/16:297
kritik mot Förvaltningsrätten i Uppsala för den bristfälliga handläggningen
i samband med expedieringen av ett beslut i ett mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, vilket lett till
att den intagne var frihetsberövad 15 timmar för länge 15/16:303
underlåtenhet att komplettera utredningen i ett vårdnadsmål med uppgifter
som framkommit efter huvudförhandlingen m.m. 16/17:49
underlåtenhet att pröva en invändning om jäv hos beslutsmyndigheten
16/17:87
beslut i två fall som rör att sjukhus har underlåtit att fatta beslut enligt 24 §
LVM om att hindra en patient som tvångsvårdades enligt LVM från att
lämna sjukhuset 16/17:125
ett sjukhus har underlåtit att fatta beslut enligt 24 § LVM om att hindra en
patient som tvångsvårdades enligt LVM från att lämna sjukhuset 17/18:106
en socialnämnds handläggning av en begäran om utlämnande av allmänna
handlingar sedan kammarrätten återförvisat målet för ny prövning
17/18:184
disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna
tidsfrister i tre mål 18/19:50
en rådman gick inte igenom ett utkast till domskäl med de två nämndemän
som bestämde utgången i ett brottmål innan domen expedierades 18/19:62
underlåtenhet att i domar ta ställning till påståenden om partisk handläggning eller jäviga befattningshavare vid beslutsmyndigheten 18/19:79
en särskild ledamot vid en förvaltningsrätt var med och avgjorde ett mål
om laglighetsprövning utan att ge till känna en omständighet som kunde
antas utgöra jäv mot honom 18/19:92
Polismyndigheten har brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits
för berusning och inte sett till att hon blivit undersökt av läkare 18/19:352
Polismyndigheten har brustit i behandlingen av en kvinna som omhändertagits för berusning, bl.a. genom att inte låta henne bli undersökt av läkare,
få en filt eller använda toalett 18/19:361
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– Polismyndigheten har inte med tillräcklig noggrannhet och omsorg utövat
tillsyn av en kvinna som omhändertagits för berusning och inte heller dokumenterat sina iakttagelser på ett godtagbart sätt 18/19:374
– Polismyndigheten har haft bristande kontroll över tillgången till medicin
för en person som skulle föras till ett behandlingshem och som avled under
transporten 18/19:428
– uttalanden om Migrationsverkets handläggningstid i ett asylärende
18/19:634
– vid en inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered, Göteborg,
konstaterade JO brister i hanteringen av avskiljanden och häktesplaceringar
som görs av säkerhetsskäl och brister i sådana beslut 18/19:638
– bl.a. långsam och passiv handläggning av ett brottmål; även underlåtenhet
att dokumentera överväganden om vite, hämtning och häktning när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling 19/20:66
– en rådman underlät att meddela domar inom föreskrivna tidsfrister i tre tvistemål och ett brottmål; JO övervägde att anmäla rådmannen till Statens ansvarsnämnd för prövning av disciplinpåföljd men stannade för allvarlig kritik 19/20:73
– bristande handläggning av en fråga om kvarsittanderätt 19/20:90
– en länsstyrelse meddelade under flera år inga beslut i ärenden om jordbruksstöd i väntan på leverans av ett särskilt it-stöd 19/20:244
– Polismyndigheten har avbrutit handläggningen av ett ärende om vapentillstånd i åtta månader i avvaktan på en brottsutredning 19/20:336
– alla myndigheter i rättskedjan har ett ansvar för att agera så att beslut om
utevarohäktning kan verkställas och huvudförhandling hållas inom skälig
tid 19/20:365
– långsam handläggning av ärenden om anordnande av godmanskap m.m.
19/20:644

Underrättelse
– kritik mot Kriminalvården, anstalten Skogome, för att inte ha fullgjort myndighetens underrättelseskyldighet till målsäganden enligt 35 § fängelseförordningen 15/16:244
– kritik mot Förvaltningsrätten i Uppsala för den bristfälliga handläggningen
i samband med expedieringen av ett beslut i ett mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, vilket lett till
att den intagne var frihetsberövad 15 timmar för länge 15/16:303
– kritik mot Arbetsförmedlingen som bl.a. brustit i sin underrättelseskyldighet i ett ärende om återkallelse av en anvisning till en arbetsmarknadsutbildning 16/17:42
– intagna i häkte har nekats att ringa s.k. ankomstsamtal 16/17:213
– en miljönämnd skulle ha underrättat fastighetsägaren inför ett besök på fastigheten 16/17:307
– uttalanden om kravet att aktivitetsrapportera för personer med vissa typer
av funktionshinder 17/18:48
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– Arbetsförmedlingen har dröjt med att besvara en fråga om aktivitetsrapportering och med att registrera en adressuppgift vilket medfört att myndigheten inte har uppfyllt sin kommunicerings- och underrättelseskyldighet
17/18:55
– felaktig handläggning av ärenden om flyttning av två bilar 17/18:117
– underlåtenhet att informera en intagen i en anstalt om kameraövervakning
och bristfällig dokumentation av övervakningen 18/19:196
– en enskild har felaktigt frihetsberövats trots att Högsta domstolen beslutat
om inhibition 19/20:179
– en domstol biföll socialnämndens yrkande om att en flicka skulle beredas
vård enligt 2 § LVU men ogillade socialnämndens yrkande om vård enligt
3 § LVU. Socialnämnden borde utan dröjsmål ha underrättat det särskilda
ungdomshem där flickan var placerad om att hon inte var föremål för vård
med stöd av 3 § LVU 19/20:551
– fråga om en socialnämnd kunde verkställa ett beslut om umgängesstöd genom att erbjuda umgänge i en lokal som nämnden brukade använda i sådana
fall trots att domstolen i sitt avgörande uttalat att det inte var lämpligt i det
enskilda fallet 19/20:563

Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
– kritik mot bl.a. två polismän vid Polismyndigheten i Västra Götaland för
beslut om gripande och hämtning till förhör 15/16:107
– allvarlig kritik mot en stadsdelsnämnd för flera brister i handläggningen av
ett barnärende 15/16:382
– kritik mot en socialnämnd för att en förälder inte hade erbjudits tillfälle att
delta i en barnavårdsutredning 15/16:392
– fråga om socialförvaltningen under utredningen av ett ärende om försörjningsstöd på eget initiativ får söka information om sökandens förhållanden
på internet 15/16:403
– kritik mot en handläggare vid en socialförvaltning för att hon vid genomförandet av en s.k. vårdnadsutredning agerat på ett sådant sätt att det funnits
fog för att ifrågasätta hennes opartiskhet 15/16:456
– Försäkringskassan har haft stöd för sin åtgärd att begära in visst utredningsmaterial i ett ärende om assistansersättning 15/16:531
– underlåtenhet att komplettera utredningen i ett vårdnadsmål med uppgifter
som framkommit efter huvudförhandlingen m.m. 16/17:49
– en anstalt har kontaktat socialtjänsten trots att den intagne återkallat sitt
samtycke till sådan kontakt 16/17:224
– fråga om socialnämndens skyldighet att utreda gifta ensamkommande
barns behov av skydd eller stöd 16/17:484
– fråga om lämpligheten i att nämndens handläggare under en s.k. barnavårdsutredning samtalar med barn i skolan 16/17:506
– fråga bl.a. om socialnämndens handläggare inom ramen för en s.k. barnavårdsutredning har haft rätt att besöka barnets förskola för att observera
barnet utan vårdnadshavarnas samtycke 16/17:514
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– fråga om socialnämndens rätt att samtala med barn utan vårdnadshavarnas
samtycke under en s.k. förhandsbedömning 16/17:519
– en s.k. familjehemsutredning har ansetts ha sådana brister att den inte borde
ha legat till grund för en bedömning av familjehemmets lämplighet. Fråga
även om nämnden hade brustit i att uppmärksamma och utreda barnets situation i familjehemmet 16/17:527
– en kommun har inte ansetts behörig att genomföra en lex Sarah-utredning
avseende ett assistansbolag eller att förelägga bolaget att inkomma med en
handlingsplan 16/17:583
– utformningen av domskälen i mål om vårdnad om barn m.m. stod i strid
med omedelbarhetsprincipen i 17 kap. 2 § rättegångsbalken 17/18:61
– Försäkringskassan har under utredningen av ett ärende om försäkringstillhörighet begärt in dels utredningsmaterial från en bank utan att ha haft stöd
för det, dels uppgifter för tid som inte omfattades av utredningen 17/18:312
– två beslut om hemflyttning av ensamkommande barn som var placerade i
en annan kommun än anvisningskommunen; fråga bl.a. om barnen borde
ha fått komma till tals före socialnämndens beslut 17/18:384 och 17/18:392
– granskning av Polismyndighetens handläggning av verkställighetsärenden
17/18:533
– fråga om det fanns förutsättningar för en socialnämnd att under en barnutredning hämta in utdrag ur misstanke- och belastningsregistret 18/19:464
– ett ensamkommande barn uppgav att hon var 13 år och gift med en vuxen
kusin. Fråga bl.a. om socialnämnden borde ha familjehemsplacerat flickan
i kusinens familj 18/19:472
– fråga om socialnämnden genom att avsluta en barnutredning och därefter
omedelbart inleda en ny hade kringgått bestämmelsen i 11 kap. 2 § SoL om
inom vilken tid en barnutredning ska vara klar 18/19:498
– Socialnämndens utredning om ett barns hjälpbehov och hur detta ska tillgodoses ska behandlas inom ramen för en och samma utredning. Frågan
om vård med stöd av LVU ska således inte utredas i en särskild utredning
18/19:502
– fråga om det fanns förutsättningar för en socialnämnd att enligt 11 kap.
4 a § socialtjänstlagen besluta om uppföljning 18/19:505
– fråga om en förälder som inte var vårdnadshavare var part i ett ärende hos
nämnden som rörde bl.a. barnets umgänge med föräldern 18/19:508
– fråga bl.a. om en socialnämnd borde ha inlett en utredning enligt 7 § LVM
18/19:550
– allvarlig kritik mot en socialnämnd för underlåtenhet att i tid utreda om en
missbrukare behövde vård enligt LVM 18/19:556
– Konkurrensverkets handläggning av ett ärende om missbruk av dominerande ställning 18/19:662
– uttalanden om IVO:s möjligheter att hämta in en yrkesutövares patientjournal i ett tillsynsärende 19/20:168
– handläggningen i en kriminalvårdsanstalt av ett ärende om varning enligt
fängelselagen 19/20:226
– Polismyndigheten har avbrutit handläggningen av ett ärende om vapentillstånd i åtta månader i avvaktan på en brottsutredning 19/20:336
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– förundersökningsbegränsning på grund av den misstänktes funktionsnedsättning 19/20:397
– Skatteverkets agerande vid ett besök på en fastighet i samband med en revision 19/20:431
– Myndigheter måste ha rutiner som gör det möjligt för enskilda att lämna
uppgifter muntligt; även uttalanden om Försäkringskassans ut-redningsskyldighet när en läkare önskar kontakt 19/20:440
– en socialnämnd kunde inte låta vården enligt 3 § LVU av en ung man som
fyllde 18 år upphöra utan att ha gjort en utredning om saken och utan att ha
fattat ett beslut om att vården skulle upphöra 19/20:524
– långsam handläggning av ärenden om anordnande av godmanskap m.m.
19/20:644

Verkställighet
– allvarlig kritik mot Migrationsverket för bristande anvisningar till polismyndigheten i ett verkställighetsärende 15/16:367
– fråga om Statens institutionsstyrelses (SiS) skyldighet att anvisa plats vid
särskilda ungdomshem 15/16:428
– allvarlig kritik mot en socialnämnd bl.a. för att nämnden hade ”verkställt”
en domstols beslut om vårdnad genom ett omedelbart omhändertagande enligt LVU 15/16:442
– Kriminalvården har brustit i dokumentationen av en muntlig s.k. orosanmälan 16/17:183
– kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten för att han verkställde en dom
om vård enligt LVU trots att domen inte fick verkställas innan den hade
vunnit laga kraft 16/17:536
– en 17-årig pojke med hemvist i Rumänien vårdades med stöd av LVU; fråga om förutsättningarna för att begära handräckning enligt 43 § LVU för
att föra pojken till Arlanda för vidare transport till Rumänien 16/17:558
– uttalanden om tingsnotariers behörighet att handlägga brottmål där 34 kap.
brottsbalken ska tillämpas 17/18:75
– felaktig handläggning av ärenden om flyttning av två bilar 17/18:117
– i ett mål om verkställighet betalade Kronofogdemyndigheten ut pengar till
gäldenären i stället för till sökanden, skickade ett kravbrev till sökanden i
stället för till gäldenären när den felaktiga utbetalningen uppdagades och
dröjde därefter med utbetalningen av pengarna till sökanden 17/18:156
– två beslut om hemflyttning av ensamkommande barn som var placerade i
en annan kommun än anvisningskommunen; fråga bl.a. om barnen borde
ha fått komma till tals före socialnämndens beslut 17/18:384 och 17/18:392
– uppföljning av platssituationen vid Statens institutionsstyrelses särskilda
ungdomshem och LVM-hem 17/18:458
– frågan om i vilken utsträckning förvaltningslagen är tillämplig i ett verkställighetsärende 17/18:512
– en person som utvisats togs felaktigt i förvar innan tidsfristen för frivillig
avresa hade löpt ut 17/18:524
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– granskning av Polismyndighetens handläggning av verkställighetsärenden
17/18:533
– Polismyndighetens sätt att hantera avlägsnandet av en 13-åring var inte proportionerligt 18/19:392
– Polismyndigheten har haft bristande kontroll över tillgången till medicin
för en person som skulle föras till ett behandlingshem och som avled under
transporten 18/19:428
– en person har tagits i förvar av Polismyndigheten och avlägsnats från landet
trots att myndigheten inte varit behörig. Personen har placerats i häkte av
Migrationsverket utan tillräcklig kontroll av om Polismyndigheten varit behörig att fatta förvarsbeslutet 18/19:613
– en rådman förordnade i ett mål om beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga om verkställighet av domen utan
stöd i lagen 19/20:93
– Rättsmedicinalverkets och Polismyndighetens handläggning av ett ärende
om handräckning 19/20:141
– en dom om vård enligt 2 § LVU verkställdes innan den hade vunnit laga
kraft. Fråga bl.a. om någon tjänsteman vid nämndens förvaltning hade gjort
sig skyldig till tjänstefel 19/20:516
– fråga om en socialnämnd kunde verkställa ett beslut om umgängesstöd genom att erbjuda umgänge i en lokal som nämnden brukade använda i sådana
fall trots att domstolen i sitt avgörande uttalat att det inte var lämpligt i det
enskilda fallet 19/20:563
– fråga om en socialnämnd vid tillhandahållande av umgängesstöd kunde föreskriva att en tolk skulle vara med vid umgängestillfällena 19/20:568

