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Till RIKSDAGEN
Enligt I l § i den av rik dagen i november 1975 antagna nya instruktio
nen för justitieombudsmännen (SFS 1975: 1057). vilken såvitt nu är i fräga
trädde i kraft den 8 maj 1976 (dagen efter det val förrättats av ombuds
män). skall ombudsmännen ärligen senast den 15 oktober tillställa riksda
gen en tryckt ämbetsberättelse avseende tiden den l juli närmast föregåen
de är-den 30 juni innevarande är. I januari 1976 avgav dåvarande justitie
ombudsmännen jämlikt 2 § i den äldre instruktionen (SFS 1967: 928) äm
betsberättelse avseende deras verksamhet under är 1975. Nu förevarande
berättelse redovisar därför JO:s verksamhet under första halvåret 1976. I
fortsättningen kommer berättelserna instruktionsenligt att omspänna bud
getär. Vi överväger att härutöver försöksvis publicera viktigare JO-beslut i
särskild ordning åtminstone en gäng per är (jfr KU 1975/76: 22 s . 65).
Som framgår av det redan anförda antog riksdagen i november 1975 ny
instruktion för j ustitieombudsmännen. Samtidigt genomfördes vissa änd
ringar i riksdagsordningen.
Instruktionen innefattar betydelsefulla nyheter främst i tvä hänseenden.
Som en konsekvens av ämbetsansvarsreformen, vilken trädde i kraft den l
januari 1976. har J O : s tillsynskompetens bestämts pä nytt sätt. Ä ven reg
lerna om JO:s befogenheter har i samband därmed ändrats. Vidare har
JO-ämbetets organisation omstöpts. Enligt 1 967 års instruktion förestods
ämbetet av tre, likställda, justitieombudsmän. Därjämte fanns två ställfö
reträdande ombudsmän. De nya reglerna, upptagna dels i 8 kap. lO § riks

dag ordningen, dels i den nya instruktionen för justitieombudsmännen, fö

reskriver att ombudsmännen skall vara fyra till antalet. En av justitieom
budsmännen skall tillika vara administrativ chef och bestämma inriktning
en i stort av verksamheten. Några ställföreträdande ombudsmän skall nor
malt inte finnas. Skulle ombudsman av sjukdom eller annan orsak bli lång
varigt hindrad att utöva sin tjänst, väljer dock riksdagen en person att
tjänstgöra i hans ställe så länge hindret varar. - l vad gäller innebörden av
reformen hänvisas i övrigt till K U 1 975/76: 22 och Rs kr 1975/76: 27 (jfr
även SOU 1975: 23).
Såvitt rör reglerna om JO:s uppgifter, tillsynskompetens och befogenhe
ter samt om handläggningen m . m . trädde den nya instruktionen i kraft den
l januari 1976. Såvitt rör JO-ämbetets organisation, ämbetsberättelsen
m. m. skulle de nya reglerna träda i kraft dagen efter den dag då val av ju
stitieombudsmän förrättats under 1 975/76 års riksmöte.
Sådana val förrättades den 7 maj 1976. Därvid valdes till justitieombuds
man. tillika administrativ chef med särskilda befogenheter. justitieom-
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budsmannen Ulf Lundvik samt till justitieombudsmän ställföreträdande
justitieombudsmannen hovrättslagmannen Ander Wigelius, kanslichefen
Karl-Erik Uh lin och kammarrättslagmannen Leif Ekberg.
Under tiden fram till valet förvaltades JO-ämbetet av de dåvarandejusti
tieombudsmännen Ulf Lund vik, GunnarThyresson och Bertil Wennergren.
DäJjämte tjänstgjorde, i den utsträckning som framgår av Bil. 2 till denna
skrivelse, ställföreträdande justitieombudsmännen Anders Wigelius och
Tor Sveme.
Verksamheten under första halvåret 1 976 har i hög grad influerats av den
förestående och efter valet genomförda omorganisationen av ämbetet. In
spektioner och initiativ i annan form har fått stå tillbaka för angelägenhe
ten att avsluta så många som möjligt av de tidigare upptagna ärendena. Ef
ter valet har mycken tid åtgått för att få den nya organisationen att fungera.
Såvitt rör ombudsmännens och föredragandenas arbete har inte några stör
re svårigheter mött. Regler har getts om justitieombudsmännens tillsyns
områden, deras omfauning och fördelning. Reglerna jämte ytterligare etl
antal bestämmelser har upptagits i en provisorisk arbetsordning för om
budsmannaexpeditionen, vilken i transumt fogas till denna skrivelse såsom
Bil. l . Beträffande registratorsexpeditionen och kansliorganisationen i öv
rigt återstår ännu mycket att göra. Undersökningar pågår om lämpligheten
att föra huvuddiariet medelst dator. Ä ven andra ändringar är under över
vägande.
Beträffande de ärenden som varit anhängiga under första halvåret 1 976
antecknas.
Balans från år 1 975

795

Nya ärenden
Administrativa ärenden

9

Remisser och andra skrivelser från myndigheter

2

Klagomål och andra framställningar från enskilda

1 62 2

Initiativärenden med anledning av inspektioner o. d .

70

Initiativärenden på grund a v tidningsartiklar

8

Summa balanserade och nya ärenden

2506

Härav avgjorda under första halvåret 1976

1 82 1
685

Balans 30.6 . 1 976
Månadsöversikt över ärendena

Januari . .. .. ..... . . . ...... ... .. . . . . ..... . ....
Februari ... . .. . .. . . . . ......... ...... ...... . ..
Mars
.... .... ... .. . .....
April . ... ... .. .... . . .. . . ............ .........
Maj . ...... . . .. ... .. . . . . ............ . .. . . . ...
Juni .. . .. .. .. ..... . . .. . . . . . . . . . . .... . . .. . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

Nya

Avejorda

Balans

275
244
384
291
283
234

318
244
399
319
249
292

752
752
737
709
743
685

1711

1821
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Av antalet ärenden i balans den 30 juni 1 976 var 5 17 inkomna sista kvar
talet.
Antalet ärenden första halvåret 1 976 är ungefår det amma som mot va
rande tid föregående år (1711 resp. 1719). Antalet klagomål uppgick till
l 622 mot l 5 87 under motsvarande tid år 1975.
Nedanstående upp tälJning visar antalet klago- och initiativärenden un
der tiden 1 . 1 . 19 68-3 0 . 6 . 1976
Ar

K lagoarenden

1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1969 . . ........ ........ .. . .. .. . . . . . . . . . ... . ...
1970. . . . . .... ..... ....... . .. ... ... ...........
1971. .. . . ......... . .. . . .................. ... .
1972 . .. ............. . . . .... . ............ . ... .
1973 .. . . . . . ...... .. . .............. . ... . . . . . . .
1974........ ... ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . ....... .
1975 . . . ... . .... ...... ........ . . . . . . . . .. . . . . . .
1976 t. o. m. 30 .6. ...... . .. .. .. . . . ..... .......

.

2 120
2708
2606
3 149
3187
3 219
3095
3025
1622

lnuialivärtndrn

494
393
457
346
357
445
566
410
78

Under första halvåret 1976 avgjordes sammanlagt 1821 ärenden. Av
dessa utgjordes l 60 l av k lagoärenden och 2 0 8 av inspektions- och andra
initiativärenden. Härtill kom 12 som administrativa ärenden diarieförda sa
ker. De sistnämnda hänförde sig i 9 fall till personal- och organisationsfrå
gor m. m . , medan tre avsåg remisser från statsråd, vilka besvarades genom
följande utlåtanden.
JO Thyresson

Över utredningens om telefonavlyssning betänkande "Telefonavlyss

ning".
JO Wennergren

Över tystnadspliktskommittens betänkande "Tystnadsplikt och yttran

defrihet".
Stäl/företrädande JO Wigelius

Över 1967 års rekvisitions- och förfogandeutrednings betänkande "För

fogandelagstiftningen''.
De två förstnämnda utlåtandena återges i det följande i ämbetsberättel
sen, medan det tredje inte ansetts vara av så allmänt intresse att det bort
medtagas i ämbetsberättelsen.
l ämbetsberättelsen redovisas även de av JO Lundvik och JO Wenner
gren den 29 december 1 975 avgivna utlåtandena över 1 973 års fri- och rät
tighetsutrednings betänkande "Medborgerliga fri- och rättigheter; rege
ringsformen". vilka utlåtanden av tidsskäl ej kunde medtagas i den senast
avgivna ämbetsberättelsen (se denna s. lO och Il).

lO

Här skall även antecknas. att JO Lundvik på hemställan av Nordiska rå
dets presidium yttrat sig över ett medlemsförslag om införande av offentli
ga utskottsutfrågningar i Nordiska rådet.
Tablå Ö1•er utgången i de under första halvåret

1976

hos riksdagens om

budsmän avgjorda inspektions- och ö1·riga initiativärendena
Sakomr�de

Avgjorda

Ennrnn el.

Aral olle r

Framställn.

Summa

efter utredn.

annan kritik

disetplinär

rill riks-

ärenden

besrraffning

dagen eller

utan sluthg
ankdning

regeringen

till kritik

Domstolsväsendet
Åklagarväsendet .. : : : : : : : : :
Polisväsendet ..... .. .. . ..
Försvarsväsendet ..........
Kriminalvärd ..............
Barna- och ungdomsvärd ...
Social- och sjukvärd .......
Exekutionsväsendet ........
Tax�rings- och uppbörds.
vasendet ................
Övriga förvallningsärenden

4

87

2

9

.