Vårdnad/vårdnadshavare
– kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för att i ett mål om vårdnad om
barn m.m. ha underlåtit att upprätta en tidsplan för målets handläggning och
för bristfällig kontroll över hur en utsedd medlare skötte sitt uppdrag
15/16:38
– allvarlig kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt i ett mål om vårdnad
om barn m.m. för den långa handläggningstiden, för avsaknad av tidsplan
och för bristfällig processledning 15/16:83
– kritik mot Kalmar tingsrätt och mot två av tingsrättens domare i ett mål om
vårdnad om barn m.m. för lång handläggningstid, för avsaknad av tidsplan,
för bristfällig uppföljning av en utsedd medlares arbete och för att flera fattade beslut saknat stöd i lag 15/16:86
– kritik mot en socialförvaltning för genomförandet av ett oanmält hembesök
hos en förälder i samband med att den andra föräldern skulle hämta ett gemensamt barn 15/16:388
– allvarlig kritik mot en socialnämnd bl.a. för att nämnden hade ”verkställt”
en domstols beslut om vårdnad genom ett omedelbart omhändertagande enligt LVU 15/16:442
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– kritik mot en handläggare vid en socialförvaltning för att hon vid genomförandet av en s.k. vårdnadsutredning agerat på ett sådant sätt att det funnits
fog för att ifrågasätta hennes opartiskhet 15/16:456
– kritik mot en socialförvaltning för hur genomförda samarbetssamtal har redovisats till tingsrätten 15/16:469
– underlåtenhet att komplettera utredningen i ett vårdnadsmål med uppgifter
som framkommit efter huvudförhandlingen m.m. 16/17:49
– långsam handläggning av ett mål om vårdnad om barn m.m. och bristfällig
utformning av ett beslut om vilandeförklaring 16/17:56
– utformningen av domskälen i mål om vårdnad om barn m.m. stod i strid
med omedelbarhetsprincipen i 17 kap. 2 § rättegångsbalken 17/18:61
– utformningen av skälen i ett interimistiskt beslut i ett vårdnadsmål stod i
strid med kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 17/18:70
– bland annat långsam handläggning av ett interimistiskt yrkande om överflyttande av vårdnaden om ett barn enligt 6 kap. 8 a § andra stycket föräldrabalken 17/18:82
– en familjerättssekreterare som skulle höras som vittne i en vårdnadstvist
talade med barnet före domstolens huvudförhandling; fråga om hon före
förhandlingen borde ha informerat båda vårdnadshavarna om vad som hade
kommit fram vid samtalet 17/18:463
– beslut om tillträdesförbud till en skola ska fattas av huvudmannen genom den ansvariga nämnden. Beslutanderätten kan delegeras till rektor
17/18:484
– kritik mot en skolkurator som under en pågående vårdnadstvist höll stödsamtal med den ena föräldern och följde med samma förälder på ett möte
vid socialförvaltningen 17/18:494
– kritik mot en lärare som under en pågående vårdnadstvist i ett mejl till en
av vårdnadshavarna uttalade sig om den andra vårdnadshavaren på ett sätt
som inte var neutralt 17/18:498
– fråga om socialnämnden hade utformat vården enligt LVU så att den
främjade barnets samhörighet med sin mor 18/19:543
– en skolsköterska genomförde en hälsokontroll av en elev utan att först kontakta elevens vårdnadshavare 18/19:601
– en socialnämnd får kritik för att den hämtade två barn, som bodde hos sin
mor, i skolan sedan en domstol hade beslutat att fadern skulle ha ensam
vårdnad om barnen 19/20:481

Återkallelse
– Polismyndigheten och en kommun har i flera avseenden brustit i handläggningen av en ansökan om tillstånd för en uteservering och av återkallelse
av tillståndet 19/20:347

Överklagande
– uttalanden om en lista som används vid fördelningen av uppdrag som
målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn vid Malmö tings786
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rätt; även uttalande om domstolssekreterares behörighet att förordna sådana
och lagmannens ställningstagande till en begärd överklagandehänvisning
15/16:50
frågor om tiden för överklagande m.m. 15/16:574
felaktigt belopp i en tvistemålsdom och fel part i ett beslut om rättelse av
domen m.m. 19/20:85
långsam handläggning av ett mål om sjukersättning 19/20:101
långsam handläggning av ett mål om livränta 19/20:105
Riksarkivet har bl.a. tagit ut en eftersökningsavgift för åtgärder som myndigheten är skyldig att vidta enligt tryckfrihetsförordningen 19/20:264
Migrationsverket har dröjt drygt sju månader med att överlämna ett överklagande till migrationsdomstolen 19/20:616
Migrationsverket har dröjt drygt ett år med att överlämna ett överklagande
till migrationsdomstolen 19/20:620
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Ett alfabetiskt register till JO:s ämbetsberättelser 1967–1975/76 finns bifogat
som bilaga 3 (s. 557) till ämbetsberättelsen 1975/76 och har även tryckts separat. I ingressen till detta register har JO lämnat upplysningar om register till
tidigare ämbetsberättelser.
Ett alfabetiskt register till JO:s ämbetsberättelser 1976/77–1988/89 finns
bifogat som bilaga 4 (s. 437) till ämbetsberättelsen 1988/89.
Ett alfabetiskt register till JO:s ämbetsberättelser 1989/90–1993/94 finns
bifogat som bilaga 4 (s. 534) till ämbetsberättelsen 1993/94.
Ett alfabetiskt register till JO:s ämbetsberättelser 1994/95–1998/99 finns
bifogat som bilaga 4 (s. 564) till ämbetsberättelsen 1998/99.
Ett alfabetiskt register till JO:s ämbetsberättelser 1999/2000–2003/04
finns bifogat som bilaga 4 (s. 470) till ämbetsberättelsen 2003/04.
Ett alfabetiskt register till JO:s ämbetsberättelser 2004/05–2008/09 finns
bifogat som bilaga 9 (s. 598) till ämbetsberättelsen 2008/09.
Ett alfabetiskt register till JO:s ämbetsberättelser 2009/10–2014/15 finns
bifogat som bilaga 9 (s. 710) till ämbetsberättelsen 2014/15.
Ett alfabetiskt register till JO:s ämbetsberättelser 2015/16–2019/20 finns
bifogat som bilaga 9 (s. 722) till ämbetsberättelsen 2019/20.
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Allmänna handlingar
Fråga om handling är allmän eller inte
– tjänstemän vid en kommun har använt sina privata e-postadresser i tjänsten
och hanterat ett utkast till rapport i strid med regelverket för allmänna handlingar 22/23:213
– en generaldirektörs användande av privat e-post för kommunikation av allmän handling samt efterföljande hantering stred mot objektivitetsprincipen
22/23:245

Fråga om sekretess för uppgifter
– bristande dokumentation efter att en persons skyddade namn synts på en
presentationsskärm under en huvudförhandling i ett brottmål 20/21:56
– en rådman vid en tingsrätt har hanterat skyddade personuppgifter i en tvistemålsdom på ett bristfälligt sätt 21/22:359
– en tingsrätt har skickat uppgifter om en underårig målsägande till en förälder som inte var vårdnadshavare 21/22:371
– en tingsrätt har skickat uppgifter om en underårig misstänkt till en förälder
som inte var vårdnadshavare 21/22:376

Fråga om utlämnande av allmän handling eller uppgifter därur
– Kronofogdemyndighetens hantering av ansökningar om betalningsföreläggande 20/21:252
– bristfällig handläggning vid utlämnande av en allmän handling med förbehåll om sekretess 20/21:307
– Riksarkivet dröjde drygt nio veckor med att lämna ut en kopia av en allmän
handling. Även uttalanden om en myndighets skyldighet att inrätta sin organisation så att tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav kan efterlevas 20/21:317
– Migrationsverket har lämnat felaktig och vilseledande information på sin
webbplats och i ett standardiserat mejlsvar 20/21:573
– uttalanden om en myndighets rutin att hantera en begäran om allmän handling först när behandlingen av en föregående begäran är avslutad 21/22:382
– en tjänsteman lämnade en vilseledande uppgift och fördröjde ett utlämnande av en allmän handling samt agerade i strid med efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen 21/22:398
– granskning av en påstådd samordning mellan ett antal kommuner och en
region vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som
rör covid-19 21/22:402
– fråga om 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. 5 § offentlighets- och
sekretesslagen skulle tillämpas när en kommunanställd i och för sin tjänsteutövning begärde ut allmänna handlingar från en annan myndighet
22/23:236
– en enskild har rätt till ett överklagbart beslut då en myndighet nekar att
lämna ut en handling på stället med hänvisning till betydande hinder
22/23:241
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Diarieföring
– bristande dokumentation efter att en persons skyddade namn synts på en
presentationsskärm under en huvudförhandling i ett brottmål 20/21:56
– Kronofogdemyndighetens hantering av ansökningar om betalningsföreläggande 20/21:252
– granskning av Arbetsmiljöverkets ageranden i fråga om personlig skyddsutrustning vid hanteringen av brukare med möjlig covid-19 efter ett s.k.
skyddsstopp på ett vård- och omsorgsboende 21/22:57
– en generaldirektörs användande av privat e-post för kommunikation av allmän handling samt efterföljande hantering stred mot objektivitetsprincipen
22/23:245

Gallring
– fråga om det fanns rättsligt stöd för att gallra allmänna handlingar ur ett
e-arkiv 21/22:390
– granskning av en påstådd samordning mellan ett antal kommuner och en
region vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som
rör covid-19 21/22:402
– tjänstemän vid en kommun har använt sina privata e-postadresser i tjänsten
och hanterat ett utkast till rapport i strid med regelverket för allmänna handlingar 22/23:213
– uttalanden om en kammarrätts rutiner för återlämnande av inlånade handlingar som har sekretessprövats 22/23:228
– en generaldirektörs användande av privat e-post för kommunikation av allmän handling samt efterföljande hantering stred mot objektivitetsprincipen
22/23:245

Sökandens rätt till anonymitet
– Bolagsverket kritiseras för vägran att ta emot kontant betalning vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar 22/23:510

Övriga frågor
– en anstalt samlade ihop flera framställningar från en intagen om att få kopior av handlingar och frångick regeln om avgiftsfrihet för färre än tio sidor
20/21:309
– en åklagare och en polis har brustit vid hanteringen av en misstänkts begäran om insyn i sidomaterialet i en avslutad förundersökning 21/22:464
– Finansinspektionen har brustit i sin dokumentation samt i utformningen av
styrdokument för handläggningen av undersökningsärenden, vilket medfört
risk för otillåtna begränsningar av handlingsoffentligheten och allmänhetens insyn 21/22:637
– Kriminalvårdens hantering av ett önskemål från en intagen i anstalt att ta
del av digitalt material inför en resningsansökan 22/23:171
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Allmänna val
– frågor om jäv i en valnämnd och om beslutanderätt för nämndens sekreterare att hantera valsedlar i samband med de allmänna valen 2018 21/22:629

Anmälan/anmälningsskyldighet
– bristfällig information från Bolagsverket om förfarandet vid anmälan om
verkliga huvudmän 20/21:582
– frågan om anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen bör handläggas
som ärenden 20/21:593
– polisen har omhändertagit en 13-årig pojke enligt 12 § polislagen utan att
det fanns grund för åtgärden 22/23:301
– Skatteverket kritiseras för långsam handläggning av ärenden om folkbokföring efter inflyttning till Sverige 22/23:321

Anonymitet
– Migrationsverket har lämnat felaktig och vilseledande information på sin
webbplats och i ett standardiserat mejlsvar 20/21:573
– Bolagsverket kritiseras för vägran att ta emot kontant betalning vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar 22/23:510

Ansökan
– Kronofogdemyndighetens hantering av ansökningar om betalningsföreläggande 20/21:252
– en socialnämnd frågade inte en enskild, som vid upprepade tillfällen uppgav att han önskade ett annat boende, om han ville ansöka om bistånd enligt
socialtjänstlagen 20/21:476
– i handläggningen av en ansökan om placering i förskola är en kommun inte
skyldig att kontrollera att vårdnadshavarna är överens 20/21:535
– felaktig handläggning av ett ärende om Schengenvisering där sökanden
gjort gällande att hon omfattades av rörlighetsdirektivet 20/21:549
– en tingsrätt har dröjt med att hålla konkursförhandlingar och har särbehandlat staten som borgenär 21/22:83
– en socialnämnd borde ha godtagit en ansökan om försörjningsstöd som undertecknats av den enskildes gode man 21/22:548
– granskning av Migrationsverkets handläggningstider i medborgarskapsärenden 21/22:605

Avgift
– en anstalt samlade ihop flera framställningar från en intagen om att få kopior av handlingar och frångick regeln om avgiftsfrihet för färre än tio sidor
20/21:309
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– felaktig handläggning av ett ärende om Schengenvisering där sökanden
gjort gällande att hon omfattades av rörlighetsdirektivet 20/21:549
– en tingsrätt har dröjt med att hålla konkursförhandlingar och har särbehandlat staten som borgenär 21/22:83
– det var felaktigt att debitera en avgift för uteblivet besök för patienter som
vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19 22/23:121
– Bolagsverket kritiseras för vägran att ta emot kontant betalning vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar 22/23:510