2

9
5

3

7

l

Il

17
5

3
12

8
28
8
24
4

12
4

Summa ärenden
Tablå över utgången

81

5

14

6

lO

50

152

19
16
208
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i de under första halvåret 1976 hos riksdagens om

budsmän avgjorda klagaärendena
Sakomrllde

Domstolsväsendet . . . . . . . . . . . .
Åklagarväsendet ........ .. ....
Polisväsendet . ........... .. ..
Försvarsväsendet. . . ... .. .. . . .
Kriminalvård . .. ........... . ..
Barna- och ungdomsvärd . . . . . .
Socialhjälp och äldringsvärd . ..
Nykterhets- och narkomanvärd
Sjukvärd ..... ... .. ... .. .... ..
Allmän försäkring ........ . ....
Arbetsmarknaden m.m. . ......
Byggnads- och vägärenden . . .. .
Exekutionsväsendet ....... . . ..
Kommunal självstyrelse
Övriga länsstyrelse- och kommunikationsärenden ...... ...
Taxerings- och uppbördsväsendet .. .. .. ........... ..
Utbildnings-, kultur-, kyrkofrägor m.m. .. . .. .......... .
Jordbruksärenden, miljövärd,
hälsovärd m.m. .... . . . .....
Tjänstemannaärenden . . . . . . . . .
Offentlighetsärenden . . ..... . . .
Övriga förvaltningsärenden ....
Frägor utanfor kompetensomridet och oklara yrkanden . . . ..
.
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Il
Till regeringen har gjorts fyra framställningar:
l ) av JO Lundvik angäende ifrägasatt ändring i 15 § andra stycket inför
sellagen,
2) av JO Lundvik angäende vissa kostnader i ärenden om ätertagande av

avbetalningsgods .
3) a v

JO Thyresson angäende skydd för allmän ordning och säkerhet vid

domstolsförhandlingar och
4) av JO Wigelius angäende nöjdförklaring vid villkorlig dom och skydds

tillsyn (38 kap. l § brottsbalken).
Under första halväret 1 9 76 har ätal anställts i tvä faJ I. Å talen har riktats
mot:
l) f. d. underläkare vid sjukhus för vällande till annans död och
2) löjtnant för missbruk av förmanskap.

Den möjlighet 18 § instruktionen för riksdagens ombudsmän ger att

överlämna klagomäl till annan myndighet för prövning och avgörande har
som framgär av tablän utnyttjats i 44 ärenden . Av dessa har 9 överlämnats
till riksäklagaren eller annan äklagare och 1 5 till socialstyrelsen eller medi

cinalväsendets ansvarsnämnd. I övrigt har nägra eller enstaka ärenden gätt
till skilda myndigheter.
Beträffande inspektionsverksamheten under första halväret 1976 hänvi
sas till särskild redogörelse som följer efter denna skrivelse.
Sammanträden med riksdagens JO-delegation ägde rum den 20 januari,
den I l maj och den l juni 1 9 76. Vid det första sammanträdet diskuterades
bl. a. vissa problem inför den dä förestäende övergängen till ny organisa
tion av JO-ämbetet. Vid de senare tillfållena förekom samräd om den pro
visoriska arbetsordningen för ombudsmannaexpeditionen och diskussion
av ett flertal organisatoriska frägor.
Personalorganisationen vid ombudsmannaexpeditionen har som en följd
av omorganisationen undergätt vissa ändringar. Bl. a. har en tidigare va
kanssatt byrächefstjänst besatts. För övriga genomförda och förestäende
ändringar kommer att lämnas en samlad redogörelse i nästa ämbetsberät
telse. Ett fullt genomförande av den nya organisationen kommer att kräva
ökade lokalutrymmen. Det har ställts i utsikt att ämbetet skall fä disponera
ytterligare ett väningsplan i huset Västra Trädgärdsgatan 4.
JO Wennergren deltog som svensk representant vid möte den 15-19
mars 1 9 76 i Strasbourg med den av European Committee on Legal Coo
peration (CCJ) tillsatta Sub-Committee for the study of the protection of
the individual in relation to acts of administrative authorities. JO Wenner
gren deltog ocksä i den av Europarädet den 2 1 -23 april 1976 i Strasbourg
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anordnade konferensen om de demokratiska institutionerna i Europa och
presenterade där JO-ämbetet.
Under våren 1976 har ämbetet mottagit ett flenal be ök från utlandet.
Bl. a. kan nämna be ök av en tio-mannadelegation från the Administrative
Control Department i Egypten. Intresset i utlandet för den svenska om
budsmannainstitutionen tar sig vidare uttryck i brev med förfrågningar i
olika hänseenden. Allt nännare kontakter har också knutits med ombud mansämbeten i andra länder. Vi har därför funnit lämpligt att i denna äm
betsberättelse lämna en redogörelse för ombudsmannainstitutionens ut
bredning i världen.
Som bilagor till denna skrivelse med hithörande redogörelse för ärenden
av mera allmänt intresse fogas dels transumt av provisorisk arbetsordning
för riksdagens ombudsmannaexpedition. fast tälJd den l juni 1 976 (Bil. 1 ).
dels en översikt över ombudsmännens och de tidigare

tälJföreträdande

ombudsmännens tjän tgöring samt för personalorganisationen (Bil. 2). dels
en föneckning över ärenden, som varit anhängiga ho

regeringen under

första halvåret 1976 genom skrivelser från justitie- och militieombudsmän
nen före den l januari 1976 (Bil. 3), dels ett sakregister till denna ämbetsbe
rättelse (Bil. 4) och dels en konfattad redogörelse på engelska språket för
innehållet i ämbetsberättelsen (Bil. 5).
Stockholm i riksdagens ombudsmannaexpedition i oktober 1976.
ULF LUNDVIK
KARL-ERIK UHLIN

ANDERS WIGELIUS
LEIF EKBERG
Ulf Hagström
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Inspektionsverksamheten
Som nämnts i JO:s skrivelse till riksdagen (s. 8 ovan) har inspektions

verksamheten fått stä tillbaka för andra uppgifter under den tid denna äm
betsberättelse avser (första halvåret 1976). Efter valet den 7 maj har tid

överhuvud inte funnits för nl\.gra inspektioner. Framdeles kommer inspek
tionsverksamheten givetvis att återupptagas, därvid konstitutionsutskot
tets i samband med JO-reformen gjorda uttalande om inspektionerna kom
mer att beaktas (KU 1975/76:

22 s. 54).

JO Lundvik har inspekterat patent- och registreringsverkets bolagsbyrå
samt riksskatteverkets rättsavdelning och dess s. k. byggmomsgrupp. In
spektionerna ingick som led i utredningen av vissa klagoärenden.
JO Thyresson har inspekterat vissa myndigheter i Västmanlands län,
nämligen länsäklagarmyndigheten, länspolischefens expedition. åklagar
myndigheten i Västerås åklagardistrikt och polismyndigheten i Västerås
polisdistrikt. Inspektionerna utgjorde avslutning av tidigare inlett inspek
tionsprogram.
JO

Wennergren har inspekterat kriminalvärdsanstalterna Härlanda,

Bätshagen, Hinseberg och Uppsala, kriminalvärdens studiegärd i Uppsala,
allmänna häktet i Uppsala, kriminalvärdsdirektören i Göteborgsregionen
samt socialförvaltningarna i Gävle och Västerås.

Även dessa inspektioner

utgjorde avslutning av tidigare inlett inspektionsprogram.
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Ombudsmannainstitutionens utbredning i världen
Efter det att JO-ämbetet år 1809 införts i Sverige dröjde det ända till 1919
innan en motsvarighet tillskapades i annat land. Det var Finland som efter
vunnen självständighet kompletterade det traditionella justitiekanslersäm
betet med en riksdagens ombudsman. År 1953 tillkom ett liknande ämbete
i Danmark i samband med grundlagsreformen. Norge hade året dessförin
nan tillsatt en ombudsman för försvaret men dröjde till 1962 med att inrätta
ett motsvarande ämbete för civilförvaltningen. På Island lades ett lagför
slag fram i alltinget 1973. Det har dock hittills inte blivit genomfört.
Från de nordiska länderna har ombudsmannaiden spritts till ett stort an
tal nationer i Europa, Amerika, Asien. Afrika och Oceanien - både i en
hetsstater och federala stater. Det är härvid framför allt Danmark som tjä
nat som förebild. Den förste danske ombudsmannen, Stephan Hurwitz,
spred genom artiklar och uppmärksammade framträdanden, bl. a . vid ett
FN-seminarium på Ceylon. kännedom om ämbetet främst i den anglosax
iska världen. Nya Zeeland inrättade redan 1962 ett JO-ämbete efter dansk
modell. Nya Zeeland tjänade sedan som studieobjekt när systemet spreds
bland Common Law-länderna.
I Nya Zeeland tillkom 1975 ny lagstiftning. En chefsombudsman, bi
trädd av två ombudsmän, tillsattes. De har samma kompetens och befo
genheter. En viss regional uppdelning har gjorts meJJan de två ombuds
männen. Chefsombudsmannen leder och fördelar arbetet samt handhar
jämte den ene ombudsmannen de klagomål som rör den centrala förvalt
ningen. Tillsynsområdet som tidigare endast omfattade den centrala för
valtningen utvidgades samtidigt till att omfatta även de lokala myndighe
terna.
Nästa land som införde ombudsmannasystemet var Storbritannien. De
engelska juridiska och parlamentariska kontrollmedlen sådana de traditio
nellt utformats visade sig efter andra världskriget otillräckliga. Man sökte
till en början lösa problemen bl. a. genom att utöka antalet specialiserade
förvaltningsdomstolar. Ytterligare kontroll behövdes emellertid och i den
s. k. Whyattrapporten . som utarbetats av brittiska avdelningen av den in
ternationella juristkommissionen. föreslogs att ett till engelska förhållan
den anpassat ombudsmannaämbete skulle inrättas. Den dåvarande labour
regeringen anslöt sig till tanken och lät 1965 publicera en vitbok i frågan.
År 1967 tillsattes en parlamentarisk ombudsman för förvaltningen. Om
budsmannen fick ett starkt begränsat tillsynsområde. Man befarade en allt
för stor tillströmning av klagomål i ett land med 55 miljoner invånare.
Ä ven förvaltningens struktur ansågs göra en inskränkning av tillsynsområ
det nödvändig. Sålunda fick de lokala myndigheterna falla utanför om
budsmannens tillsyn. Även när det gällde de statliga myndigheterna be
gränsades tillsynen. Nationaliserade industrier, sjukhusen och personal
frågor inom civil- och militärförvaltningen föll utanför tillsynsområdet.
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De sa luckor har dock nyligen fyllts genom att ombud män för den lokala
förvaltningen och för sjukvärden inrättats. De lokala ombudsmännen. som
är fem till antalet. varar självständigt för var sitt område. Befattningen
som ombudsman för sjukvärden har varit förenad med po!.ten som om
bud man för förvaltningen. Rätten att framföra klagomål till ombud�man
nen för förvaltningen är begränsad till parlamentsledamöterna. Detta har
motiverats inte bara av fruktan för att ombudsmannen skulle dränkas av
ärenden utan kanske främst av hänsyn till ledamöternas traditionella roll
som den enskildes försvarare gentemot staten.
Ett ämbete som parlamentarisk ombudsman för förvaltningen efter brit
tisk modell infördes är 1969 i Nordirland.
Samma är som i Storbritannien. således är 1967. infördes ombudsman
nainstitutionen i två kanadensiska provinser. Alberta och New Brunswick.
Flertalet kanadensiska provinser har följt efter och numera saknas om
budsmannaämbetet endast i en av de större. nämligen British Columbia. Pä
federal nivå finns två ombudsmän . en för de officiella pråken och en för
kriminalvården. Man har även föreslagit att e n federal kommission skall
inrättas för de mänskliga rättigheterna.
En jämförbar utveckling har ägt rum i Australien. Väst-Australien inför
de ombud mannasystemet 197 1. följt 1972 av Syd-Australien. 1973 av Vic
toria och 1974 av Queensland och New South Wales. Av delstaterna saknar
nu enda t Tasmanien ombudsman. Där verkar dock en kommission med
jämförbara uppgifter. Till skillnad frän de flesta ombudsmän i den anglo
saxiska världen har så gott som samtliga i Australien tillsyn även över
kommunala och territoriella myndigheter. Pä federal nivå har ett militärt
ombudsmannaämbete inrättats 1975. Förslag föreligger om ett civilt fede
ralt ombudsmannaämbete.
l

USA har ombudsmannaiden väckt mycket stort intresse och man mö

ter där ett flertal experiment med olika ombudsmannatyper. Ombudsmän i
vanlig mening finns sedan 1%9 pä Hawaii. 197 1 i

ebraska. 1972 i Iowa

och 1975 i Alaska. Lagstiftningen i dessa delstater har samma förebild. ett
för lag om utarbetat av Harwarduniver itetet center för författningsun
dersökningar. Åtskilliga andra delstater överväger att antaga likalydande
lagar. Vid sidan av dessa ombudsmän finns i mänga tater ett lort antal
personer eller institutioner som mottager k lagomäl och gör undersökningar
pä olika områden och som stundom kallas exekutiva ombudsmän. Dessa
kan vara mer eller mindre oberoende av den delstatliga förvaltningsappa
raten. Många av de större städerna har även inrättat särskilda stadsom
budsmän. Initiativet togs av denjuridiska fakulteten vid universitetet i Buf
falo och det första försöket med en stadsombudsman gjordes i staden med
samma namn och blev mycket framgångsrikt. Det har inspirerat ett dussin
tal betydelsefulla städer till efterföljd. Det förekommer också regionala
ombudsmän (för "countie "). I ett nertal stater finns vidare speciella om
budsmän för särskilda förvaltningsområden. såsom skolväsendet, fängvär-
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den och affarsväsendet. Slutligen inlämnades 1973 ett förslag om inrättan
de av en kongressens ombudsman till representanthuset. Denne skulle ut
öva tillsyn endast genom förmedling av kongressmedlemmarna och avläg
ga räkenskap endast till den kongressman som begärt ingripandet. Försla
get är föremäl för utredning.
l den internationella debatten hävdades frän början på många håll att en
fristående ombudsmannakontroll skulle komma i kontlikt med ministrar
nas ansvarighet och centrala politiska ledning av förvaltningen i en parla
mentarisk demokrati. Sedan Danmark som har ministerstyrelse infört sys
temet utan problem. bortföll delvis detta argument mot ombudsmannaäm
betet. På den europeiska kontinenten har den kanske tyngst vägande in
vändningen mot ombudsmannainstitutionen i stället varit att man som re
gel haft en omfattande rättssäkerhetskontroll i form av fristäende förvalt
ningsdomstolar.
I Frankrike. där systemet med förvaltningsdomstolar är väl utvecklat.
infördes likväl ombudsmannasystemet 1973. På flera punkter har det fått
en speciell utformning. Liksom i England kan den enskilde inte själv fram
föra klagomål till ombudsmannen utan denna rätt är . på grund av farhågor
för en överväldigande mängd klagomål. begränsad till främst parlamentsle
damöter. borgmästare. kommunfullmäktige och fackföreningar. Ombuds
mannen tillsätts av regeringen för en tid av sex år och kan inte avsättas och
inte heller omväljas.
l Västtyskland har en militieombudsman funnits sedan 1957. Från och
med 1974 finns även en regional civil ombudsman i Rheinland-Pfalz. Äm 
betet vann snabbt framgäng och inrättandet av liknande system har disku
terats i andra delstater.
År 1971 förkastade det holländska parlamentet ett lagförslag om inrät
tande av ett ombudsmannasystem såsom varande alltför vagt. Parlamentet
röstade för ett system med en oberoende ombudsman. till vilken de kla
gande skall kunna vända sig direkt. Ett förslag härom håller nu på att utar
betas. Ä ven i Belgien har förslag framförts om inrättande av ett ombuds
mannaämbete.
I Schweiz har Zurich sedan 1971 en stadsombudsman. Avsikten är att
ombudsmän skall inrättas även för kantonerna och på federal nivå. l Itali
en tillsattes 1974 en regional ombudsman i Toscana. Fråga har väckts om
inrättande av ombudsmannaämbeten i flera andra regioner och för landet i
dess helhet.
I srael intar en särskild ställning. Ombudsmannafunktionerna utövas här
av the State comptroller. som närmast är en motsvarighet till riksdagens
revisorer och riksrevisionsverket i Sverige. The comptroller hade i praxis
sedan länge prövat också klagomål som inte rörde finansiella förhållanden.
197 1

lagfåstes denna praxis och en särskild avdelning för klagomål frän all

mänheten inrättades hos kontrollmyndigheten. Sedan 1967 har vidare Je
rusalem en stadsombudsman och relativt nyligen har Tel-Aviv och Haifa
fått lokala ombudsmän. Israel har även en militieombudsman.
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På Cypern beslöts 1972 att införa ombudsmannasystemet. Ombudsman
nen skall där utses av och avlägga rapporten till presidenten. N ågon om
budsman har emellertid ännu inte tillsatts.
Ombudsmannainstitutionen har spritts också till utvecklingsländerna.
Guyana, Mauritius och Fijiöarna har alltsedan de blev självständiga haft
ombudsmän . l Tanzania finns sedan 1966 en permanent tremannakommis
sion med uppgifter motsvarande en ombudsmans, likaså i Ghana sedan
1972. Zambia har nyligen följt Tanzanias och Ghanas exempel. Ä ven i Ni
geria har en liknande kommission inrättats.
l Indien har förslag till ett sällsynt omfattande kontrollsystem utarbe
tats. En "lokayukta" skall placeras i varje delstat och en federal ''lokay
ukta" ha tillsyn över den centrala administrationen. Samtliga "lokayuk
tas" skall ställas under en "lokpal". en sorts överombudsman, med tillsyn
över de federala regeringsledamöterna och medlemmarna i delstatsrege
ringarna. Reformen har börjat tillämpas i några delstater. "Lokayuktas"
tillsattes i Bombay 1972 och i Jaipur 1973. Någon federal ombudsman finns
emellertid ännu inte.
Beträffande Bangladesh, Pakistan och Filippinerna stadgas i respektive
grundlag möjlighet för parlamentet att inrätta ett ombudsmannaämbete.
Några speciallagstiftningar har emellertid ännu inte utarbetats. Diskussio
ner pågår i ytterligare ett flertal länder om att införa ett ombudsmannasys
tem.
Termen ombudsman används i dag om en mångfald olika ämbeten och
institutioner. Gemensamt för dem är att de mottager klagomål och utövar
kontroll. Beträffande tillsynsomräde n , befogenheter och ställning inom för
valtningen räder emellertid stora skillnader. Den största skillnaden räder
mellan de industrialiserade länderna och utvecklingsländerna. Förhållan
dena medför grundläggande olikheter i kontrollorganens uppgifter. Olikhe
terna gäller ofta även formen för tillsättning och ansvarigheten. Om man
med ombudsman skulle förstå en oberoende och politiskt fristäende för
troendeman med uppgift att övervaka offentlig förvaltningsverksamhet ,
vilken antingen tillsätts av parlamentet eller till.sätts av någon annan men
kan avsättas av parlamentet. faller mänga av de nämnda ombudsmännen
bort. Det gäller t . ex den tilltänkte ombudsmannen på Cypern och treman
nakommissionen i Tanzania. Den senare utses av presidenten för endast
två är och är ansvarig endast inför honom. Presidenten kan också när som
helst avbryta en av kommissionen påbörjad undersökning.

2 RiJ...\do�en

1976/77. l.wml.