Avsaknad av lagstöd/felaktig rättstillämpning
– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för ordningsregler som inskränker yttrandefriheten och förbjuder innehav av journalhandlingar
20/21:77
– Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material 20/21:110
– transport av frihetsberövade: Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att ha
fattat ett beslut som står i strid med gällande förordning 20/21:213
– en anstalt samlade ihop flera framställningar från en intagen om att få kopior av handlingar och frångick regeln om avgiftsfrihet för färre än tio sidor
20/21:309
– bestämmelsen i 28 kap. 14 § rättegångsbalken om att ta fingeravtryck utgör
inte lagstöd för ett beslut om att med tvång lägga en misstänkts finger på
en mobiltelefon för att låsa upp telefonen eller en applikation i den
20/21:375
– Försäkringskassan kritiseras för att ha begärt uppgifter från en bank utan
att ha haft stöd för det 20/21:414
– Försäkringskassan har utan lagstöd skickat en förfrågan till en bank för att
få uppgifter om någon annan än den försäkrade 20/21:417
– Migrationsverket har hanterat en fråga om att en förvarstagen skulle friges
på ett bristfälligt sätt, vilket resulterade i att en person var förvarstagen i
närmare två dygn utan laglig grund 20/21:541
– felaktig handläggning av ett ärende om Schengenvisering där sökanden
gjort gällande att hon omfattades av rörlighetsdirektivet 20/21:549
– det saknas lagstöd för en rättspsykiatrisk klinik att generellt inskränka patienters rätt att inneha viss egendom i sina patientrum 21/22:188
– allvarlig kritik mot en läkare för att ha utfärdat ett vårdintyg utan att ha
genomfört föreskriven undersökning av patienten 21/22:212
– en anstalt genomförde rutinmässigt kroppsbesiktningar vid befordran av
s.k. myndighetspost till intagna utan att ha rättsligt stöd för det 21/22:305
– polisen har vid flera tillfällen utan grund ingripit mot en person som ägnat
sig åt passiv insamling av pengar (tiggeri) utanför en mataffär 21/22:420
– polisen har utan att det fanns rättslig grund för det överlämnat en misstänkts
identitetsuppgifter som omfattades av sekretess till en biljettkontrollant
21/22:442
– polisen har utan att det fanns rättslig grund för det genomfört en husrannsakan i en lokal som användes av en mc-klubb 21/22:448
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– i sökandet efter en försvunnen person som befarades vara självmordsbenägen har polisen gjort husrannsakan i en bostad utan att det var nödvändigt
på det sätt som krävs enligt 21 § polislagen 21/22:458
– mot bakgrund av den ökade spridningen av covid-19 fattade Arbetsförmedlingen i mars 2020 två beslut om tillfälligt stopp av sanktioner och
underrättelser m.m. Fråga om vilket rättsligt stöd som myndigheten hade
för besluten 22/23:30
– en tingsrätt har inte fattat beslut om restriktioner vid en huvudförhandlings
avslutande. Även frågor om Kriminalvårdens ansvar 22/23:42
– frågan om totalförsvarspliktiga i strid med regeringsformen har tvingats att
ge till känna sin åskådning i politiskt hänseende 22/23:91
– det saknas rättsligt stöd för att besluta om ett generellt besöksförbud inom
den frivilliga hälso- och sjukvården 22/23:99
– det var felaktigt att debitera en avgift för uteblivet besök för patienter som
vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19 22/23:121
– Kriminalvården har inte fört över en intagen med ett verkställbart fängelsestraff från häkte till anstalt inom den tid som strafftidslagen anger
22/23:158
– i syfte att förhindra en inspelning vid ett förhör har en polis omhändertagit
förhörspersonens mobiltelefon och sökt igenom hans jacka utan att det
fanns lagstöd för åtgärderna 22/23:260
– vid en samverkansinsats mellan Polismyndigheten och Tullverket har
tvångsåtgärder vidtagits utan rättslig grund 22/23:272
– Polismyndigheten har med tvång fotograferat en persons mc-väst och körkort utan stöd i lag och därigenom kränkt hans rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen 22/23:280
– polisen har genomfört en kroppsvisitation i strid med hänsynsprincipen
22/23:291
– polisen har omhändertagit en 13-årig pojke enligt 12 § polislagen utan att
det fanns grund för åtgärden 22/23:301
– initiativärende om Tullverkets åtgärder vid en tullkontroll 22/23:308
– skolledningen på ett gymnasium utförde kroppsvisitationer av elever i strid
med 2 kap. 6 § regeringsformen 22/23:463
– Bolagsverket kritiseras för vägran att ta emot kontant betalning vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar 22/23:510
– en ambassads kontroll av kroppstemperaturen hos besökare var ett ingrepp
i regeringsformens skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp 22/23:529

Barn/ungdom
Domstol
– en tingsrätt har under fem månader inte hållit någon omhäktningsförhandling beträffande en 17-åring 21/22:89
– en tingsrätt har skickat uppgifter om en underårig målsägande till en förälder som inte var vårdnadshavare 21/22:371
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– en tingsrätt har skickat uppgifter om en underårig misstänkt till en förälder
som inte var vårdnadshavare 21/22:376

Polis, åklagare och tull
– polisen har genomfört en kroppsvisitation på ett sätt som innebar att åtgärden utgjorde en kroppsbesiktning och i ett utrymme som inte uppfyllde rättegångsbalkens krav på avskildhet 22/23:256
– uttalanden om den s.k. Linköpingsmodellen som används vid Polismyndigheten när en ung person misstänks ha använt narkotika 22/23:265
– polisen har omhändertagit en 13-årig pojke enligt 12 § polislagen utan att
det fanns grund för åtgärden 22/23:301

Skolan
– i handläggningen av en ansökan om placering i förskola är en kommun inte
skyldig att kontrollera att vårdnadshavarna är överens 20/21:535
– en begäran från en skolledning om att få förhandsgranska en skoltidning
var inte förenlig med tryckfrihetsförordningens censurförbud 21/22:355
– uttalanden om en skollednings åtgärder gentemot elevföreningar i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter 21/22:586
– en obligatorisk skolaktivitet får inte utformas som en demonstration
21/22:595
– utformningen av en skolaktivitet får inte ge eleverna intrycket att de tvingas
delta i en meningsyttring 21/22:599
– en gymnasieskola genomförde drogtest utan att säkerställa att eleven medverkade frivilligt 22/23:454
– uttalanden om handläggning av frågor om förbud att besöka en skola
22/23:458
– skolledningen på ett gymnasium utförde kroppsvisitationer av elever i strid
med 2 kap. 6 § regeringsformen 22/23:463

Socialtjänst
– en socialnämnd genomförde inom ramen för en utredning s.k. beteendeobservationer av en snart 13-årig pojke i hans skola 20/21:434
– en socialnämnd tillfrågade inte vårdnadshavarna om deras inställning till
att nämnden samtalade med barnen under handläggningen av en barnutredning 20/21:445
– en socialnämnd hämtade två syskon i förskolan och tog med dem till en
lokal som tillhörde socialtjänsten utan att vårdnadshavarna hade samtyckt
till detta. Nämnden kontaktade därefter barnens pappor och lämnade över
barnen till dem, men tog inte någon kontakt med barnens mor 20/21:452
– en socialnämnd bestämde ensidigt hur umgänget mellan ett barn, som vårdades i ett familjehem med stöd av socialtjänstlagen, och vårdnadshavaren
skulle utformas 20/21:460
– en socialnämnd dokumenterade barnärenden på ett sätt som syftade till att
försvåra den ena vårdnadshavarens insyn i dessa och agerade i strid med
regeringsformens krav på opartiskhet och saklighet. Nämnden underlät
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även att kommunicera en vårdnads-, boende- och umgängesutredning med
parterna 20/21:464
två handläggare vid en socialnämnd åkte till en vårdnadshavares hem för
att göra s.k. skyddsbedömningar om barnen utan att först ha försökt komma
i kontakt med vårdnadshavaren. Även fråga om förutsättningarna för handläggarna att gå in i bostaden 20/21:470
en enhetschef inom socialtjänsten beslutade att inleda utredningar om två
syskon trots att hon var jävig 20/21:481
en stadsdelsnämnd lät en jourhemsplacering av en snart 16-årig flicka fortsätta trots att en av vårdnadshavarna inte längre samtyckte till placeringen
20/21:485
personal vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem Tysslinge har i strid
med 2 kap. 6 § regeringsformen lagt ned och hållit fast en intagen ungdom
mot golvet 20/21:489
en socialnämnd brast i handläggningen av ett ärende som rörde omplacering av två syskon som vårdades med stöd av LVU; särskilt fråga om vilken
utredning nämnden skulle ha utfört 20/21:499
en socialnämnd brast i hanteringen av ett ärende där ett trettonårigt barn
som vårdades med stöd av LVU hade en sexuell relation med en sextonåring under vårdtiden 20/21:505
en socialnämnd har, utan att det funnits något beslut, vid två tillfällen omhändertagit en ungdom. Nämndens ordförande har utan att det funnits förutsättning för det fattat beslut om omedelbart omhändertagande dagen efter
att förvaltningsrätten avslagit nämndens ansökan om vård 20/21:509
en socialnämnds vårdnadsutredning uppfyllde inte det grundläggande kravet på objektivitet 20/21:515
en biträdande enhetschef vid en stadsdelsnämnd motarbetade verkställigheten av och satte sig över en domstols beslut om umgänge med umgängesstöd. Stadsdelsnämnden agerade även bl.a. i strid med regeringsformens
krav på saklighet och opartiskhet genom att på begäran av part skicka in ett
yttrande till domstolen 20/21:521
två socialsekreterare vid en socialnämnd hjälpte en förälder att svara på
stämningsansökan från den andre föräldern i ett familjemål 20/21:531
en socialnämnd placerade ett barn hos en anhörig utan att fatta ett formellt
beslut om placering och tog inte sitt ansvar för barnet under den tid placeringen pågick 21/22:510
en socialnämnd träffade en överenskommelse med en vårdnadshavare om
att hon och hennes flicka skulle bo hos morföräldrarna. Eftersom det var
fråga om en placering av flickan var nämnden ansvarig för henne 21/22:523
fråga om en socialnämnds möjlighet att använda den digitala kommunikationstjänsten Snapchat i kontakterna med en fjortonårig flicka som avvikit
från ett HVB-hem 21/22:532
en socialnämnd genomförde två barnutredningar direkt efter varandra och
överskred den lagstadgade tidsfristen i båda utredningarna 21/22:538
en anställd vid ett av SiS:s ungdomshem pussade en flicka som vårdades
vid hemmet. Fråga bl.a. om hur SiS utredde händelsen 21/22:553
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– en anställd vid ett av SiS:s ungdomshem slog till en flicka som vårdades
vid hemmet. Fråga bl.a. om hur SiS utredde händelsen 21/22:564
– fråga bl.a. om en socialnämnd kan avvakta med att underställa förvaltningsrätten ett beslut om omedelbart omhändertagande till dess att beslutet är
verkställt 21/22:576
– fråga bl.a. om utformningen av ett beslut om placering av ett barn i ett jourhem samt om socialnämndens ansvar för att följa upp vården av barnet
21/22:581
– en socialnämnd genomförde ett oanmält hembesök trots att det inte fanns
skäl för det 22/23:379
– fråga bl.a. om socialnämndens ansvar när en barnutredning har inletts och
barnet flyttar hem till en närstående 22/23:384
– fråga om hur en socialnämnd hanterade ett ärende där ett placerat barn
kunde antas ha blivit utsatt för ett sexualbrott 22/23:391
– en socialnämnd har i flera avseenden brustit i handläggningen av ett ärende
om omplacering av en pojke 22/23:414
– en socialnämnd och ett ungdomshem har inte korrekt hanterat en situation
när en flicka skulle placeras vid hemmet 22/23:424

Övrigt
– fråga om en regions hantering av minderårigas vaccination mot covid-19
utan vårdnadshavares samtycke 22/23:126
– Försäkringskassan får allvarlig kritik för att i samband med en orosanmälan
ha överlämnat flera handlingar med sekretesskyddade uppgifter till socialnämnden utan att någon sekretessprövning gjorts 22/23:360
– överförmyndarnämnden i Stockholms stad har handlat i strid med legalitetsprincipen och brustit i sin tillsyn i ett ärende om kontroll av förvaltning
22/23:490

Barnets bästa
– uttalanden om den s.k. Linköpingsmodellen som används vid Polismyndigheten när en ung person misstänks ha använt narkotika 22/23:265
– polisen har omhändertagit en 13-årig pojke enligt 12 § polislagen utan att
det fanns grund för åtgärden 22/23:301
– en socialnämnd genomförde ett oanmält hembesök trots att det inte fanns
skäl för det 22/23:379
– fråga om hur en socialnämnd hanterade ett ärende där ett placerat barn
kunde antas ha blivit utsatt för ett sexualbrott 22/23:391
– en socialnämnd har i flera avseenden brustit i handläggningen av ett ärende
om omplacering av en pojke 22/23:414

Behörighet/befogenhet
– beslut om ändring i en regions riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning har
inte fattats i behörig ordning 20/21:148
598

REGISTER

BILAGA 10

2022/23:JO1

– närståendes behörighet att anmäla klagomål till IVO 20/21:157
– frågor om jäv i en valnämnd och om beslutanderätt för nämndens sekreterare att hantera valsedlar i samband med de allmänna valen 2018 21/22:629
– frågan om Allmänna reklamationsnämndens behörighet att pröva tvist rörande advokatverksamhet 21/22:657
– vid en samverkansinsats mellan Polismyndigheten och Tullverket har
tvångsåtgärder vidtagits utan rättslig grund 22/23:272
– polisen har genomfört en kroppsvisitation i strid med hänsynsprincipen
22/23:291
– överförmyndarnämnden i Stockholms stad har handlat i strid med legalitetsprincipen och brustit i sin tillsyn i ett ärende om kontroll av förvaltning
22/23:490

Bemötande
– en anstalt samlade ihop flera framställningar från en intagen om att få kopior av handlingar och frångick regeln om avgiftsfrihet för färre än tio sidor
20/21:309
– i samband med utfärdande av ett föreläggande av ordningsbot har en polis
agerat på ett sätt som inte är förenligt med regeringsformens krav på saklighet och skyldigheten för en polis att uppträda på ett sätt som inger förtroende 20/21:349
– en häktad kvinna som genomgick en sen abort på sjukhus underkastades
alltför långtgående säkerhetsarrangemang och visades inte tillräcklig respekt 21/22:330
– en tjänsteman hos en länsstyrelse har i strid mot kravet på saklighet i 1 kap.
9 § regeringsformen gjort uttalanden som grundade sig på ett otillräckligt
underlag 22/23:536
– uttalanden om kravet på saklighet och opartiskhet med anledning av kontakter som en tillståndsenhet vid en kommun haft med enskilda som ansökt
om tillstånd 22/23:539

Beslut
Motivering av beslut
– närståendes behörighet att anmäla klagomål till IVO 20/21:157
– en undersökning av några a-kassors handläggning av ärenden med inriktning på frågan om handläggningstider och utformningen av beslut 21/22:42
– en tingsrätt har under fem månader inte hållit någon omhäktningsförhandling beträffande en 17-åring 21/22:89
– en kvinnlig intagen, som misstänktes ha svalt narkotika, fick till slut genomgå kroppsbesiktning på sjukhus i form av bl.a. vaginal och rektal undersökning. Frågan om anstalten hade ett uppfattat samtycke från kvinnan till
grund för beslutet om tvångsåtgärden 21/22:321
– JO:s granskning av åklagarens redovisning vid pressträffen om Palmeutredningen 21/22:472
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– avskildhetsplaceringar av intagna inom kriminalvården på grund av smittspridning av covid-19 och deras möjlighet att ta eget ansvar 22/23:143
– en anställd vid Kriminalvården upprättade en redogörelse om misstänkt
misskötsamhet och medverkade därefter i ärendet om varning både som
förhörsvittne och som tolk 22/23:198
– de krav på klargörande motivering som ställs i förvaltningslagen bör även
ställas vid kommunicering enligt 110 kap. 13 a § socialförsäkringsbalken
22/23:341
– uttalanden om handläggning av frågor om förbud att besöka en skola
22/23:458
– uttalanden om bl.a. motiveringsskyldighet och partsställning vid beslut om
förslag till fördelning av vissa forskningsanslag 22/23:469
– granskning av Migrationsverkets hantering av dröjsmålstalan enligt 12 §
förvaltningslagen i medborgarskapsärenden 22/23:481