Nr l
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I. Domstolar m. m.
Framställning till regeringen angående nöjdforklaring vid villkorlig
dom och skyddstillsyn (38 kap. l § brottsbalken)
l en den 29 juni 1976 dagtecknad framställning till regeringen anförde JO
Wigelius följande.
Vid inspektion i februari 1973 av övervakningsnämnden i Malmö, andra
avdelningen, tog man från nämndens sida upp frågan om på vilket sätt
domstol skall agera då den dömde vid domens avkunnande kan avgiva
nöjdförklaring.
Nämndens ordförande, rådmannen Sven Erik Sjöström, uppgav därvid

följande. Saken är bland vid Malmö tingsrätt tjänstgörande domare före
mål för delade meningar. Somliga anser att det aldrig ankommer på rätten
att föra saken på tal. Andra menar att rätten skall ha som regel att göra det
om det inte finns något särskilt hinder däremot. Andra åter menar att sa
ken ej skall föras på tal om den tilltalade inte har offentlig försvarare. Det
vore värdefullt om en enhetlig praxis i detta avseende kunde åstadkom
mas.
Från ombudsmannaexpeditionen inhämtades därefter yttranden från
Malmö tingsrätt, Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförbund och
kri m i n aJ vårdsstyre l sen.
l yttrande från Malmö tingsrätt den 7 november 1973 har vitsordats att
det vid tingsrätten råder delade meningar om hur domstolen skall agera när
den dömde vid domens avkunnande kan avge nöjdförklaring. Följande
uppgifter har härvidlag lämnats av tingsrätten.

Antal domare Handlingsmönster
13

Frågar alltid om nöjdförklaring

8

Frågar aldrig om nöjdförklaring

3

Frågar om nöjdförklaring endast om offentlig försvarare är
närvarande

2

Frågar om nöjdförklaring endast om offentlig försvarare är
närvarande och brottet är erkänt
Frågar om nöjdförklaring endast om offentlig försvarare ej
är närvarande
Frågar om nöjdförklaring endast om offentlig försvarare ej
är närvarande och såväl ansvars- som påföljdsfrågan är
helt klar
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Frågar om nöjdförklaring endast om offentlig försvarare ej
är närvarande och såväl ansvars- som påfölj dsfrågan är helt
klar samt dessutom anledning till omedelbar nöjdförkla
ring finnes
Frågar om nöjdförklaring endast om såväl ansvars- som
påföljdsfrågan är helt klar
Frågar om nöjdförklaring utom i det fall att den dömde en
vist förnekat brottet
l tingsrättens yttrande har vidare anförts bl. a. följande.
Fördelen med nöjdförklaring vid dom på skyddstillsyn är främst att
funktionärerna inom frivården får möjlighet att omedelbart ingripa och
hjälpa den dömde till rätta. Ett sådant omedelbart ingripande kan ibland
vara synnerligen angeläget utan att för den skull skäl föreligger att förord
na om anstaltsbehandling med omedelbar verkställighet. Detta synes tala
för att domstolen i dylika fall borde medverka till att frågan om nöjdförkla
ring föres på tal med den dömde. Förhållandena kan emellertid vara sådana
att domstolen med hänsyn till den dömdes förståndsgåvor. sinnesstämning
e. d. eller med hänsyn till avsaknaden av försvarare anser sig ej kunna age
ra i frågan . Det kan även förhålla sig så. att den dömde förklarar att han ej
vill avge nöjdförklaring. Fördelen med ett omedelbart ingripande från fri
vårdens sida kan i dessa fall ej uppnås. En lösning på problemet är emeller
tid . att lagstiftningsvägen ge domstolarna möjlighet att förordna om ome
delbar verkställighet av övervakning. om förhållandena i det enskilda fallet
påkallar detta. Den dömde skulle givetvis ha möjlighet att få frågan om
omedelbar verkställighet skyndsamt prövad i högre instans. Med den av
tingsrätten nu förordade lösningen torde i allt väsentligt tillgodoses de öns
kemål. vilka ligger till grund för att övervakningsnämnden i Malmö, andra
avdelningen. aktualiserat frågan om domstols handlande då nöjdförklaring
är möjlig.
Advokatsamfundet har i yttrande den 8 mars 1974 anfört bl. a . följande.
När en tilltalad döms till villkorlig dom eller skyddstillsyn - eventuellt
jämte dagsböter - föreligger alltid risk för att den dömde missförstår den
avkunnade domens innehåll eller innebörden av en förfrågan om han vill
förklara sig nöjd med domen. Även om något missförstånd inte föreligger,
kan den dömde i en för honom ovanlig situation komma att fatta ett oöver
lagt beslut om att avge nöjdförklaring, som han sedan ångrar. Med hänsyn
härtill bör nöjdförklaringar inte förekomma annat än om starka skäl talar
för lämpligheten därav .
Samfundet har vidare i sitt yttrande framhållit att den praktiskt taget en
da fördelen med nöjdförklaring vid dom å skyddstillsyn är att funktionärer
na inom frivården får möjlighet att omedelbart ingripa med hjälp och stöd
åt den dömde. Med hänsyn till de möjligheter som numera finns att före
huvudförhandlingen utse en förtroendeman för den misstänkte föreligger
emellertid, enligt advokatsamfundet. sällan något behov av en omedelbar

21

nöjdförklaring för att frivårdsfunktionärerna skall få möjlighet att ingripa

genast efter domen.

Sveriges domareförbund har i yttrande den 27 !.eptember 1 974 framhållit
att även förbundet har den erfarenheten att handling�mön�tret ho� olika
domare är starkt varierdnde vid upptagande av nöjdförklaring omedelbart i
samband med dom!> avkunnande. Enligt förbundet är variationerna så
stora att det i och för !>ig inger vissa betänkligheter.
l yttrandet från domareförbundet framhälles vidare att det givetvi� må�
te tillmäta!> stor vikt att en tilltalad kan komma att avgiva en förha�tad
nöjdförklaring och därigenom lida rättsförlust. Detta förekommer dock ut
omordentligt sällan såvitt är känt för förbundet. Mot ri�ken för rätt förlust
skall enligt förbundet väga� angelägenheten av att övervaknings- och stöd
åtgärder kan insättas så snart som möjligt efter domen.
Domareförbundet har under hand inhämtat frän olika skyddskon�ulen
ter i landet att möjligheten att med den misstänktes !>amtycke före huvud
förhandlingen utse en fönroendeman för honom hittill� kommit att tilläm
pas i så ringa omfattning att betydelsen därav ännu inte kan bedöma�.
Domareförbundet har ifrågasatt om man genom den av Malmö ting!.rätt
antydda lösningen - att domstolarna ges rätt att förordna om omedelbar
verkställighet av övervakning - kommer åt en del fall där behovet av så
dan åtgärd inte framstår alldeles tydligt vid huvudförhandlingen men ändå
är för handen och i det givna förhållandet skulle kunna ha betydelse.
Avslutningsvis har förbundet uttalat som sin mening att frågan har den
betydelse och komplexitet att den bör göras till föremäl för vidare övervä
ganden än som kan ske vid ifrågavarande remissförfarande.
Kriminalvårdsstyrelsen. som avgivit yttrande den 20 maj 1975. har i sin
tur först inhämtat yttranden i saken frän ett antal övervakningsnämnder
och skyddskonsulenter.
Styrclsen har i �itt yttrande anfön bl. a. följande.
Styrelsen anser sig därför kunna konstatera att frågan om nöjdförklaring
i ston ett icke kan anses ha kommit i ett nytt läge genom tillskapande av
det nya förtroendemannainstitutet. l de fall då fönroendeman verkligen
förordnats torde dock enligt styrelsens mening - med hänsyn till att den
dömde i dessa fall brukar ha en positiv inställning till åtgärder för att hjälpa
honom till rätta och till att en person finnes förordnad som kan ge den
dömde erforderlig assistans - i regel frågan om nöjdförklaring icke av
domstolen behöva föras på tal.
Vad därefter angår frågan hur domstol bör handla när den dömde vid do
mens avkunnande kan avgiva nöjdförklaring vill styrelsen anföra följande.
Det må till en början konstateras att de myndigheter som yttrat sig är re
lativt ense om att nöjdförklaring i vissa fall måste hanteras med stor försik
tighet och understundom kan vara kontraindicerad. skyddskonsulenten i
Göteborgs distrikt för äldre för skyddstillsyn, övervakningsnämnden i Gö
teborg. andra avdelningen. och Sveriges domareförbund anser att sådan
återhållsamhet bör iakttagas när skyddstillsynen är rörenad med dom till
böter eller dom på förvisning. l van fall bör i sådant fall nöjdförklaringen
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inskränkas till att av�e skydd�tillsynen. Övervakningsnämnden i Malmö.
andra avdelningen. anser jämväl att största försiktighet bör iaktta . även
om ett omedelbart ingripande frän frivärdens sida är ön kvärt. om den
dömde icke är biträdd av försvarare eller om han förnekat vad åklagaren
lagt honom till last. Övervakningsnämnden i Falun finner det olämpligt att
väcka frågan om nöjdförklaring om rätten finner den dömde vara labil eller
mycket ung och omogen och på grund därav kan tänka� ha svårt att över
blicka följderna av en nöjdförklaring. Självklart är också. som övervak
ningsnämnden i Linköping påpekat. att nöjdförklaring icke bör förekom
ma. om dom�tolen har anledning tro att den dömde vill föra talan mot do
men ä skyddstillsyn.
Det är också kriminalvärdsstyrelsens uppfattning att i de fall, som ovan
nämnts. �tor re�triktivitet bör iakttas när det gäller att föreslå den dömde
att nöjdförklara �ig. Däremot föreligger enligt kriminalvärdsstyrelsens
uppfattning i regel icke samma betänkligheter i övriga fall . Å tskilliga av de
myndigheter som yttrat �ig i ärendet har också anfört starka skäl för att
övervakningen bör komma igång snarast möjligt efter domen.
Styrelsen har icke funnit anledning att här gå in på förslagen till hur man
genom ändrad lagstiftning eventuellt skulle kunna komma tillrätta med här
ifrågavarande problem.
En viktig fråga yne� vara hur upptagande av nöjdförklaring går till och
vilka rutiner �om härvid tillämpas. Det fär anses vara mindre lyckligt att
varje enskild domare utvecklar sin egen praxis i denna för den dömde och
frivärden så viktiga fråga. Aktualiseringen av nöjdförklaringen bör enligt
skyddskonsulenten i Malmö ske pä sådant sätt att den dömde väl förstär
innebörden och upplyses om att han sjäiv fär avgöra om han skall nöjd
förklara sig eller ej. Övervakningsnämnden i Linköping anser att principer
för hur och i vilka fall domstolen bör föra nöjdförklaring på tal bör utarbe
tas samt att domstolama bör åläggas att ge grundlig information till den
dömde om att nöjdförklaringen även omfattar skuldfrågan . inklusive
brottsrubriceringen, och påföljden samt att en nöjdförklaring medför att ta
lan inte får föras mot domen i angivna delar. Övervakningsnämnden anser
inte heller att nöjdförklaring bör föras på tal när det gäller villkorlig dom då
vinsten av sådan nöjdförklaring endast är att prövotiden börjar och slutar
tre veckor tidigare än vad som annars skulle bli fallet. Övervakningsnämn
den i Stockholm. första avdelningen. påpekar även vikten av att den döm
de före nöjdförklaring bereds tillfålle att rädgöra med försvarare. Det mä i
detta sammanhang upplysas om att, för upptagande av nöjdförklaring på
kriminalvärd an talt eller häkte . kriminalvårdsstyret en utarbetat en ut
förlig information. som före nöjdförklaringen delges den dömde. Denna in
formation har också översatts till de vanligaste språken. för att man skall
kunna vara säker på att även en utlänning blir ordentligt informerad om
nöjdförklaringens innebörd. - - - Kriminalvärdsstyrelsen vill ifrågasätta
om något motsvarande ej skulle kunna ordnas genom det blivande dom
stolsverkets försorg som en service ät domstolarna.

För egen del får jag anföra följande.
Klagomål till JO över domstolarnas sätt att handha nöjdförklaringsinsti
tutet är sällsynta. Inte heller i samband med inspektioner torde ha iaktta-
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gits några påtagliga olägenheter med rädande ordning i fråga om nöjdför
klaring vid villkorlig dom och skyddstillsyn. Remissyttrandena i föreva
rande ärende tyder dock på att här föreligger problem som det kan finnas
anledning att undersöka.
Det som gör nöjdförklaringsfrågan något vansklig att hantera för dom
stolarna torde väl vara att en sådan förklaring väsentligt inskränker den
dömdes möjligheter att föra talan mot domen. Att han inte vidare kan klaga
beträffande påföljdsvalet är ju självklart, men konsekvenserna av en nöjd
förklaring träcker sig längre än ä ; fullföljd är utesluten även beträffande
rättens avgörande av skuldfrågan, brottsrubriceringen däri inbegripen.
Den dömde som tillfrågas om nöjdförklaring kan befinna sig i ett dilemma
som inte alltid är uppenbart för rätten. Han kanske är helt nöjd med att ha
dömts till skyddstillsyn men samtidigt tveksam om han kall acceptera att
rätten funnit honom skyldig i något visst avseende. Kanske gör han taktis
ka överväganden och frågar sig om en nöjdförklaring kan göra åklagaren
benägen att för sin del avstå frän fullföljd.
Sannolikt är det dock ovanligt med "olyckor" i amband med nöjdför
klaring. t . ex. att någon som dömts till villkorlig dom eller skyddstillsyn av
ger nöjdförklaring förhastat eller utan att ha klart för sig vad en sådan för
klaring innebär. Jag antar att detta främst beror på att domstolama hand
har systemet med nöjdförklaring på ett förnuftigt sätt och ger de dömda
tillfredsställande information om innebörden av nöjdförklaring och god tid
att tänka sig för. Samtidigt kan det inte uteslutas att olycksfallsrisken hälls
nere genom att domstolar i viss utsträckning helt enkelt avstår frän att föra
frågan om nöjdförklaring på tal med den dömde.
Den domare om förfar på det sättet, dvs. avstår frän att upplysa den
som dömts till villkorlig dom eller skyddstillsyn om att han äger avge nöjd
förklaring, bryter inte mot någon föreskrift. Jag finner det dock ganska
otillfredsställande om man generellt avstår frän att beröra frågan om nöjd
förklaring. Jag kan nämna att övervakningsnämndutredningen i sitt betän
,.
kande Kriminalvärdens nämnder" (SOU 1975: 16) framhällit det angeläg
na i att den dömde bereds tillfillie att avge nöjdförklaring i samband med
att domen avkunnas (s. 1 35). Enligt min mening bör domstole� ha till regel
att taJa om för den dömde att det finns möjlighet för honom att förklara
sig nöjd med domen och samtidigt fråga honom om han önskar närmare
upplysningar om vad nöjdförklaring är och vilka konsekvenser en sådan
förklaring fär. Den dömdes intresse för saken får sedan bli avgörande för
domstolens vidare handlande. Domstolen fär dock aldrig ta upp nöjdför
klaring med mindre den kunnat förvissa sig om att den dömde verkligen
förstätt innebörden av en sådan förklaring.
Som jag förut framhållit tyder remissyttrandena i ärendet på att det kan
finnas anledning att närmare se över systemet med nöjdförklaring vid vill
korlig dom och skyddstillsyn. Måhända kunde detta helt avskaffas om en
ordning i nfördes av ungefår det slag som MaJmö tingsrätt förordat i sitt re-
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missyttrande: att ge domstolama möjlighet att förordna om omedelbar
verkställighet av övervakning om förhållandena i det enskilda fallet påkal
lar detta. Bättre vore kanske att domstolarna gavs möjlighet att i sådana fall
förordna att prövotiden omedelbart skall börja. Därmed träder också över
vakningen i omedelbar verkställighet .
Innanjag går vidare får jag erinra om att det under förarbetena till brotts
balken väcktes förslag om att låta prövotiden vid villkorlig dom och
skyddstillsyn räknas från dagen för domen. Förslaget vann dock inte ge
hör. Jag hänvisar till SOU 1956:55 s. 1 28 och 1 5 3 - 1 54 samt till prop. 1962
nr 10 s. 286 C-287 C och 302 C.
För frågan om nöjdförklaringens vara eller inte vara torde det sakna be
tydelse att prövotiden och övervakningen vid skyddstillsyn kan fås att
upphöra tidigare - i typfallet tre veckor motsvarande vadetiden. Nöjd
förklaringens värde ligger framför allt i att övervakningen efter dom å
skyddstillsyn kan börja på en gång i och med att nöjdförklaring avges. Det
bör nämnas att den misstänkte har möjlighet att redan under personunder
sökningen och fram till dess frågan om påföljd för brottet blivit avgjord få
personligt stöd eller annan hjälp av särskilt utsedd förtroendeman eller di
rekt av skyddskonsulent (4 § andra stycket lagen om personundersökning i
brottmål och 9 § KK den 29 juni 1964 med vissa bestämmelser angående
tillämpningen av nämnda lag). Härvid förutsätts emellertid en frivillig med
verkan av den misstänkte och möjligheten i fråga har. enligt vad u tredning
en i ärendet visar, inte kommit till användning i någon nämnvärd ut
sträckning.
Om övervakningen kan börja så snabbt som i omedelbar anslutning till
domen. är ju för närvarande också beroende på den dömdes medverkan .
dvs. om han vill nöjdförklara sig. l och för sig kan det väl av hänsyn till den
dömde synas rimligt att övervakningen inte startar förrän domen genom
nöjdförklaring eller eljest vunnit laga kraft mot honom. Det torde emeller
tid förekomma åtskilliga fall i vilka det kan ifrågasättas. om det inte är så
angeläget att övervakningen skyndsamt kommer igång att tidpunkten för
övervakningens början inte bör vara beroende av om den dömde vill avge
nöjdförklaring eller ej . Jag vill i detta sammanhang peka på den förskjut
ning från frihetsberövande påföljder till kriminalvård i frihet som ägt rum
under de drygt elva år som brottsbalken varit i kraft . För gärningar som
förr ansägs böra förskylla fängelse ådöms numera skyddstillsyn i ökad ut
sträckning. Det torde förhålla sig så att det bland dem som idag döms till
skyddstillsyn finns betydligt flera hårt kriminellt belastade och socialt
missanpassade än vad det gjorde tidigare. Detta ställer givetvis ökade krav
på att frivärden är effektiv.
l ett sådant läge bör det enligt min mening inte möta några större betänk
ligheter att ge domstolarna möjlighet att, när det bedöms som verkligt an
geläget att övervakningen kan börja i direkt anslutning till skyddstillsyns
domen , förordna om att prövotiden skall börja omedelbart. Tvärtom anser
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jag att det kan vara befogat att ett på starka. företrädesvis individualpre
ventiva skäl grundat önskemål om ett skyndsamt insättande av övervak
ningsåtgärder ges företräde framför den dömdes intresse av att inte behöva
underkasta sig något på grund av domen innan den vunnit laga kraft.
För en jämförelse kan hänvisas till bestämmelsen i 28 kap. 3 § andra

�tycket bmttsbalken att rätten. då förordnande meddelas att i skyddstill
�yn �kall ingå behandling i anstalt. äger besluta att förordnandet skall gå i
verkställighet utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft . I sädana fall
räknas prövotiden från dagen för domen och samtidigt träder också över
vakningen i funktion