Utformning av beslut
– bristande dokumentation efter att en persons skyddade namn synts på en
presentationsskärm under en huvudförhandling i ett brottmål 20/21:56
– närståendes behörighet att anmäla klagomål till IVO 20/21:157
– en undersökning av några a-kassors handläggning av ärenden med inriktning på frågan om handläggningstider och utformningen av beslut 21/22:42
– en rådman vid en tingsrätt har hanterat skyddade personuppgifter i en tvistemålsdom på ett bristfälligt sätt 21/22:359
– fråga bl.a. om utformningen av ett beslut om placering av ett barn i ett jourhem samt om socialnämndens ansvar för att följa upp vården av barnet
21/22:581
– flyttning och skrotning av ett fordon som var registrerat i utlandet
22/23:136
– vid ett återkravsbeslut bör beslutsfattarens namn framgå direkt av den handling genom vilken den enskilde underrättas om beslutet 22/23:326
– Försäkringskassan har utformat fem beslut angående samma person på ett
bristfälligt sätt och dessutom brustit i service 22/23:335
– ett partsbesked om felaktigt utbetald ersättning bör till följd av myndigheternas serviceskyldighet innehålla bl.a. uppgifter om beslutsfattarens namn
22/23:366
– Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid tillsynen av ett LSSboende brustit i såväl genomförandet av en inspektion som dokumentation
och utformningen av myndighetens beslut 22/23:399
– uttalanden om handläggning av frågor om förbud att besöka en skola
22/23:458

Övrigt
– långsam handläggning av ett mål om sjukersättning och brister vid en muntlig underrättelse om ett beslut om förtursförklaring 20/21:65
– beslut om ändring i en regions riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning har
inte fattats i behörig ordning 20/21:148
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– Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna
för intagna 20/21:219
– bristfällig handläggning vid utlämnande av en allmän handling med förbehåll om sekretess 20/21:307
– en anstalt samlade ihop flera framställningar från en intagen om att få kopior av handlingar och frångick regeln om avgiftsfrihet för färre än tio sidor
20/21:309
– Migrationsverket har till ett ombud skickat ett ofullständigt beslut av vilket
det inte framgick att det inte var komplett 20/21:570
– frågan om anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen bör handläggas
som ärenden 20/21:593
– granskning av Arbetsmiljöverkets ageranden i fråga om personlig skyddsutrustning vid hanteringen av brukare med möjlig covid-19 efter ett s.k.
skyddsstopp på ett vård- och omsorgsboende 21/22:57
– granskning av en påstådd samordning mellan ett antal kommuner och en
region vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som
rör covid-19 21/22:402
– en socialnämnd placerade ett barn hos en anhörig utan att fatta ett formellt
beslut om placering och tog inte sitt ansvar för barnet under den tid placeringen pågick 21/22:510
– en socialnämnd träffade en överenskommelse med en vårdnadshavare om
att hon och hennes flicka skulle bo hos morföräldrarna. Eftersom det var
fråga om en placering av flickan var nämnden ansvarig för henne 21/22:523
– fråga bl.a. om en socialnämnd kan avvakta med att underställa förvaltningsrätten ett beslut om omedelbart omhändertagande till dess att beslutet är
verkställt 21/22:576
– det saknas rättsligt stöd för att besluta om ett generellt besöksförbud inom
den frivilliga hälso- och sjukvården 22/23:99
– en enskild har rätt till ett överklagbart beslut då en myndighet nekar att
lämna ut en handling på stället med hänvisning till betydande hinder
22/23:241
– en reducering av antalet föräldrapenningdagar efter barnets fyraårsdag är
avsedd att påverka föräldern och utgör därför ett beslut som Försäkringskassan ska underrätta parterna om 22/23:330

Besök
– Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna
för intagna 20/21:219
– det saknas rättsligt stöd för att besluta om ett generellt besöksförbud inom
den frivilliga hälso- och sjukvården 22/23:99
– uttalanden om handläggning av frågor om förbud att besöka en skola
22/23:458
– en ambassads kontroll av kroppstemperaturen hos besökare var ett ingrepp
i regeringsformens skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp 22/23:529
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Bild- och ljudupptagning
– ett möte mellan en misstänkt och en försvarare som ska få ske i enrum får
inte övervakas med övervakningskamera 20/21:385
– Kriminalvårdens hantering av ett önskemål från en intagen i anstalt att ta
del av digitalt material inför en resningsansökan 22/23:171
– i syfte att förhindra en inspelning vid ett förhör har en polis omhändertagit
förhörspersonens mobiltelefon och sökt igenom hans jacka utan att det
fanns lagstöd för åtgärderna 22/23:260
– Polismyndigheten har med tvång fotograferat en persons mc-väst och körkort utan stöd i lag och därigenom kränkt hans rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen 22/23:280

Delegation/ansvarsfördelning
– beslut om ändring i en regions riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning har
inte fattats i behörig ordning 20/21:148
– bristande omvårdnad av en häktad med funktionsnedsättning 20/21:206
– en biträdande enhetschef vid en stadsdelsnämnd motarbetade verkställigheten av och satte sig över en domstols beslut om umgänge med umgängesstöd. Stadsdelsnämnden agerade även bl.a. i strid med regeringsformens
krav på saklighet och opartiskhet genom att på begäran av part skicka in ett
yttrande till domstolen 20/21:521
– frågor om jäv i en valnämnd och om beslutanderätt för nämndens sekreterare att hantera valsedlar i samband med de allmänna valen 2018 21/22:629
– uttalanden om handläggning av frågor om förbud att besöka en skola
22/23:458

Delgivning
– Migrationsverket har skickat ett beslut med förenklad delgivning till en
adress som mottagaren misstänktes ha avvikit från 20/21:561

Dokumentation
– bristande dokumentation efter att en persons skyddade namn synts på en
presentationsskärm under en huvudförhandling i ett brottmål 20/21:56
– långsam handläggning av ett mål om sjukersättning och brister vid en muntlig underrättelse om ett beslut om förtursförklaring 20/21:65
– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för ordningsregler som inskränker yttrandefriheten samt förbjuder innehav av journalhandlingar
20/21:77
– beslut om ändring i en regions riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning har
inte fattats i behörig ordning 20/21:148
– en häktad kvinna fick bl.a. bära fotfängsel vid sjukhusvistelse för genomförande av en medicinsk abort 20/21:198
– bristande omvårdnad av en häktad med funktionsnedsättning 20/21:206
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– en anstalt samlade ihop flera framställningar från en intagen om att få kopior av handlingar och frångick regeln om avgiftsfrihet för färre än tio sidor
20/21:309
– uttalanden om vilka överväganden som bör göras innan ett utpekande läggs
till grund för ett beslut om t.ex. tvångsmedel 20/21:342
– en socialnämnd dokumenterade barnärenden på ett sätt som syftade till att
försvåra den ena vårdnadshavarens insyn i dessa och agerade i strid med
regeringsformens krav på opartiskhet och saklighet. Nämnden underlät
även att kommunicera en vårdnads-, boende- och umgängesutredning med
parterna 20/21:464
– personal vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem Tysslinge har i strid
med 2 kap. 6 § regeringsformen lagt ned och hållit fast en intagen ungdom
mot golvet 20/21:489
– en socialnämnd brast i hanteringen av ett ärende där ett trettonårigt barn
som vårdades med stöd av LVU hade en sexuell relation med en sextonåring under vårdtiden 20/21:505
– Migrationsverket har hanterat en fråga om att en förvarstagen skulle friges
på ett bristfälligt sätt, vilket resulterade i att en person var förvarstagen i
närmare två dygn utan laglig grund 20/21:541
– en undersökning av några a-kassors handläggning av ärenden med inriktning på frågan om handläggningstider och utformningen av beslut 21/22:42
– frågor om proportionalitetsbedömningar och bristfällig dokumentation när
en intagen i anstalt hölls fastspänd i en s.k. bältessäng under drygt 15 timmar 21/22:314
– en kvinnlig intagen, som misstänktes ha svalt narkotika, fick till slut genomgå kroppsbesiktning på sjukhus i form av bl.a. vaginal och rektal undersökning. Frågan om anstalten hade ett uppfattat samtycke från kvinnan till
grund för beslutet om tvångsåtgärden 21/22:321
– polisen har inte informerat åklagaren om uppgifter som lämnats av en informatör 21/22:432
– JO:s granskning av åklagarens redovisning vid pressträffen om Palmeutredningen 21/22:472
– en anställd vid ett av SiS:s ungdomshem pussade en flicka som vårdades
vid hemmet. Fråga bl.a. om hur SiS utredde händelsen 21/22:553
– en anställd vid ett av SiS:s ungdomshem slog till en flicka som vårdades
vid hemmet. Fråga bl.a. om hur SiS utredde händelsen 21/22:564
– Finansinspektionen har brustit i sin dokumentation samt i utformningen av
styrdokument för handläggningen av undersökningsärenden, vilket medfört
risk för otillåtna begränsningar av handlingsoffentligheten och allmänhetens insyn 21/22:637
– flyttning och skrotning av ett fordon som var registrerat i utlandet
22/23:136
– en anställd vid Kriminalvården upprättade en redogörelse om misstänkt
misskötsamhet och medverkade därefter i ärendet om varning både som
förhörsvittne och som tolk 22/23:198
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– en anhållens rätt enligt 24 kap. 9 a § rättegångsbalken att ta del av de omständigheter som ligger till grund för anhållningsbeslutet har inte respekterats 22/23:285
– initiativärende om Tullverkets åtgärder vid en tullkontroll 22/23:308
– Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid tillsynen av ett LSSboende brustit i såväl genomförandet av en inspektion som dokumentation
och utformning av myndighetens beslut 22/23:399

Dom/domskäl
– en lagman vid en tingsrätt har i en brottmålsdom tagit in fotografier på den
tilltalade och i en annan dom fotografier på målsäganden 22/23:70

Domstolsprövning, rätten till
– Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna
för intagna 20/21:219

Domstolstrots
– en biträdande enhetschef vid en stadsdelsnämnd motarbetade verkställigheten av och satte sig över en domstols beslut om umgänge med umgängesstöd. Stadsdelsnämnden agerade även bl.a. i strid med regeringsformens
krav på saklighet och opartiskhet genom att på begäran av part skicka in ett
yttrande till domstolen 20/21:521

Drogtest
– en gymnasieskola genomförde drogtest utan att säkerställa att eleven medverkade frivilligt 22/23:454

Dröjsmålstalan
– granskning av Migrationsverkets hantering av dröjsmålstalan enligt 12 §
förvaltningslagen i medborgarskapsärenden 22/23:481

Expediering
– Migrationsverket har till ett ombud skickat ett ofullständigt beslut av vilket
det inte framgick att det inte var komplett 20/21:570

Frihetsberövande
– uttalanden om kvarhållningsskyldighet på sjukhus enligt LVM 20/21:135
– mycket allvarlig kritik mot Kriminalvården för isoleringen av intagna i
häkte 20/21:164
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– Kriminalvården har brustit i omvårdnaden av en multisjuk äldre häktad man
och även flera gånger omplacerat honom. Hans cancerbehandling har fördröjts kraftigt 20/21:180
– en häktad kvinna fick bl.a. bära fotfängsel vid sjukhusvistelse för genomförande av en medicinsk abort 20/21:198
– bristande omvårdnad av en häktad med funktionsnedsättning 20/21:206
– transport av frihetsberövade: Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att ha
fattat ett beslut som står i strid med gällande förordning 20/21:213
– Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna
för intagna 20/21:219
– Migrationsverket har hanterat en fråga om att en förvarstagen skulle friges
på ett bristfälligt sätt, vilket resulterade i att en person var förvarstagen i
närmare två dygn utan laglig grund 20/21:541
– en tingsrätt har under fem månader inte hållit någon omhäktningsförhandling beträffande en 17-åring 21/22:89
– Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiseras för brister i myndighetens tillsyn över den psykiatriska tvångsvården 21/22:146
– uttalanden i vissa frågor som rör organisationen av den psykiatriska tvångsvården inom Region Stockholm 21/22:165
– det saknas lagstöd för en rättspsykiatrisk klinik att generellt inskränka patienters rätt att inneha viss egendom i sina patientrum 21/22:188
– förhållandena för förvarstagna som säkerhetsplaceras inom kriminalvården
21/22:221
– förutsättningar för s.k. bältesläggning i Kriminalvårdens anstalter och
häkten 21/22:241
– beläggningssituationen inom kriminalvården 21/22:261
– Kriminalvårdens användning av de s.k. Fenixbyggnaderna för placering av
intagna som inte är säkerhetsplacerade enligt fängelselagen. De intagna underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt 21/22:287
– en anstalt genomförde rutinmässigt kroppsbesiktningar vid befordran av
s.k. myndighetspost till intagna utan att ha rättsligt stöd för det 21/22:305
– frågor om proportionalitetsbedömningar och bristfällig dokumentation när
en intagen i anstalt hölls fastspänd i en s.k. bältessäng under drygt 15 timmar 21/22:314
– en kvinnlig intagen, som misstänktes ha svalt narkotika, fick till slut genomgå kroppsbesiktning på sjukhus i form av bl.a. vaginal och rektal undersökning. Frågan om anstalten hade ett uppfattat samtycke från kvinnan till
grund för beslutet om tvångsåtgärden 21/22:321
– en häktad kvinna som genomgick en sen abort på sjukhus underkastades
alltför långtgående säkerhetsarrangemang och visades inte tillräcklig respekt 21/22:330
– en tingsrätt har inte fattat beslut om restriktioner vid en huvudförhandlings
avslutande. Även frågor om Kriminalvårdens ansvar 22/23:42
– fråga om det har funnits rättsligt stöd för ett regemente att isolera värnpliktiga med hänsyn till risk för smittspridning av covid-19 22/23:83
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– avskildhetsplaceringar av intagna inom kriminalvården på grund av smittspridning av covid-19 och deras möjlighet att ta eget ansvar 22/23:143
– Kriminalvården har inte fört över en intagen med ett verkställbart fängelsestraff från häkte till anstalt inom den tid som strafftidslagen anger
22/23:158
– Kriminalvårdens hantering av lyhörda häktesceller 22/23:164
– Kriminalvårdens hantering av ett önskemål från en intagen i anstalt att ta
del av digitalt material inför en resningsansökan 22/23:171
– en anstalt har inte delat på två intagna placerade i samma cell trots att en av
dem bekräftats smittad av covid-19 22/23:178
– konsekvenserna av oönskade ljud för intagna inom kriminalvården
22/23:193
– en anhållens rätt enligt 24 kap. 9 a § rättegångsbalken att ta del av de omständigheter som ligger till grund för anhållningsbeslutet har inte respekterats 22/23:285
– en frihetsberövad har rätt att ha kontakt med en försvarare som är utsedd i
en annan brottsutredning än den som frihetsberövandet avser 22/23:315