(28

kap. 4 § tredje stycket och 5 § första stycket

brottsbalken). En regel att i dom ä skyddstillsyn kan förordnas att prövoti
den skall börja ornedelbart kommer väl självfallet - även om regeln skulle
ges karaktär av en undantagsbestämmelse - att tillämpas oftare än befo
genheten för dornstolarna att besluta om omedelbar verkställighet av an
staltsbehandling. Å andra sidan är övervakning en längt mindre ingripande
åtgärd än behandling i anstalt. och den dömde bör kunna föra särskild talan
mot ett förordnande av det ifrågasatta slaget.
För ytterligare jämförelse kan hänvisas till den regel i 29 kap. l § tredje
stycket brottsbalken enligt vilken dom ä ungdomsfängelse kan gå i omedel
bar verkställighet.
Om domstolarna ges möjlighet att i särskilda fall förordna att prövotiden
skall börja redan frän domen. torde det knappast vara nödvändigt att be
hälla systemet med nöjdförklaring. I de skyddstillsynsfall där domstolarna
inte anser att det av särskilda skäl är erforderligt att övervakningen börjar di
rekt kan det inte finnas starkare anledning att behålla nöjdförklaringen en
bart för att den dömde skall kunna fä prövotiden och övervakningen att en '
gäng upphöra tidigare. Inte heller att den till skyddstillsyn dömde i dylika
fall kan önska att direkt fä igång övervakningen torde motivera ett bibehål

lande av nöjdförklaringsinstitutet. Önskar den dömde att skyndsamt fä så

dant personligt stöd eller annan sådan hjälp som en övervakning är avsedd

att ge. torde han alltid kunna påräkna biständ genom vederbörande
skyddskonsulents försorg. Det kan också vara lämpligt att domstolen före
huvudförhandlingens slut hör med den ätalade huruvida han i händelse av
skyddstillsyn anser det bäst att bli ställd under övervakning omedelbart .
Ä r det hans önskan, torde väl domstolen merendels finna skäl att förordna
i enlighet därmed. Det bör tilläggas att om nöjdförklaring vid skyddstillsyn
avskaffas. det knappast kan finnas anledning att behålla rätten till nöjd
förklaring vid villkorlig dom.
Sammanfattningsvis anser jag att det närmare bör undersökas huruvida
anledning förekommer dels att ge domstolarna möjlighet att i dom å
skyddstillsyn förordna att prövotiden skall räknas från dagen för domen,
dels att upphäva rätten att förklara sig nöjd med villkorlig dom och
skyddstillsyn. Härigenom skulle kunna åstadkommas en viss efTektivise
ring av övervakningsinstitutet samtidigt som både problemet hur domsto-
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lama skall handha systemet med nöjdförklaring och eventuella risker med
detta system skulle bortfalla.
Med stöd av de befogenheter som tillkommer mig enligt instruktion för
justitieombudsmännen fär jag framlägga här berörda spörsmål för regering
en och hemställa att detsamma upptas till prövning i lämpligt samman
hang.

Framställning till regeringen angående skydd for aJlmän ordning och
säkerhet vid domstolsförhandlingar
I en den 6 maj 1976 dagtecknad framställning till regeringen anförde J O
Thyresson följande.
Vid utredning av två hos riksdagens ombudsmän anhängiggjorda klaga
ärenden angående allmänhetens tillträde till domstolsförhandlingar har
min uppmärksamhet riktats på frågan om skydd för allmän ordning och sä
kerhet vid sådana förhandlingar. Det ena än::ndet (dnr 3550/72) gällde två
häktningsförhandlingar vid Göteborgs tingsrätt 1 972 avseende utlänningar
misstänkta bl. a. för förberedelser till mord med politisk bakgrund. Det
andra ärendet (dnr 1524/73) gällde en huvudförhandling vid Hallsbergs
tingsrätt 1 973 i brottmål avseende ett flertal tilltalade som rymt från krimi
nalvårdsanstalten i Kumla1• De som velat bevista domstolsförhandlingarna
såsom åhörare har avkrävts legitimation och fått underkasta sig kroppsvi
sitation. Fråga har uppkommit om det finns stöd i lag för sådana kontrollåt
gärder. Jag har om det nuvarande rättsläget anfört bl. a. följande i besluten
i nämnda ärenden.
Enligt 5 kap. l § rättegångsbalken skall förhandling vid domstol vara of
fentlig - med vissa undantag som här saknar intresse. Offentlighetsprinci
pen är ett uttryck för den rätt till information som den nya från och med
den l januari 1975 gällande regeringsformen nu tillförsäkrar varje medbor
gare gentemot det allmänna. dvs. rätten att inhämta och mottaga uppgifter
och upplysningar (2 kap. l § 2 . ) . I nformationsrätten kan enligt regerings
formen begränsas endast genom lag eller genom förordning av regeringen
efter bemyndigande i lag (2 kap. 4 § och 8 kap. 3 och 7 §§). Sådan begräns
ning skall enligt förslag i en proposition till riksdagen om fri- och rättighe
ter i grundlag som regeringen beslöt den l april 1976 ( 1975/76:209) få göras
endast om särskilt viktiga skäl föranleder det, såsom bl . a. av hänsyn till in
tresset att förebygga och beivra brott och av hänsyn till allmän ordning och
säkerhet (förslag till lag om ändring i regeringsformen 2 kap. 1 3 § första
stycket).
l samma proposition föreslås en särskild grundlagsbestämmelse om att
förhandling vid domstol skall vara offentlig (förslaget 2 kap. I l § andra
1 Besluten i ärendena refererade i ämbetsberättelsen s. 28.
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stycket). Enligt propositionen skall offentligheten - liksom informations
rätten - kunna begränsas endast genom lag eller genom annan författning
efter bemyndigande i lag (förslaget 2 kap. 12 § och 8 kap. 7 § första stycket
7 eller l O § ) .
Den offentlighetsprincip som enligt det sagda gäller beträffande förhand
lingar vid domstol och som kan förväntas bli grundlagsskyddad inom en
snar framtid får. tillämpad fullt ut . anses innebära bl. a. rätt för envar att
övervara domstolsförhandlingar såsom åhörare utan att behöva uppge
namn eller underkasta sig identitetskontroll eller kroppsvisitation. Princi
pen vilar uppenbarligen på förutsättningen att förhandlingarna skall kunna
hållas under betryggad säkerhet utan att sådana skyddsåtgärder skall vara
erforderliga.
Denna förutsättning kan emellertid inte anses alltid föreligga. Utveck
lingen mot allt grövre brottslighet. ej sällan organiserad . gör att man nume
ra i vissa fall måste allvarligt räkna med risken av svåra övergrepp vid
domstolsförhandlingar. exempelvis sabotage och försök att med våld frita
ga tilltalad. Behov kan därför ibland föreligga att förebygga brott och eljest
skydda säkerhet och ordning vid domstolsförhandlingar genom åtgärder av
olika slag gentemot dem som gör anspråk på att få närvara vid förhandling
arna, bl. a. avkrävande av uppgift om namn. identitetskontroll och kropps
visitation.
Sådana kontrollåtgärder kan. såsom förut antytts . betraktas som be
gränsningar i principen om offentlighet vid domstolsförhandlingar och där
med även som inskränkningar i principen om informationsrätten. Begräns
ningarna måste i enlighet med vad som anförts ha stöd i lag. Sådant lagstöd
saknas. Kontrollåtgärderna kan inte grundas på generalklausulen i 2 § po
lisinstruktionen om polisens skyldighet att vidtaga åtgärd till förebyggande
av brott och till förhindrande av störning av allmän ordning och säkerhet .
eftersom instruktionen inte utgör lag. Med det sagda är också uppenbart
att stadgandet i 5 kap. 9 § rättegångsbalken om skyldighet för rättens ord
förande att upprätthålla ordning vid rättens sammanträden och meddela
därför nödiga föreskrifter inte kan ha avseende på sådana åtgärder som de
ifrågavarande.
Beträffande kroppsvisitation är, utöver vad som förut sagts om kontroll
åtgärder beträffande den som vill övervara domstolsförhandlingar, att be
akta att det i den nya regeringsformen direkt stadgas generellt förbud mot
kroppsvisitation utan stöd i bestämmelser som har karaktär av lag (2 kap. 3
och 4 §§). Reglerna om kroppsvisitation i 28 kap. rättegångsbalken
är inte tillämpliga i förevarande sammanhang, eftersom de avser inte. så
som här är i fråga. kroppsvisitation i syfte att förekomma brott eller för
hindra störning av allmän ordning och säkerhet utan kroppsvisitation för
utredning när anledning förekommer att brott redan förövats. Såsom fram
går av det föregående finns f. n. inga lagregler på vilka kan grundas rätt att
företaga kroppsvisitation till förebyggande av brott i samband med dom
stolsförhandlingar.