Förhandling/sammanträde
– bristande dokumentation efter att en persons skyddade namn synts på en
presentationsskärm under en huvudförhandling i ett brottmål 20/21:56
– en tingsrätt har dröjt med att hålla konkursförhandlingar och har särbehandlat staten som borgenär 21/22:83
– en tingsrätt har under fem månader inte hållit någon omhäktningsförhandling beträffande en 17-åring 21/22:89
– en tingsrätt har inte fattat beslut om restriktioner vid en huvudförhandlings
avslutande. Även frågor om Kriminalvårdens ansvar 22/23:42

Förhör
– en anställd vid Kriminalvården upprättade en redogörelse om misstänkt
misskötsamhet och medverkade därefter i ärendet om varning både som
förhörsvittne och som tolk 22/23:198
– i syfte att förhindra en inspelning vid ett förhör har en polis omhändertagit
förhörspersonens mobiltelefon och sökt igenom hans jacka utan att det
fanns lagstöd för åtgärderna 22/23:260
– uttalanden om den s.k. Linköpingsmodellen som används vid Polismyndigheten när en ung person misstänks ha använt narkotika 22/23:265
– Polismyndigheten har felaktigt nekat en advokat att närvara som ombud för
en omhändertagen utlänning vid ett förhör som hölls enligt 16 § polislagen
22/23:475

Förtursförklaring
– långsam handläggning av ett mål om sjukersättning och brister vid en muntlig underrättelse om ett beslut om förtursförklaring 20/21:65
606

REGISTER

BILAGA 10

2022/23:JO1

Förundersökning
– sms-meddelanden i en beslagtagen mobiltelefon har använts av polis och
åklagare i en förundersökning och åberopats som bevis trots att de omfattades av förbud mot beslag 20/21:336
– uttalanden om vilka överväganden som bör göras innan ett utpekande läggs
till grund för ett beslut om t.ex. tvångsmedel 20/21:342
– bestämmelsen i 28 kap. 14 § rättegångsbalken om att ta fingeravtryck utgör
inte lagstöd för ett beslut om att med tvång lägga en misstänkts finger på
en mobiltelefon för att låsa upp telefonen eller en applikation i den
20/21:375
– efter att JO väckt åtal har en lagman och rådman dömts för tjänstefel
21/22:81
– polisen har inte informerat åklagaren om uppgifter som lämnats av en informatör 21/22:432
– JO:s granskning av åklagarens redovisning vid pressträffen om Palmeutredningen 21/22:472
– uttalanden om den s.k. Linköpingsmodellen som används vid Polismyndigheten när en ung person misstänks ha använt narkotika 22/23:265
– initiativärende om Tullverkets åtgärder vid en tullkontroll 22/23:308

Förvaltningsprocess
– uttalanden om en kammarrätts rutiner för återlämnande av inlånade handlingar som har sekretessprövats 22/23:228

Förvar
– Migrationsverket har hanterat en fråga om att en förvarstagen skulle friges
på ett bristfälligt sätt, vilket resulterade i att en person var förvarstagen i
närmare två dygn utan laglig grund 20/21:541
– förhållandena för förvarstagna som säkerhetsplaceras inom kriminalvården
21/22:221
– Polismyndigheten har felaktigt nekat en advokat att närvara som ombud för
en omhändertagen utlänning vid ett förhör som hölls enligt 16 § polislagen
22/23:475

God man/förvaltare
– en socialnämnd frågade inte en enskild, som vid upprepade tillfällen uppgav att han önskade ett annat boende, om han ville ansöka om bistånd enligt
socialtjänstlagen 20/21:476
– kritik mot en enhetschef för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till
en överförmyndarnämnd 21/22:140
– en socialnämnd borde ha godtagit en ansökan om försörjningsstöd som undertecknats av den enskildes gode man 21/22:548
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– en överförmyndare måste fortsätta arbetet med att söka ersättare även om
en god man senare begärt sitt entledigande vid tingsrätten 21/22:614
– överförmyndarnämnden i Stockholms stad har handlat i strid med legalitetsprincipen och brustit i sin tillsyn i ett ärende om kontroll av förvaltning
22/23:490

Grundläggande fri- och rättigheter
– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för ordningsregler som inskränker yttrandefriheten samt förbjuder innehav av journalhandlingar
20/21:77
– uttalanden i vissa frågor om handläggningen av sena aborter 20/21:87
– kritik mot psykiatrin inom tre regioner för obligatoriska krav på övervakade
urinprovskontroller för att patienter med diagnosen adhd ska komma i fråga
för behandling med centralstimulerande läkemedel 20/21:115
– Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna
för intagna 20/21:219
– fråga om Försvarsmakten hade brutit mot det s.k. repressalieförbudet genom åtgärder mot en kapten som uttalat sig i sociala medier om myndighetens verksamhet 20/21:284
– att hålla ett klargörande samtal med en anställd med anledning av dennes
kritiska inlägg på Facebook stred mot det s.k. repressalieförbudet
20/21:296
– agerande i strid med efterforskningsförbudet 20/21:301
– en polis har brustit i saklighet vid ett telefonsamtal med en enskild
20/21:387
– personal vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem Tysslinge har i strid
med 2 kap. 6 § regeringsformen lagt ned och hållit fast en intagen ungdom
mot golvet 20/21:489
– uttalanden i vissa frågor som rör organisationen av den psykiatriska tvångsvården inom Region Stockholm 21/22:165
– det saknas lagstöd för en rättspsykiatrisk klinik att generellt inskränka patienters rätt att inneha viss egendom i sina patientrum 21/22:188
– förutsättningar för s.k. bältesläggning i Kriminalvårdens anstalter och häkten 21/22:241
– en anstalt genomförde rutinmässigt kroppsbesiktningar vid befordran av
s.k. myndighetspost till intagna utan att ha rättsligt stöd för det 21/22:305
– frågor om proportionalitetsbedömningar och bristfällig dokumentation när
en intagen i anstalt hölls fastspänd i en s.k. bältessäng under drygt 15 timmar 21/22:314
– en kvinnlig intagen, som misstänktes ha svalt narkotika, fick till slut genomgå kroppsbesiktning på sjukhus i form av bl.a. vaginal och rektal undersökning. Frågan om anstalten hade ett uppfattat samtycke från kvinnan till
grund för beslutet om tvångsåtgärden 21/22:321
– en häktad kvinna som genomgick en sen abort på sjukhus underkastades
alltför långtgående säkerhetsarrangemang och visades inte tillräcklig respekt 21/22:330
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– vid en föreläsning på en gymnasieskola har två poliser i strid med Europakonventionens skydd för privat- och familjeliv lämnat uppgifter om att
vissa personer dömts för brott 21/22:416
– polisen har inte informerat åklagaren om uppgifter som lämnats av en informatör 21/22:432
– JO:s granskning av åklagarens redovisning vid pressträffen om Palmeutredningen 21/22:472
– en socialnämnd måste säkerställa att den inte kränker utomstående personers fri- och rättigheter när den i ett ärende om försörjningsstöd genomför
ett hembesök 21/22:542
– uttalanden om en skollednings åtgärder gentemot elevföreningar i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter 21/22:586
– en obligatorisk skolaktivitet får inte utformas som en demonstration
21/22:595
– utformningen av en skolaktivitet får inte ge eleverna intrycket att de tvingas
delta i en meningsyttring 21/22:599
– fråga om det har funnits rättsligt stöd för ett regemente att isolera värnpliktiga med hänsyn till risk för smittspridning av covid-19 22/23:83
– frågan om totalförsvarspliktiga i strid med regeringsformen har tvingats att
ge till känna sin åskådning i politiskt hänseende 22/23:91
– det saknas rättsligt stöd för att besluta om ett generellt besöksförbud inom
den frivilliga hälso- och sjukvården 22/23:99
– E-hälsomyndigheten har inte fullgjort sina skyldigheter vid utfärdande av
s.k. vaccinationsbevis 22/23:130
– Kriminalvårdens hantering av lyhörda häktesceller 22/23:164
– konsekvenserna av oönskade ljud för intagna inom kriminalvården
22/23:193
– ett universitet överträdde repressalieförbudet i förhållande till en student
som skrivit debattartiklar 22/23:220
– Polismyndigheten har med tvång fotograferat en persons mc-väst och körkort utan stöd i lag och därigenom kränkt hans rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen 22/23:280
– en socialnämnd genomförde ett oanmält hembesök trots att det inte fanns
skäl för det 22/23:379
– skolledningen på ett gymnasium utförde kroppsvisitationer av elever i strid
med 2 kap. 6 § regeringsformen 22/23:463
– en ambassads kontroll av kroppstemperaturen hos besökare var ett ingrepp
i regeringsformens skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp 22/23:529

Hembesök
– två handläggare vid en socialnämnd åkte till en vårdnadshavares hem för
att göra s.k. skyddsbedömningar om barnen utan att först ha försökt komma
i kontakt med vårdnadshavaren. Även fråga om förutsättningarna för handläggarna att gå in i bostaden 20/21:470
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– en socialnämnd måste säkerställa att den inte kränker utomstående personers fri- och rättigheter när den i ett ärende om försörjningsstöd genomför
ett hembesök 21/22:542
– uttalanden om den s.k. Linköpingsmodellen som används vid Polismyndigheten när en ung person misstänks ha använt narkotika 22/23:265
– en socialnämnd genomförde ett oanmält hembesök trots att det inte fanns
skäl för det 22/23:379

Information
– Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna
för intagna 20/21:219
– Kronofogdemyndighetens hantering av ansökningar om betalningsföreläggande 20/21:252
– Migrationsverket har skickat ett beslut med förenklad delgivning till en
adress som mottagaren misstänktes ha avvikit från 20/21:561
– Migrationsverket har lämnat felaktig och vilseledande information på sin
webbplats och i ett standardiserat mejlsvar 20/21:573
– bristfällig information från Bolagsverket om förfarandet vid anmälan om
verkliga huvudmän 20/21:582
– granskning av Arbetsmiljöverkets ageranden i fråga om personlig skyddsutrustning vid hanteringen av brukare med möjlig covid-19 efter ett s.k.
skyddsstopp på ett vård- och omsorgsboende 21/22:57
– en region hade bristande rutiner och information till patienter som inte använder e-legitimation vid bokning av provtagning för covid-19 22/23:114
– det var felaktigt att debitera en avgift för uteblivet besök för patienter som
vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19 22/23:121
– fråga om 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. 5 § offentlighets- och
sekretesslagen skulle tillämpas när en kommunanställd i och för sin tjänsteutövning begärde ut allmänna handlingar från en annan myndighet
22/23:236
– en anhållens rätt enligt 24 kap. 9 a § rättegångsbalken att ta del av de omständigheter som ligger till grund för anhållningsbeslutet har inte respekterats 22/23:285

Integritet
– uttalanden i vissa frågor om handläggningen av sena aborter 20/21:87
– Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material 20/21:110
– kritik mot psykiatrin inom tre regioner för obligatoriska krav på övervakade
urinprovskontroller för att patienter med diagnosen adhd ska komma i fråga
för behandling med centralstimulerande läkemedel 20/21:115
– en häktad kvinna fick bl.a. bära fotfängsel vid sjukhusvistelse för genomförande av en medicinsk abort 20/21:198
– anställda vid ett av Statens institutionsstyrelses LVM-hem har i strid med
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen delat sekretesskyddade
uppgifter med varandra 20/21:274
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– en anstalt genomförde rutinmässigt kroppsbesiktningar vid befordran av
s.k. myndighetspost till intagna utan att ha rättsligt stöd för det 21/22:305
– frågor om proportionalitetsbedömningar och bristfällig dokumentation när
en intagen i anstalt hölls fastspänd i en s.k. bältessäng under drygt 15 timmar 21/22:314
– en kvinnlig intagen, som misstänktes ha svalt narkotika, fick till slut genomgå kroppsbesiktning på sjukhus i form av bl.a. vaginal och rektal undersökning. Frågan om anstalten hade ett uppfattat samtycke från kvinnan till
grund för beslutet om tvångsåtgärden 21/22:321
– en häktad kvinna som genomgick en sen abort på sjukhus underkastades
alltför långtgående säkerhetsarrangemang och visades inte tillräcklig respekt 21/22:330
– vid en föreläsning på en gymnasieskola har två poliser i strid med Europakonventionens skydd för privat- och familjeliv lämnat uppgifter om att
vissa personer dömts för brott 21/22:416
– en socialnämnd genomförde inom ramen för en utredning s.k. beteendeobservationer av en snart 13-årig pojke i hans skola 20/21:434
– JO:s granskning av åklagarens redovisning vid pressträffen om Palmeutredningen 21/22:472
– en lagman vid en tingsrätt har i en brottmålsdom tagit in fotografier på den
tilltalade och i en annan dom fotografier på målsäganden 22/23:70
– polisen har genomfört en kroppsvisitation på ett sätt som innebar att åtgärden utgjorde en kroppsbesiktning och i ett utrymme som inte uppfyllde rättegångsbalkens krav på avskildhet 22/23:256
– polisen har genomfört en kroppsvisitation i strid med hänsynsprincipen
22/23:291

Interimistiskt beslut
– Polismyndighetens tillfälliga beslut om avstängning av en ordningsvakt har
ansetts upphöra omedelbart sedan det upphävts av en domstol efter ett överklagande 20/21:361
– i ett ärende om sjukpenning fattade Försäkringskassan elva interimistiska
beslut. Endast vid två tillfällen informerades den enskilde om att besluten
var interimistiska. Det dröjde också över ett år innan Försäkringskassan
slutligt avgjorde ärendet 22/23:345

Internetpublicering
– fråga om Försvarsmakten hade brutit mot det s.k. repressalieförbudet genom åtgärder mot en kapten som uttalat sig i sociala medier om myndighetens verksamhet 20/21:284
– att hålla ett klargörande samtal med en anställd med anledning av dennes kritiska inlägg på Facebook stred mot det s.k. repressalieförbudet
20/21:296
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Jäv
– en enhetschef inom socialtjänsten beslutade att inleda utredningar om två
syskon trots att hon var jävig 20/21:481
– frågor om jäv i en valnämnd och om beslutanderätt för nämndens sekreterare att hantera valsedlar i samband med de allmänna valen 2018 21/22:629
– handläggningen av en jävsinvändning mot en bitillsynsman. Även uttalanden om bitillsynsmannens rättsliga ställning 22/23:206

Kommunicering
– en socialnämnd dokumenterade barnärenden på ett sätt som syftade till att
försvåra den ena vårdnadshavarens insyn i dessa och agerade i strid med
regeringsformens krav på opartiskhet och saklighet. Nämnden underlät
även att kommunicera en vårdnads-, boende- och umgängesutredning med
parterna 20/21:464
– fråga om en socialnämnds möjlighet att använda den digitala kommunikationstjänsten Snapchat i kontakterna med en fjortonårig flicka som avvikit
från ett HVB-hem 21/22:532
– uttalanden om bl.a. motiveringsskyldighet och partsställning vid beslut om
förslag till fördelning av vissa forskningsanslag 22/23:469
– uttalanden om handläggningen hos länsstyrelsen av ärenden om godkännande för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag när den som är
föremål för prövningen förekommer i misstankeregistret 22/23:505