A v vad jag sålunda återgivit från mina beslut i förenämnda klagaärenden
framgår att det föreligger en brist beträffande den lagliga regleringen av
kontrollåtgärder till förebyggande av brott och förhindrande av störningar
av ordning och säkerhet i samband med domstolsförhandlingar. Det är
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angeläget att författningsmässiga åtgärder vidtages till botande av denna
brist.
De frågeställningar som aktualiserats i klagoärendena och som närmare
belysts i de yttranden. som avgivits i dem av bl. a. riksåklagaren. rikspolis
styrelsen, polismästaren i Göteborg och Sveriges domareförbund, inrym
mer e n sammansatt problematik, som inte torde vara lättlöst, framför allt
därför att så många, varandra delvis motstående, intressen föreligger. Vid
gas frågeställningarna dessutom till att omfatta inte blott förhandlingar vid
de allmänna domstolarna utan även andra offentliga förrättningar och sam
mankomster. t. ex. riksdagssessioner och sammanträden med kommun
fullmäktige är det tydligt att frågan om en författningsmässig reglering är
av omfattande beskaffenhet. Jag föreställer mig att de olika problemen, om
legitimationskontroll, bevakning och visitering. bör lösas i ett samman
hang och att det därvid blir erforderligt bl. a. att mot varandra väga intres
set av offentlighet och personlig anonymitet. å ena sidan, och intresset av
skydd för såväl rättsförfarandets fortgång som däri engagerade personers
säkerhet, å andra sidan. Det torde också bli erforderligt att söka klarlägga
besluts- och verkställandefunktionerna i fråga om erforderliga kontroll
och andra säkerhetsåtgärder.
Då utredningen i de berörda klagoärendena. såsom förut nämnts. bely
ser ett nertal av de frågeställningar som torde bli aktuella om Jagstiftnings
åtgärder kommer till stånd. bifogar jag kopior av besluten i ärendena ' .
Med stöd a v den befogenhet som tillkommer mig enligt instruktionen för
riksdagens ombudsmän. får jag härmed framlägga de berörda spörsmålen
för den åtgärd. vartill regeringen kan finna framställningen föranleda.

Legitimationskontroll m. m. vid domstolsforhandling
l två ärenden inkom klagomål avseende åtgärder för upprätthållande av
allmän ordning och säkerhet vid domstolsförhandlingar. B l . a . påtalades att
åhörare som velat bevista förhandlingarna kroppsvisiterats. l båda ären
dena uppkom också fråga om befogenheten att avkräva åhörare legitima
tion. Det ena ärendet gällde två häktningsförhandlingar vid Göteborgs
tingsrätt, som ägt rum 1972 på polishuset i Göteborg och som avsett utlän
ningar misstänkta bl. a. för förberedelser till mord med politisk bakgrund.
Det andra ärendet gällde en huvudförhandling vid Hallsbergs tingsrätt 1973
i brottmål avseende ett flertal tilltalade, som rymt från kriminalvårdsan
stalten i Kumla.
1 Här uteslutna.
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Remissvar avgavs från tingsrätterna och från polisstyrelsen i Hallsbergs
polisdistrikt. varjämte förhör ägde rum i Göteborg med olika befattnings
havare om vad som tilldragit sig vid häktningsförhandlingarna där. Ä ren
dena remitterades härefter till rikspolisstyrelse n . som inhämtade yttrande
från polismästaren i Göteborgs polisdistrikt. Bengt Erlandsson. Denne an
förde i huvudsak följande.
De i ärendet av polisledningen i Göteborg påbjudna säkerhetsanordning
arna skall ses mot den våg av våldsdåd med politisk bakgrund som under
senare år gått över världen och som i nneburit att även oskyldiga männi
skor urskillningslöst drabbats.
Sverige fick mot slutet av 1 960-talet och början av 1 970-talet stark kän
ning främst av de motsättningar som förelåg mellan olika grupper av jugo
slaviska invandrare och där bl. a. företrädare för den extrema s. k . U stasja
rörelsen - med ursprung från andra världskriget - spelade en framträdan
de roll.
Här kan nämnas följande händelser som inom en relativt kort tidrymd
inträffat:
1 9 7 1 -02- 1 0 - 1 97 1 -02- 1 1
1 97 1 -04-07
1972 mars-april månad
1 972-03-29
1972-09- 1 5

Ockupationen av jugoslaviska konsulatet i
Göteborg
Mordet på den jugoslaviske ambassadören i
Stockholm
Förberedelse till mord på Jugoslaviens kon
sul Blagoje Kerkez i Göteborg
Sprängningen av resebyrån Yugotours loka
ler i Stockholm
Kapningen av inrikesflygplan på linjen Göte
borg-Stockholm där planet omdirigerades
till Bulltofta av kroatiska terrorister som höll
passagerare och besättning i gisslan för att
framtvinga frisläppandet av landsmän som
avtjänade frihetsstraff i Sverige.