Legalitetsprincipen
– transport av frihetsberövade: Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att ha
fattat ett beslut som står i strid med gällande förordning 20/21:213
– bestämmelsen i 28 kap. 14 § rättegångsbalken om att ta fingeravtryck utgör inte lagstöd för ett beslut om att med tvång lägga en misstänkts finger
på en mobiltelefon för att låsa upp telefonen eller en applikation i den
20/21:375
– överförmyndarnämnden i Stockholms stad har handlat i strid med legalitetsprincipen och brustit i sin tillsyn i ett ärende om kontroll av förvaltning
22/23:490

Långsam handläggning
– långsam handläggning av ett mål om sjukersättning och brister vid en muntlig underrättelse om ett beslut om förtursförklaring 20/21:65
– Kronofogdemyndighetens hantering av ansökningar om betalningsföreläggande 20/21:252
– Riksarkivet dröjde drygt nio veckor med att lämna ut en kopia av en allmän
handling. Även uttalanden om en myndighets skyldighet att inrätta sin organisation så att tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav kan efterlevas 20/21:317
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– långsam handläggning av ett återförvisat bygglovsärende i ett fall där byggnationen utförts och en granne begärt ingripande mot det byggda
(I) 20/21:322 och (II) 20/21:328
– Polismyndighetens handläggningstid har varit oacceptabelt lång i två ärenden om bestridande av betalningsansvar för felparkeringsavgift 20/21:391
– Arbetsförmedlingen kritiseras för att ha dröjt med att lämna över ett ärende
för omprövning 21/22:32
– en undersökning av några a-kassors handläggning av ärenden med inriktning på frågan om handläggningstider och utformningen av beslut 21/22:42
– efter att JO väckt åtal har en lagman och rådman dömts för tjänstefel
21/22:81
– uttalanden om en migrationsdomstols handläggningstider generellt i migrationsmål 21/22:104
– uttalanden om brister i systemet för prövning av jordbruksstöd 21/22:340
– en åklagare och en polis har brustit vid hanteringen av en misstänkts begäran om insyn i sidomaterialet i en avslutad förundersökning 21/22:464
– uttalanden om Skatteverkets hantering av underrättelser om felaktig folkbokföring 21/22:489
– en socialnämnd genomförde två barnutredningar direkt efter varandra och
överskred den lagstadgade tidsfristen i båda utredningarna 21/22:538
– granskning av Migrationsverkets handläggningstider i medborgarskapsärenden 21/22:605
– en överförmyndare måste fortsätta arbetet med att söka ersättare även om
en god man senare begärt sitt entledigande vid tingsrätten 21/22:614
– ett brottmål som kom in till en tingsrätt strax före pandemin avgjordes inte
inom skälig tid. Även uttalanden om rutiner för utsättning av olika brottmål
22/23:57
– fråga om 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. 5 § offentlighets- och
sekretesslagen skulle tillämpas när en kommunanställd i och för sin tjänsteutövning begärde ut allmänna handlingar från en annan myndighet
22/23:236
– hanteringen av ett ärende som återförvisats till en byggnadsnämnd och förenligheten med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen. Även
uttalanden om den grundlagsstadgade sanningsplikten vid yttrande till JO
22/23:250
– Skatteverket kritiseras för långsam handläggning av ärenden om folkbokföring efter inflyttning till Sverige 22/23:321
– i ett ärende om sjukpenning fattade Försäkringskassan elva interimistiska
beslut. Endast vid två tillfällen informerades den enskilde om att besluten
var interimistiska. Det dröjde också över ett år innan Försäkringskassan
slutligt avgjorde ärendet 22/23:345
– Pensionsmyndighetens långa handläggningstider i ärenden om bostadstilllägg kritiseras 22/23:351
– överförmyndarnämnden i Stockholms stad har handlat i strid med legalitetsprincipen och brustit i sin tillsyn i ett ärende om kontroll av förvaltning
22/23:490
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– uttalanden om handläggningen hos länsstyrelsen av ärenden om godkännande för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag när den som är
föremål för prövningen förekommer i misstankeregistret 22/23:505
– allvarlig kritik mot Tillväxtverket för dröjsmål med att överlämna överklaganden till förvaltningsrätten 22/23:516

Myndighetsutövning
– handläggningen av en jävsinvändning mot en bitillsynsman. Även uttalanden om bitillsynsmannens rättsliga ställning 22/23:206
– uttalanden om kravet på saklighet och opartiskhet med anledning av kontakter som en tillståndsenhet vid en kommun haft med enskilda som ansökt
om tillstånd 22/23:539

Objektivitet, opartiskhet, saklighet
– en handläggare i ett överklagat ärende bröt mot kravet på saklighet och
opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen genom att i ett meddelande till
överinstansen redogöra för ytterligare skäl för avgörandet utöver vad som
framgick av beslutet samt kommentera klagandens agerande 20/21:270
– en anstalt samlade ihop flera framställningar från en intagen om att få kopior av handlingar och frångick regeln om avgiftsfrihet för färre än tio sidor
20/21:309
– en tjänsteman vid en kommunal nämnd agerade i strid med kravet på opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen genom att i ett meddelande uppmana
en remissinstans att utveckla sitt yttrande så att nämnden skulle kunna driva
ärendet fram till ett avslag 20/21:332
– i samband med utfärdande av ett föreläggande av ordningsbot har en polis
agerat på ett sätt som inte är förenligt med regeringsformens krav på saklighet och skyldigheten för en polis att uppträda på ett sätt som inger förtroende 20/21:349
– en utredare hos polisen har agerat i strid med regeringsformens krav på
saklighet och opartiskhet i förhållande till ett målsägandebiträde 20/21:353
– Polismyndigheten har inte följt beslut från Statens överklagandenämnd
20/21:364
– en polis har brustit i saklighet vid ett telefonsamtal med en enskild
20/21:387
– en socialnämnd dokumenterade barnärenden på ett sätt som syftade till att
försvåra den ena vårdnadshavarens insyn i dessa och agerade i strid med
regeringsformens krav på opartiskhet och saklighet. Nämnden underlät
även att kommunicera en vårdnads-, boende- och umgängesutredning med
parterna 20/21:464
– en socialnämnds vårdnadsutredning uppfyllde inte det grundläggande
kravet på objektivitet 20/21:515
– en biträdande enhetschef vid en stadsdelsnämnd motarbetade verkställigheten av och satte sig över en domstols beslut om umgänge med umgängesstöd. Stadsdelsnämnden agerade även bl.a. i strid med regeringsformens
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krav på saklighet och opartiskhet genom att på begäran av part skicka in ett
yttrande till domstolen 20/21:521
två socialsekreterare vid en socialnämnd hjälpte en förälder att svara på
stämningsansökan från den andre föräldern i ett familjemål 20/21:531
Arbetsförmedlingen har vid upprepade tillfällen meddelat en arbetssökande
att han riskerade sanktioner utan att det fanns grund för det 21/22:27
granskning av Arbetsmiljöverkets ageranden i fråga om personlig skyddsutrustning vid hanteringen av brukare med möjlig covid-19 efter ett s.k.
skyddsstopp på ett vård- och omsorgsboende 21/22:57
en tingsrätt har dröjt med att hålla konkursförhandlingar och har särbehandlat staten som borgenär 21/22:83
uttalanden om saklighet och opartiskhet i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom 21/22:115
uttalanden om brister i systemet för prövning av jordbruksstöd 21/22:340
granskning av en påstådd samordning mellan ett antal kommuner och en
region vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som
rör covid-19 21/22:402
JO:s granskning av åklagarens redovisning vid pressträffen om Palmeutredningen 21/22:472
en kommunal förvaltning agerade i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap.
9 § regeringsformen när den krävde att en persons medverkan i ett panelsamtal skulle ställas in 21/22:650
en rådman har i kontakter med en part i ett avslutat mål inte fullt ut iakttagit
kravet på opartiskhet 22/23:37
en lagman vid en tingsrätt har i en brottmålsdom tagit in fotografier på den
tilltalade och i en annan dom fotografier på målsäganden 22/23:70
en anställd vid Kriminalvården upprättade en redogörelse om misstänkt
misskötsamhet och medverkade därefter i ärendet om varning både som
förhörsvittne och som tolk 22/23:198
handläggningen av en jävsinvändning mot en bitillsynsman. Även uttalanden om bitillsynsmannens rättsliga ställning 22/23:206
en generaldirektörs användande av privat e-post för kommunikation av allmän handling samt efterföljande hantering stred mot objektivitetsprincipen
22/23:245
hanteringen av ett ärende som återförvisats till en byggnadsnämnd och förenligheten med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen. Även
uttalanden om den grundlagsstadgade sanningsplikten vid yttrande till JO
22/23:250
en kommunal tjänstemans kontakter med en tidningsredaktion stred mot
kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen 22/23:527
en tjänsteman hos en länsstyrelse har i strid mot kravet på saklighet i 1 kap.
9 § regeringsformen gjort uttalanden som grundade sig på ett otillräckligt
underlag 22/23:536
uttalanden om kravet på saklighet och opartiskhet med anledning av kontakter som en tillståndsenhet vid en kommun haft med enskilda som ansökt
om tillstånd 22/23:539
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Ombud/biträde/försvarare
– sms-meddelanden i en beslagtagen mobiltelefon har använts av polis och
åklagare i en förundersökning och åberopats som bevis trots att de omfattades av förbud mot beslag 20/21:336
– en utredare hos polisen har agerat i strid med regeringsformens krav på
saklighet och opartiskhet i förhållande till ett målsägandebiträde 20/21:353
– bestämmelsen i 28 kap. 14 § rättegångsbalken om att ta fingeravtryck utgör inte lagstöd för ett beslut om att med tvång lägga en misstänkts finger
på en mobiltelefon för att låsa upp telefonen eller en applikation i den
20/21:375
– ett möte mellan en misstänkt och en försvarare som ska få ske i enrum får
inte övervakas med övervakningskamera 20/21:385
– Migrationsverket ställde ingående frågor om en asylsökandes skyddsskäl
utan att först ha förordnat ett offentligt biträde 20/21:566
– en frihetsberövad har rätt att ha kontakt med en försvarare som är utsedd i
en annan brottsutredning än den som frihetsberövandet avser 22/23:315
– Polismyndigheten har felaktigt nekat en advokat att närvara som ombud för
en omhändertagen utlänning vid ett förhör som hölls enligt 16 § polislagen
22/23:475

Omhändertagande
– uttalanden om kvarhållningsskyldighet på sjukhus enligt LVM 20/21:135
– en socialnämnd har, utan att det funnits något beslut, vid två tillfällen omhändertagit en ungdom. Nämndens ordförande har utan att det funnits förutsättning för det fattat beslut om omedelbart omhändertagande dagen efter
att förvaltningsrätten avslagit nämndens ansökan om vård 20/21:509
– polisen har vid flera tillfällen utan grund ingripit mot en person som ägnat
sig åt passiv insamling av pengar (tiggeri) utanför en mataffär 21/22:420
– fråga bl.a. om en socialnämnd kan avvakta med att underställa förvaltningsrätten ett beslut om omedelbart omhändertagande till dess att beslutet är
verkställt 21/22:576
– i syfte att förhindra en inspelning vid ett förhör har en polis omhändertagit
förhörspersonens mobiltelefon och sökt igenom hans jacka utan att det
fanns lagstöd för åtgärderna 22/23:260
– polisen har omhändertagit en 13-årig pojke enligt 12 § polislagen utan att
det fanns grund för åtgärden 22/23:301
– fråga om när ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM
ska anses verkställt 22/23:437
– Polismyndigheten har felaktigt nekat en advokat att närvara som ombud för
en omhändertagen utlänning vid ett förhör som hölls enligt 16 § polislagen
22/23:475
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Omprövning/ändring
– Arbetsförmedlingen kritiseras för att ha dröjt med att lämna över ett ärende
för omprövning 21/22:32
– Kriminalvårdens användning av de s.k. Fenixbyggnaderna för placering av
intagna som inte är säkerhetsplacerade enligt fängelselagen. De intagna underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt 21/22:287
– missnöje med en arbetslöshetskassas beslut ska i första hand hanteras inom
ramen för ett omprövningsärende. En arbetslöshetskassa har också skyldighet att under föreskrivna förutsättningar ändra vissa fel i ett beslut 22/23:25

Part
– frågan om anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen bör handläggas
som ärenden 20/21:593

Partsinsyn
– en anstalt samlade ihop flera framställningar från en intagen om att få kopior av handlingar och frångick regeln om avgiftsfrihet för färre än tio sidor
20/21:309
– polisen har inte informerat åklagaren om uppgifter som lämnats av en informatör 21/22:432
– en åklagare och en polis har brustit vid hanteringen av en misstänkts begäran om insyn i sidomaterialet i en avslutad förundersökning 21/22:464
– en anhållens rätt enligt 24 kap. 9 a § rättegångsbalken att ta del av de omständigheter som ligger till grund för anhållningsbeslutet har inte respekterats 22/23:285
– uttalanden om bl.a. motiveringsskyldighet och partsställning vid beslut om
förslag till fördelning av vissa forskningsanslag 22/23:469

Permission
– Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna
för intagna 20/21:219

Placering/omplacering
– Kriminalvården har brustit i omvårdnaden av en multisjuk äldre häktad man
och även flera gånger omplacerat honom. Hans cancerbehandling har fördröjts kraftigt 20/21:180
– Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna
för intagna 20/21:219
– en stadsdelsnämnd lät en jourhemsplacering av en snart 16-årig flicka fortsätta trots att en av vårdnadshavarna inte längre samtyckte till placeringen
20/21:485
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– en socialnämnd brast i handläggningen av ett ärende som rörde omplacering av två syskon som vårdades med stöd av LVU; särskilt fråga om vilken
utredning nämnden skulle ha utfört 20/21:499
– förhållandena för förvarstagna som säkerhetsplaceras inom kriminalvården
21/22:221
– beläggningssituationen inom kriminalvården 21/22:261
– Kriminalvårdens användning av de s.k. Fenixbyggnaderna för placering av
intagna som inte är säkerhetsplacerade enligt fängelselagen. De intagna underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt 21/22:287
– en socialnämnd placerade ett barn hos en anhörig utan att fatta ett formellt
beslut om placering och tog inte sitt ansvar för barnet under den tid placeringen pågick 21/22:510
– en socialnämnd träffade en överenskommelse med en vårdnadshavare om
att hon och hennes flicka skulle bo hos morföräldrarna. Eftersom det var
fråga om en placering av flickan var nämnden ansvarig för henne 21/22:523
– en anstalt har inte delat på två intagna placerade i samma cell trots att en av
dem bekräftats smittad av covid-19 22/23:178
– en socialnämnd har i flera avseenden brustit i handläggningen av ett ärende
om omplacering av en pojke 22/23:414

Proportionalitetsprincipen
– en häktad kvinna fick bl.a. bära fotfängsel vid sjukhusvistelse för genomförande av en medicinsk abort 20/21:198
– Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna
för intagna 20/21:219
– Försäkringskassan kritiseras för att ha begärt in en stor mängd handlingar
med sekretesskyddat innehåll utan att ens överväga om det var möjligt att
begränsa begäran 20/21:422
– Kriminalvårdens användning av de s.k. Fenixbyggnaderna för placering av
intagna som inte är säkerhetsplacerade enligt fängelselagen. De intagna underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt 21/22:287
– en anstalt genomförde rutinmässigt kroppsbesiktningar vid befordran av
s.k. myndighetspost till intagna utan att ha rättsligt stöd för det 21/22:305
– frågor om proportionalitetsbedömningar och bristfällig dokumentation när
en intagen i anstalt hölls fastspänd i en s.k. bältessäng under drygt 15 timmar 21/22:314
– en kvinnlig intagen, som misstänktes ha svalt narkotika, fick till slut genomgå kroppsbesiktning på sjukhus i form av bl.a. vaginal och rektal undersökning. Frågan om anstalten hade ett uppfattat samtycke från kvinnan till
grund för beslutet om tvångsåtgärden 21/22:321
– en häktad kvinna som genomgick en sen abort på sjukhus underkastades
alltför långtgående säkerhetsarrangemang och visades inte tillräcklig respekt 21/22:330
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– avskildhetsplaceringar av intagna inom kriminalvården på grund av smittspridning av covid-19 och deras möjlighet att ta eget ansvar 22/23:143
– en anstalt har inte delat på två intagna placerade i samma cell trots att en av
dem bekräftats smittad av covid-19 22/23:178

Restriktioner
– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för ordningsregler som inskränker yttrandefriheten samt förbjuder innehav av journalhandlingar
20/21:77
– mycket allvarlig kritik mot Kriminalvården för isoleringen av intagna i
häkte 20/21:164
– en tingsrätt har under fem månader inte hållit någon omhäktningsförhandling beträffande en 17-åring 21/22:89
– en tingsrätt har inte fattat beslut om restriktioner vid en huvudförhandlings
avslutande. Även frågor om Kriminalvårdens ansvar 22/23:42
– Kriminalvårdens hantering av lyhörda häktesceller 22/23:164

Samtycke
– kritik mot psykiatrin inom tre regioner för obligatoriska krav på övervakade
urinprovskontroller för att patienter med diagnosen adhd ska komma i fråga
för behandling med centralstimulerande läkemedel 20/21:115
– en socialnämnd genomförde inom ramen för en utredning s.k. beteendeobservationer av en snart 13-årig pojke i hans skola 20/21:434
– en socialnämnd hämtade två syskon i förskolan och tog med dem till en
lokal som tillhörde socialtjänsten utan att vårdnadshavarna hade samtyckt
till detta. Nämnden kontaktade därefter barnens pappor och lämnade över
barnen till dem, men tog inte någon kontakt med barnens mor 20/21:452
– en socialnämnd bestämde ensidigt hur umgänget mellan ett barn som vårdades i ett familjehem med stöd av socialtjänstlagen och vårdnadshavaren
skulle utformas 20/21:460
– två handläggare vid en socialnämnd åkte till en vårdnadshavares hem för
att göra s.k. skyddsbedömningar om barnen utan att först ha försökt komma
i kontakt med vårdnadshavaren. Även fråga om förutsättningarna för handläggarna att gå in i bostaden 20/21:470
– en stadsdelsnämnd lät en jourhemsplacering av en snart 16-årig flicka fortsätta trots att en av vårdnadshavarna inte längre samtyckte till placeringen
20/21:485
– en kvinnlig intagen, som misstänktes ha svalt narkotika, fick till slut genomgå kroppsbesiktning på sjukhus i form av bl.a. vaginal och rektal undersökning. Frågan om anstalten hade ett uppfattat samtycke från kvinnan till
grund för beslutet om tvångsåtgärden 21/22:321
– en socialnämnd måste säkerställa att den inte kränker utomstående personers fri- och rättigheter när den i ett ärende om försörjningsstöd genomför
ett hembesök 21/22:542
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– en socialnämnd borde ha godtagit en ansökan om försörjningsstöd som undertecknats av den enskildes gode man 21/22:548
– fråga om en regions hantering av minderårigas vaccination mot covid-19
utan vårdnadshavares samtycke 22/23:126
– uttalanden om den s.k. Linköpingsmodellen som används vid Polismyndigheten när en ung person misstänks ha använt narkotika 22/23:265
– Polismyndigheten har med tvång fotograferat en persons mc-väst och körkort utan stöd i lag och därigenom kränkt hans rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen 22/23:280
– en socialnämnd genomförde ett oanmält hembesök trots att det inte fanns
skäl för det 22/23:379
– en gymnasieskola genomförde drogtest utan att säkerställa att eleven medverkade frivilligt 22/23:454

Sekretess
Sekretess mellan myndigheter/olika verksamhetsgrenar inom
samma myndighet
– bristfälliga rutiner i frågor om sekretess och utlämnande av uppgifter hos
en vårdgivare 20/21:70
– anställda vid ett av Statens institutionsstyrelses LVM-hem har i strid med
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen delat sekretesskyddade
uppgifter med varandra 20/21:274
– kritik mot en enhetschef för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till
en överförmyndarnämnd 21/22:140
– allvarlig kritik mot en chefsöverläkare för att sekretessbelagda uppgifter
om en patient har lämnats till Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten 21/22:177
– Försäkringskassan får allvarlig kritik för att i samband med en orosanmälan
ha överlämnat flera handlingar med sekretesskyddade uppgifter till socialnämnden utan att någon sekretessprövning gjorts 22/23:360

Sekretess gentemot enskilda
– bristfällig handläggning vid utlämnande av en allmän handling med förbehåll om sekretess 20/21:307
– uttalanden om den s.k. Linköpingsmodellen som används vid Polismyndigheten när en ung person misstänks ha använt narkotika 22/23:265
– uttalanden om handläggningen hos länsstyrelsen av ärenden om godkännande för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag när den som är
föremål för prövningen förekommer i misstankeregistret 22/23:505

Övriga frågor
– bristande dokumentation efter att en persons skyddade namn synts på en
presentationsskärm under en huvudförhandling i ett brottmål 20/21:56
– en rådman vid en tingsrätt har hanterat skyddade personuppgifter i en tvistemålsdom på ett bristfälligt sätt 21/22:359
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– en tingsrätt har skickat uppgifter om en underårig misstänkt till en förälder
som inte var vårdnadshavare 21/22:376
– vid en föreläsning på en gymnasieskola har två poliser i strid med Europakonventionens skydd för privat- och familjeliv lämnat uppgifter om att
vissa personer dömts för brott 21/22:416
– polisen har utan att det fanns rättslig grund för det överlämnat en misstänkts
identitetsuppgifter som omfattades av sekretess till en biljettkontrollant
21/22:442
– JO:s granskning av åklagarens redovisning vid pressträffen om Palmeutredningen 21/22:472
– fråga om en socialnämnds möjlighet att använda den digitala kommunikationstjänsten Snapchat i kontakterna med en fjortonårig flicka som avvikit
från ett HVB-hem 21/22:532
– uttalanden om en kammarrätts rutiner för återlämnande av inlånade handlingar som har sekretessprövats 22/23:228

Serviceskyldighet
– Kronofogdemyndighetens hantering av ansökningar om betalningsföreläggande 20/21:252
– en anstalt samlade ihop flera framställningar från en intagen om att få kopior av handlingar och frångick regeln om avgiftsfrihet för färre än tio sidor
20/21:309
– felaktig handläggning av ett ärende om Schengenvisering där sökanden
gjort gällande att hon omfattades av rörlighetsdirektivet 20/21:549
– den enskilde tilläts inte använda minoritetsspråket finska vid sin kontakt
med Arbetsförmedlingen 21/22:35
– frågor om jäv i en valnämnd och om beslutanderätt för nämndens sekreterare att hantera valsedlar i samband med de allmänna valen 2018 21/22:629
– Kriminalvårdens hantering av ett önskemål från en intagen i anstalt att ta
del av digitalt material inför en resningsansökan 22/23:171
– Skatteverket kritiseras för långsam handläggning av ärenden om folkbokföring efter inflyttning till Sverige 22/23:321
– Försäkringskassan har utformat fem beslut angående samma person på ett
bristfälligt sätt och dessutom brustit i service 22/23:335
– de krav på klargörande motivering som ställs i förvaltningslagen bör även
ställas vid kommunicering enligt 110 kap. 13 a § socialförsäkringsbalken
22/23:341
– i ett ärende om sjukpenning fattade Försäkringskassan elva interimistiska
beslut. Endast vid två tillfällen informerades den enskilde om att besluten
var interimistiska. Det dröjde också över ett år innan Försäkringskassan
slutligt avgjorde ärendet 22/23:345
– ett partsbesked om felaktigt utbetald ersättning bör till följd av myndigheternas serviceskyldighet innehålla bl.a. uppgifter om beslutsfattarens namn
22/23:366
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– Pensionsmyndigheten kritiseras för den brist i tillgänglighet och service
som svårigheterna att komma fram till myndigheten per telefon innebär
22/23:372
– uttalanden om kravet på saklighet och opartiskhet med anledning av kontakter som en tillståndsenhet vid en kommun haft med enskilda som ansökt
om tillstånd 22/23:539

Sjukvård
– bristfälliga rutiner i frågor om sekretess och utlämnande av uppgifter hos
en vårdgivare 20/21:70
– allvarlig kritik mot en rättspsykiatrisk klinik för ordningsregler som inskränker yttrandefriheten samt förbjuder innehav av journalhandlingar
20/21:77
– uttalanden i vissa frågor om handläggningen av sena aborter 20/21:87
– Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material 20/21:110
– kritik mot psykiatrin inom tre regioner för obligatoriska krav på övervakade
urinprovskontroller för att patienter med diagnosen adhd ska komma i fråga
för behandling med centralstimulerande läkemedel 20/21:115
– uttalanden om kvarhållningsskyldighet på sjukhus enligt LVM 20/21:135
– beslut om ändring i en regions riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning har
inte fattats i behörig ordning 20/21:148
– närståendes behörighet att anmäla klagomål till IVO 20/21:157
– Kriminalvården har brustit i omvårdnaden av en multisjuk äldre häktad man
och även flera gånger omplacerat honom. Hans cancerbehandling har fördröjts kraftigt 20/21:180
– en häktad kvinna fick bl.a. bära fotfängsel vid sjukhusvistelse för genomförande av en medicinsk abort 20/21:198
– Kriminalvårdens åtgärder med anledning av covid-19 och konsekvenserna
för intagna 20/21:219
– uttalanden om saklighet och opartiskhet i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom 21/22:115
– kritik mot en enhetschef för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till
en överförmyndarnämnd 21/22:140
– Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiseras för brister i myndighetens tillsyn över den psykiatriska tvångsvården 21/22:146
– uttalanden i vissa frågor som rör organisationen av den psykiatriska tvångsvården inom Region Stockholm 21/22:165
– allvarlig kritik mot en chefsöverläkare för att sekretessbelagda uppgifter
om en patient har lämnats till Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten 21/22:177
– det saknas lagstöd för en rättspsykiatrisk klinik att generellt inskränka patienters rätt att inneha viss egendom i sina patientrum 21/22:188
– uttalanden i vissa frågor om intygsutfärdande av hälso- och sjukvårdspersonal 21/22:197
– allvarlig kritik mot en läkare för att ha utfärdat ett vårdintyg utan att ha
genomfört föreskriven undersökning av patienten 21/22:212
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– det saknas rättsligt stöd för att besluta om ett generellt besöksförbud inom
den frivilliga hälso- och sjukvården 22/23:99
– en region hade bristande rutiner och information till patienter som inte använder e-legitimation vid bokning av provtagning för covid-19 22/23:114
– en region tog bort möjligheten till digital bokning av vaccination mot covid-19 för personer bosatta utanför regionen 22/23:116
– det var felaktigt att debitera en avgift för uteblivet besök för patienter som
vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19 22/23:121
– fråga om en regions hantering av minderårigas vaccination mot covid-19
utan vårdnadshavares samtycke 22/23:126
– E-hälsomyndigheten har inte fullgjort sina skyldigheter vid utfärdande av
s.k. vaccinationsbevis 22/23:130

Språk
– Polismyndigheten har inte tillgodosett en enskilds rätt enligt minoritetsspråkslagen att använda finska vid kontakter med myndigheten 22/23:296

Tidsfrist
– en tingsrätt har dröjt med att hålla konkursförhandlingar och har särbehandlat staten som borgenär 21/22:83
– överförmyndarnämnden i Stockholms stad har handlat i strid med legalitetsprincipen och brustit i sin tillsyn i ett ärende om kontroll av förvaltning
22/23:490

Tillsyn
– frågan om anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen bör handläggas
som ärenden 20/21:593
– Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiseras för brister i myndighetens tillsyn över den psykiatriska tvångsvården 21/22:146
– uttalanden i vissa frågor om intygsutfärdande av hälso- och sjukvårdspersonal 21/22:197
– Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid tillsynen av ett LSSboende brustit i såväl genomförandet av en inspektion som dokumentation
och utformning av myndighetens beslut 22/23:399
– överförmyndarnämnden i Stockholms stad har handlat i strid med legalitetsprincipen och brustit i sin tillsyn i ett ärende om kontroll av förvaltning
22/23:490

Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
– efter att JO väckt åtal har en lagman och rådman dömts för tjänstefel
21/22:81
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Tolk/översättning
– den enskilde tilläts inte använda minoritetsspråket finska vid sin kontakt
med Arbetsförmedlingen 21/22:35
– en anställd vid Kriminalvården upprättade en redogörelse om misstänkt
misskötsamhet och medverkade därefter i ärendet om varning både som
förhörsvittne och som tolk 22/23:198
– Polismyndigheten har inte tillgodosett en enskilds rätt enligt minoritetsspråkslagen att använda finska vid kontakter med myndigheten 22/23:296

Tryck- och yttrandefrihet
– fråga om Försvarsmakten hade brutit mot det s.k. repressalieförbudet genom åtgärder mot en kapten som uttalat sig i sociala medier om myndighetens verksamhet 20/21:284
– att hålla ett klargörande samtal med en anställd med anledning av dennes
kritiska inlägg på Facebook stred mot det s.k. repressalieförbudet
20/21:296
– agerande i strid med efterforskningsförbudet 20/21:301
– en anstalt samlade ihop flera framställningar från en intagen om att få kopior av handlingar och frångick regeln om avgiftsfrihet för färre än tio sidor
20/21:309
– en polis har brustit i saklighet vid ett telefonsamtal med en enskild
20/21:387
– en begäran från en skolledning om att få förhandsgranska en skoltidning
var inte förenlig med tryckfrihetsförordningens censurförbud 21/22:355
– uttalanden om en skollednings åtgärder gentemot elevföreningar i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter 21/22:586
– ett universitet överträdde repressalieförbudet i förhållande till en student
som skrivit debattartiklar 22/23:220
– en enskild har rätt till ett överklagbart beslut då en myndighet nekar att
lämna ut en handling på stället med hänvisning till betydande hinder
22/23:241

Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Domstol
– en tingsrätt har under fem månader inte hållit någon omhäktningsförhandling beträffande en 17-åring 21/22:89
– en tingsrätt har inte fattat beslut om restriktioner vid en huvudförhandlings
avslutande. Även frågor om Kriminalvårdens ansvar) 22/23:42

Hälso- och sjukvård
– kritik mot psykiatrin inom tre regioner för obligatoriska krav på övervakade
urinprovskontroller för att patienter med diagnosen adhd ska komma i fråga
för behandling med centralstimulerande läkemedel 20/21:115
– uttalanden om kvarhållningsskyldighet på sjukhus enligt LVM 20/21:135
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– Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiseras för brister i myndighetens tillsyn över den psykiatriska tvångsvården 21/22:146
– uttalanden i vissa frågor som rör organisationen av den psykiatriska tvångsvården inom Region Stockholm 21/22:165
– det saknas lagstöd för en rättspsykiatrisk klinik att generellt inskränka patienters rätt att inneha viss egendom i sina patientrum 21/22:188

Kriminalvård
– mycket allvarlig kritik mot Kriminalvården för isoleringen av intagna i
häkte 20/21:164
– Kriminalvården har brustit i omvårdnaden av en multisjuk äldre häktad man
och även flera gånger omplacerat honom. Hans cancerbehandling har fördröjts kraftigt 20/21:180
– en häktad kvinna fick bl.a. bära fotfängsel vid sjukhusvistelse för genomförande av en medicinsk abort 20/21:198
– förutsättningar för s.k. bältesläggning i Kriminalvårdens anstalter och
häkten 21/22:241
– en anstalt genomförde rutinmässigt kroppsbesiktningar vid befordran av
s.k. myndighetspost till intagna utan att ha rättsligt stöd för det 21/22:305
– frågor om proportionalitetsbedömningar och bristfällig dokumentation när
en intagen i anstalt hölls fastspänd i en s.k. bältessäng under drygt 15 timmar 21/22:314
– en kvinnlig intagen, som misstänktes ha svalt narkotika, fick till slut genomgå kroppsbesiktning på sjukhus i form av bl.a. vaginal och rektal undersökning. Frågan om anstalten hade ett uppfattat samtycke från kvinnan till
grund för beslutet om tvångsåtgärden 21/22:321
– en häktad kvinna som genomgick en sen abort på sjukhus underkastades
alltför långtgående säkerhetsarrangemang och visades inte tillräcklig respekt 21/22:330
– en tingsrätt har inte fattat beslut om restriktioner vid en huvudförhandlings
avslutande. Även frågor om Kriminalvårdens ansvar 22/23:42
– avskildhetsplaceringar av intagna inom kriminalvården på grund av smittspridning av covid-19 och deras möjlighet att ta eget ansvar 22/23:143
– en anstalt har inte delat på två intagna placerade i samma cell trots att en av
dem bekräftats smittad av covid-19 22/23:178

Polis, åklagare och tull
– sms-meddelanden i en beslagtagen mobiltelefon har använts av polis och
åklagare i en förundersökning och åberopats som bevis trots att de omfattades av förbud mot beslag 20/21:336
– en polis har beslutat om husrannsakan i en bil utan att det var fara i dröjsmål
20/21:370
– bestämmelsen i 28 kap. 14 § rättegångsbalken om att ta fingeravtryck utgör
inte lagstöd för ett beslut om att med tvång lägga en misstänkts finger på
en mobiltelefon för att låsa upp telefonen eller en applikation i den
20/21:375
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– kroppsvisitation och husrannsakan i fordon enligt bestämmelserna i polislagen för att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen eller andra farliga
föremål (I) 20/21:395 och (II) 20/21:406
– polisen har vid flera tillfällen utan grund ingripit mot en person som ägnat
sig åt passiv insamling av pengar (tiggeri) utanför en mataffär 21/22:420
– polisen har utan att det fanns rättslig grund för det överlämnat en misstänkts
identitetsuppgifter som omfattades av sekretess till en biljettkontrollant
21/22:442
– polisen har utan att det fanns rättslig grund för det genomfört en husrannsakan i en lokal som användes av en mc-klubb 21/22:448
– i sökandet efter en försvunnen person som befarades vara självmordsbenägen har polisen gjort husrannsakan i en bostad utan att det var nödvändigt
på det sätt som krävs enligt 21 § polislagen 21/22:458
– polisen har genomfört en kroppsvisitation på ett sätt som innebar att åtgärden utgjorde en kroppsbesiktning och i ett utrymme som inte uppfyllde rättegångsbalkens krav på avskildhet 22/23:256
– i syfte att förhindra en inspelning vid ett förhör har en polis omhändertagit
förhörspersonens mobiltelefon och sökt igenom hans jacka utan att det
fanns lagstöd för åtgärderna 22/23:260
– vid en samverkansinsats mellan Polismyndigheten och Tullverket har
tvångsåtgärder vidtagits utan rättslig grund 22/23:272
– Polismyndigheten har med tvång fotograferat en persons mc-väst och körkort utan stöd i lag och därigenom kränkt hans rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen 22/23:280
– polisen har genomfört en kroppsvisitation i strid med hänsynsprincipen
22/23:291
– polisen har omhändertagit en 13-årig pojke enligt 12 § polislagen utan att
det fanns grund för åtgärden 22/23:301
– initiativärende om Tullverkets åtgärder vid en tullkontroll 22/23:308

Socialtjänst
– personal vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem Tysslinge har i strid
med 2 kap. 6 § regeringsformen lagt ned och hållit fast en intagen ungdom
mot golvet 20/21:489
– en socialnämnd har, utan att det funnits något beslut, vid två tillfällen omhändertagit en ungdom. Nämndens ordförande har utan att det funnits förutsättning för det fattat beslut om omedelbart omhändertagande dagen efter
att förvaltningsrätten avslagit nämndens ansökan om vård 20/21:509
– en anställd vid ett av SiS:s ungdomshem slog till en flicka som vårdades
vid hemmet. Fråga bl.a. om hur SiS utredde händelsen 21/22:564
– en socialnämnd och ett ungdomshem har inte korrekt hanterat en situation
när en flicka skulle placeras vid hemmet 22/23:424
– fråga om när ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM
ska anses verkställt 22/23:437
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Övriga
– fråga om det har funnits rättsligt stöd för ett regemente att isolera värnpliktiga med hänsyn till risk för smittspridning av covid-19 22/23:83
– en ambassads kontroll av kroppstemperaturen hos besökare var ett ingrepp
i regeringsformens skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp 22/23:529

Umgänge
– en socialnämnd bestämde ensidigt hur umgänget mellan ett barn, som vårdades i ett familjehem med stöd av socialtjänstlagen, och vårdnadshavaren
skulle utformas 20/21:460
– en biträdande enhetschef vid en stadsdelsnämnd motarbetade verkställigheten av och satte sig över en domstols beslut om umgänge med umgängesstöd. Stadsdelsnämnden agerade även bl.a. i strid med regeringsformens
krav på saklighet och opartiskhet genom att på begäran av part skicka in ett
yttrande till domstolen 20/21:521
– en rådman vid en tingsrätt har hanterat skyddade personuppgifter i en tvistemålsdom på ett bristfälligt sätt 21/22:359

Underlåtenhet
– Polismyndigheten har inte följt beslut från Statens överklagandenämnd
20/21:364
– polisen har inte informerat åklagaren om uppgifter som lämnats av en informatör 21/22:432

Underrättelse
– långsam handläggning av ett mål om sjukersättning och brister vid en muntlig underrättelse om ett beslut om förtursförklaring 20/21:65
– Migrationsverket har skickat ett beslut med förenklad delgivning till en
adress som mottagaren misstänktes ha avvikit från 20/21:561
– Migrationsverket har till ett ombud skickat ett ofullständigt beslut av vilket
det inte framgick att det inte var komplett 20/21:570
– uttalanden om Skatteverkets hantering av underrättelser om felaktig folkbokföring 21/22:489
– en tingsrätt har inte fattat beslut om restriktioner vid en huvudförhandlings
avslutande. Även frågor om Kriminalvårdens ansvar) 22/23:42
– flyttning och skrotning av ett fordon som var registrerat i utlandet
22/23:136
– en anhållens rätt enligt 24 kap. 9 a § rättegångsbalken att ta del av de omständigheter som ligger till grund för anhållningsbeslutet har inte respekterats 22/23:285
– vid ett återkravsbeslut bör beslutsfattarens namn framgå direkt av den handling genom vilken den enskilde underrättas om beslutet 22/23:326
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– uttalanden om handläggningen hos länsstyrelsen av ärenden om godkännande för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag när den som är
föremål för prövningen förekommer i misstankeregistret 22/23:505

Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
– uttalanden om vilka överväganden som bör göras innan ett utpekande läggs
till grund för ett beslut om t.ex. tvångsmedel 20/21:342
– Försäkringskassan kritiseras för att ha begärt uppgifter från en bank utan
att ha haft stöd för det 20/21:414
– Försäkringskassan har utan lagstöd skickat en förfrågan till en bank för att
få uppgifter om någon annan än den försäkrade 20/21:417
– Försäkringskassan kritiseras för att ha begärt in en stor mängd handlingar
med sekretesskyddat innehåll utan att ens överväga om det var möjligt att
begränsa begäran 20/21:422
– om Försäkringskassan får kännedom om att den enskilde har behov av anpassade utredningsåtgärder får det anses ligga i myndighetens utredningsansvar att ta ställning till i vilken utsträckning en anpassning är möjlig
20/21:428
– en socialnämnd genomförde inom ramen för en utredning s.k. beteendeobservationer av en snart 13-årig pojke i hans skola 20/21:434
– en socialnämnd tillfrågade inte vårdnadshavarna om deras inställning till
att nämnden samtalade med barnen under handläggningen av en barnutredning 20/21:445
– en socialnämnd hämtade två syskon i förskolan och tog med dem till en
lokal som tillhörde socialtjänsten utan att vårdnadshavarna hade samtyckt
till detta. Nämnden kontaktade därefter barnens pappor och lämnade över
barnen till dem, men tog inte någon kontakt med barnens mor 20/21:452
– två handläggare vid en socialnämnd åkte till en vårdnadshavares hem för
att göra s.k. skyddsbedömningar om barnen utan att först ha försökt komma
i kontakt med vårdnadshavaren. Även fråga om förutsättningarna för handläggarna att gå in i bostaden 20/21:470
– en enhetschef inom socialtjänsten beslutade att inleda utredningar om två
syskon trots att hon var jävig 20/21:481
– en socialnämnd brast i handläggningen av ett ärende som rörde omplacering av två syskon som vårdades med stöd av LVU; särskilt fråga om vilken
utredning nämnden skulle ha utfört 20/21:499
– en socialnämnds vårdnadsutredning uppfyllde inte det grundläggande
kravet på objektivitet 20/21:515
– en socialnämnd brast i hanteringen av ett ärende där ett trettonårigt barn
som vårdades med stöd av LVU hade en sexuell relation med en sextonåring under vårdtiden 20/21:505
– felaktig handläggning av ett ärende om Schengenvisering där sökanden
gjort gällande att hon omfattades av rörlighetsdirektivet 20/21:549
– Migrationsverket har skickat ett beslut med förenklad delgivning till en
adress som mottagaren misstänktes ha avvikit från 20/21:561
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– Migrationsverket ställde ingående frågor om en asylsökandes skyddsskäl
utan att först ha förordnat ett offentligt biträde 20/21:566
– en socialnämnd genomförde två barnutredningar direkt efter varandra och
överskred den lagstadgade tidsfristen i båda utredningarna 21/22:538
– en socialnämnd måste säkerställa att den inte kränker utomstående personers fri- och rättigheter när den i ett ärende om försörjningsstöd genomför
ett hembesök 21/22:542
– en socialnämnd genomförde ett oanmält hembesök trots att det inte fanns
skäl för det 22/23:379
– fråga bl.a. om socialnämndens ansvar när en barnutredning har inletts och
barnet flyttar hem till en närstående 22/23:384
– fråga om hur en socialnämnd hanterade ett ärende där ett placerat barn
kunde antas ha blivit utsatt för ett sexualbrott 22/23:391
– Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid tillsynen av ett LSSboende brustit i såväl genomförandet av en inspektion som dokumentation
och utformningen av myndighetens beslut 22/23:399
– en socialnämnd har i flera avseenden brustit i handläggningen av ett ärende
om omplacering av en pojke 22/23:414
– en socialnämnd har avslutat en LVM-utredning utan att dessförinnan ha
klarlagt en mans behov av vård 22/23:443
– uttalanden om handläggningen hos länsstyrelsen av ärenden om godkännande för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag när den som är
föremål för prövningen förekommer i misstankeregistret 22/23:505

Verkställighet
– en biträdande enhetschef vid en stadsdelsnämnd motarbetade verkställigheten av och satte sig över en domstols beslut om umgänge med umgängesstöd. Stadsdelsnämnden agerade även bl.a. i strid med regeringsformens
krav på saklighet och opartiskhet genom att på begäran av part skicka in ett
yttrande till domstolen 20/21:521
– fråga bl.a. om en socialnämnd kan avvakta med att underställa förvaltningsrätten ett beslut om omedelbart omhändertagande till dess att beslutet är
verkställt 21/22:576

Vårdnad/vårdnadshavare
– en socialnämnds vårdnadsutredning uppfyllde inte det grundläggande kravet på objektivitet 20/21:515
– en tingsrätt har skickat uppgifter om en underårig målsägande till en förälder som inte var vårdnadshavare 21/22:371
– en tingsrätt har skickat uppgifter om en underårig misstänkt till en förälder
som inte var vårdnadshavare 21/22:376
– fråga om en regions hantering av minderårigas vaccination mot covid-19
utan vårdnadshavares samtycke 22/23:126
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– överförmyndarnämnden i Stockholms stad har handlat i strid med legalitetsprincipen och brustit i sin tillsyn i ett ärende om kontroll av förvaltning
22/23:490

Överklagande
– Polismyndigheten har inte följt beslut från Statens överklagandenämnd
20/21:364
– uttalanden om en kammarrätts rutiner för återlämnande av inlånade handlingar som har sekretessprövats 22/23:228
– allvarlig kritik mot Tillväxtverket för dröjsmål med att överlämna överklaganden till förvaltningsrätten 22/23:516
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