Utöver dessa redan kända dåd av terrorkaraktär förelåg hos polismyn
digheten en mängd spaningstips om våldshandlingar som kunde befaras
bl. a. mot de i förhandlingarna misstänkta kroaterna.
Den ökade internationella terroristverksamheten har framtvingat spe
ciallagstiftning i två fall - lagen om särskild kontroll på flygplats
( 1 970: 926) och den sedermera antagna lagen om särskilda åtgärder till fö
rebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund. den s. k. terro
ristlagen ( 1973: 162 och 1974: 1 78). Rättegångsbalkens regler om använd
ningen av tvångsmedel gav nämligen inte - varom mera nedan - möjlighe
ter till ingripande uteslutande iförebyggande syfte. Båda lagamas tillkomst
hade dikterats av förekomsten av en viss sorts våldshandlingar som inte
varit förutsedda från lagstiftarens sida vid tillskapandet av rättegångsbal
kens bestämmelser rörande tvångsmedel vid brottsutredning.
Polismyndigheten i Göteborg stod i förevarande fall inför en situation
där lagstiftaren ännu inte författningsmässigt förutsett på vilket sätt och
med vilka medel polisen hade att bemöta befarade yttre angrepp mot den
personliga säkerheten för de inblandade partema under pågående dom-
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stolsförhandlingar. Detta oklara rättsläge syntes råda vare sig rättegängs
förhandlingar ägde rum inom eller utom polishusets väggar.
Vid den tidpunkt då bl. a. ifrågavarande häktningsförhandlingar skulle ta
sin början fanns intet som tydde på någon avmattning av den internationel
la terrorismen. Polismyndigheten i Göteborg ställdes således inför en ex
trem situation där olika berörda personers liv och säkerhet uppenbarligen
kunde äventyras. Arbetsuppgiften var i stort ett helt ny för svensk polis.
Polisledningen utgick ifrån den arbetshypotesen att inom en personkrets i
stånd att utföra ovan nämnda våldshandlingar även torde finnas personer
kapabla att utan hänsyn till annans l i v . säkerhet eller egendom genomföra
våldsaktiviteter i anslutning till såväl häktningsförhandlingar som andra
domstolsförhandlingar. Polisledningen ansåg det därför nödvändigt att låta
vidtaga sådana åtgärder att en presumtiv våldsverkare kunde avslöjas re
dan innan han kommit in i rättssalen. Beslut fattades i konsekvens härmed
om legitimationskontroll och kroppsvisitation av de besökande i brottsfö
rebyggande syfte. Tillvägagångssättet för påbjudna tvångsåtgärder var i
korthet följ ande.
Som framgått av i ärendet hittills verkställd utredning har Göteborgs
tingsrätt en särskild sessionssal som är inrymd i polishusets bottenvåning.
Tillträde till denna lokal kan erhållas dels genom en separat sidogång som
leder direkt från gatuplanet in till rättens sessionssal. dels genom polishu
sets huvudentre. Av inre säkerhetsskäl stängdes den separata ingången till
sessionssalen och tilläts besökare till förhandlingarna endast gå in genom
polishusets huvudentre.
Av ovannämnda säkerhetsskäl var endast en vägmöjlighet öppen för be
sökande till förhandlingarna den 22 december l 972. nämligen den genom
huvudentren.
Visitation av besökande allmänhet var avsedd att ske i ett rum i botten
planet. beläget i början av den korridor som ledde till sessionssalen. Visita
tionen - utförd av personal från kriminalavdelningen - tillgick på så sätt
att besökaren till förhandlingarna kändes över utanpå kläderna för att söka
utröna om vapen eller annat föremål fan n s . Med annat föremål än vapen
avsågs l. ex. ammunition. sprängämnen, tändmedel eller liknande. Även
kniv kunde utgöra sådant föremål som skulle eftersökas. Det var heller
icke medgivet att medföra väska eller annat föremäl som kunde tjäna som
förvaringsutrymme för sådana föremål.
l samband med kroppsvisitationen företogs även legitimationskontrolL
Kontroll med s. k. metalldetektor, vilket gjorts gällande i klagoskriften .
förekom ej. Det förtjänar här dock omnämnas att departementschefen i
prop. 1970: 204 om särskild kontroll pä flygplats uttalat. all kontroll med
s. k. detektor utgjorde ett relativt ringa ingrepp i den personliga integrite
ten.
Kroppsvisitationen och legitimationskontroll var inte obligatorisk. En
dast besökare som oavsett visitation hade för avsikt att närvara vid för
handlingarna kom att underkastas nämnda kontrollätgärder. Polisledning
en var väl medveten om att kroppsvisitation är en för den personliga inte
griteten ingripande åtgärd och att den därför inte under alla förhållanden
borde framtvingas. Om besökaren hellre avstod frän att följa förhandling
arna skulle sålunda visitation och legitimationskontroll icke genomföras
utan särskild anledning.
Upplysningsvis vill jag här inskjuta att dessa av polisledningen anbefall
da såväl yttre som inre rigorösa säkerhetsbestämmelser ingalunda var spe-
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cifika för denna förhandlingsdag 1972-12-22 utan tillämpades även under
kommande häktningsförhandlingar och efterföljande huvudförhandlingar
första delen av 1 973 rördnde för brottslig verksamhet misstänkta kroater. l
samråd med Hovrätten för Västra Sverige och Göteborgs tingsrätt bedöm
des läget så att det" av sakerhetsskäl ansågs mest lämpligt att ifrågavarande
förhandlingar avhölls i den inom polishuset belägna sessionssalen. Motive
ringen till detta beslut var i första hand befarade politiska våldsdåd i sam
band med förhandlingarna.
Beträffande lagligheten i påbjudna säkerhetsbestämmelser må följande
anföras.
Generella bestämmelser saknas som reglerar utomstående personers
skyldighet att vid behov på begäran av polisen styrka sin identitet ävensom
påföljd vid vägran att efterkomma sådan begäran. l vissa fall är dock frå
gan reglerad t . e x . inom straffprocessen (jfr RB 24: 7. l st. och R B 24: 2 och
5). Huruvida polisman utan uttryckligt författningsbemyndigande kan an
ses berättigad att avkräva den mot vilken han har anledning att ingripa
uppgift om hans personalia får enligt praxis anses vara oklart. Emellertid
synes enligt min mening identitetskontroll i vissa fall l igga inom ramen för
de ingrepp befogenheter som enligt generalklausulen i 2 § PI tillkommer
polisen. Beträffande frågan om förfarandet vid identifieringen aknas all
männa föreskrifter och anvisningar. A v bestämmelserna i 1 6 § PI och den
allmänna behovsprincipen följer emellertid att strängare medel inte får an
vändas än förhållandena kräver. att större olägenhet eller obehag inte få1
vållas vederbörande än som är oundvikligt. att onödig uppmärksamhet bör
undvikas samt att personen ifråga inte får hållas kvar längre än som är nöd
vändigt. Vidare åligger det polisen att genomföra identifieringen på ett å
hänsynsfullt sätt som möjligt. Enligt mitt förmenande har förfarandet vid
identitetskontrollen genomförts helt i överensstämmelse med sistnämnda
tankegångar.
De grundläggande bestämmelserna för polisens ålagda allmänna skyldig
het att upprätthålla allmän ordning och säkerhet återfinns i 2 § PI
( 1972: 5 1 1 ) . I rättegångsbalken (RB) finns bestämmelser om användande av
tvångsmedel vid utredning av brott. Av intresse i detta sammanhang är
främst institutet kroppsvisitation reglerat i 28 kap. I l § R B . I denna para
graf sägs sålunda att om anledning förekommer att brott förövats. på vilket
kan följa fangelse. kroppsvisitation får företas för eftersökande av föremål
som är underkastat beslag eller eljest för att utröna omständighet som kan
äga betydelse för utredningen av brottet. Annan än den som käligen kan
misstänkas för brottet får kroppsvisiteras endast om synnerlig anledning
förekommer att därigenom föremål som är underkastat beslag kall anträf
fas eller annan utredning vinnas om brottet.
Merparten av den besökande allmänheten t i l l förhandlingama kunde in
te på förhand misstänkas för terroristdåd eller för annat brott, t. ex. olaga
vapeninnehav. Bestämmelserna om kroppsvisitation kunde därför i prakti
ken inte anses tillämpliga eftersom sådan tvångsåtgärd som regel endast
får vidtas när misstanke om brott föreligger och alltså inte i rent spanings
syfte (jfr lag om särskild kontroll på flygplats).
En annan form av visitation är s. k . skyddsvisitation, som skall företas
då häktad, anhållen, gripen eller omhändertagen person intagits i fång
vårdsanstalt. häkte eller polisarrest. Några bestämmelser härom finns inte
i R B . Den lagstadgade grunden för denna visitation återfinns i lag 25 april
1958 om behandlingen av häktade och anhållna m. fl. Rikspolisstyrelsen
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har i detta sammanhang anlagt praktiska synpunkter på tillvägagångssätt
och i vilka fall s. k. skyddsvisitation bör ifrågakomma ( RPS bok "Allmän
polisiära" s. 1 1 4 - 1 1 5 ) .
Som ovan antytts hade emellertid polismyndigheten bedömt risken för
terroristaktioner i någon form i anslutning till domstolsförhandlingarna
som överhängande. Möjligheten bedömdes tidigare som mycket liten att
förhindra brott eller försök därtill sedan gärningsmannen väl kommit in i
rättssalen. Redan på förberedelsestadiet synes dessa brottstyper innebära
synnerlig fara för gärningarnas fullbordan med allvarlig risk för vittgående
följder. Kroppsvisitation och identitetskontroll fick därför anses vara ett
ingrepp av mindre omfattning i den personliga integriteten jämfört med det
allvarliga livshot som kunde uppkomma genom befarade våldshandlingar.
Alldenstund förhandlingarna ägde rum i polishuset ansågs polismyndig
hetens särskilda provisoriska bestämmelser om in- och utpasseringskon
troll i polishuset från 1 968- 12-3 1 tillämpliga. Av dessa framgår bl. a. rätten
till identitetskontroll och eftersökande av föremål som kan antagas tjäna
brottsligt syfte eller vara av betydelse för utredning därom. Det bör näm
nas att förslag om nya säkerhetsföreskrifter är under utarbetande hos po
lisstyrelsen. Handlingar rörande säkerhets- och bevakningsåtgärder med
avseende på byggnader och lokaler. �om används i verksamhet för vilken
myndighet svarar är numera sekretessbelagda genom ändring i sekretessla
gen ( 1 97 3 : 759). Befogenheten att upprätta säkerhetsföreskrifter hänföres
till allmänna föreskrifter om tillämpningen av säkerhetskungörelsen (A F
SÄK. punkterna 7 1 -77 om tillträdesskydd).
Det bör här kraftigt betonas att den separata ingången till sessionssalen
icke kom att stängas på den grund att polishusets säkerhetsbestämmelser
skulle bli tillämpliga. Slängningen skedde enbart utifrån säkerhetsaspekt
för de inblandades personliga säkerhet vid förhandlingarna. Besökandena
tvingades härigenom gå in genom huvudentren som ligger på erforderligt
säkerhetsavstånd från sessionssalen.
Enligt mitt förmenande föreligger otvivelaktigt ett visst behov för poli
sen att vid fullgörande av brottsförebyggande verksamhet företa kroppsvi
sitation även i andra fall än enligt de två ovannämnda speciella lagarna lagen om särskild kontroll på flygplats och terroristlagen. Sålunda behöver
polisen exempelvis kunna kroppsvisitera i syfte att eftersöka föremål som
avses skola användas vid förövande av brott varå fangelse kan följa. Det
synes mig dock tveksamt huruvida polisen är berättigad att verkställa
kroppsvisitation i brottsförebyggande syfte i de fall då uttryckligt författ
ningsstöd saknas.
l avsaknad av speciell lagstiftning angående den förebyggande säkerhe
ten vid domstolsförhandlingar anser jag dock att polismyndigheten handlat
i överensstämmelse med polisens allmänna skyldighet att upprätthålla ord
ning och säkerhet enligt generalbemyndigandet i 2 § PI. Erik Sjöholm an
tyder i sin bok "När och hur får polisen i ngripa" (s. 199) de problem som
polisen har med att finna lagstöd för kroppsvisitation i förebyggande syfte .
Han efterlyser ytterligare lagstiftning inom berört ämnesområde för att ej
polisen skall komma i tvivelsmål angående lagligheten vid användande av
detta tvångsmedel i förebyggande syfte.
Att en av de flesta polismän känd tidningsman kom att visiteras vill jag
beklaga eftersom sådan åtgärd mot just denne framstår som överflödig.
Emellertid anser jag inte att viss polisman rimligen kan lastas för denna nå
got överambitiösa åtgärd med tanke på det pressade säkerhetsläge som
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rådde under de första häktningsdagarna. Genom visitationen sattes dock
inte tidningsmannens möjlighet att bevista förhandlingarna i fara. Att
dessa sedan kom att föras inför lyckta dörrar faller utanför polismyndighe
tens ansvarsområde.
Med tanke på all säkerhetsproblem även förekommit vid räuegångsför
handlingar under senare tid
här må nämnas förhandlingarna med de s . k .
Kurniarymlingarna och narkotikakungen Karl Pauksch - v i l l jag ifrågasät
ta om inte centrala direktiv i någon form eller rent av ändring i gällande
lagstiflning kan anses påkallad med hänsyn till det oklara räusläge rörande
polisen� förebyggande tvångsmedel i hithörande sammanhang som alltjämt
synes råda.
Avslutningsvis kan nämnas all inga allvarliga incidenter kom au inträffa
under ifrågavarande förhandlingsdagar. Det torde icke vara helt orimligt
anta att detta i rätt väsentlig mån kan tillskrivas de påbjudna säkerhetsbe
stämmelserna i polishuset.
-

Rikspolisstyrelsen anförde i siu yurande till JO följande.

Den internationella brottsligheten och terrorverksamheten har under det
senaste decenniet ökat i omfauning. Tillämpade metoder i samband med
politiska mord . sabotage. människorov. utpressning. flygplanskapning och
annan grov brouslighet visar på osedvanlig hänsynslöshet. råhet eller fana
tism från gärningsmännens sida. Som exempel på i Sverige begångna brou
av angiven karaktär kan nämnas mordet på den jugoslaviske ambassadö
ren i Stockholm 1 97 1 . flygplanskapningen i Malmö 1 972 och sprängningen
av resebyrån Yugotours lokaler i Stockholm samma år.
Den grova nationella brottsligheten visar också tecken på att bli farligare
och mer hänsynslös än tidigare. Den utövas i dag till stor del av en snäv
krets kvalificerade brottslingar som inte skyr några medel för att genomfö
ra sin brottsliga verksamhet. Som exempel härpå kan nämnas rånet mot
Sveriges kreditbank vid Norrmalmstorg 1973 och den 1 972 genomförda
massrymningen från fångvårdsanstalten i Kurnia och de av rymlingama ut
förda grova brotten. Som exempel kan vidare nämnas den grova narkoti
kabrottsligheten.
Brottsliga gärningar av här avsell slag tilldrar sig stor uppmärksamhet
från allmänhetens sida och medför regelmässigt att massmedia bevakar
dessa ärenden inte bara under akuta skeden av brottsutredningen utan
även i samband med följande offentliga rättegångsförhandlingar.
De lagstadganden som gäller för polisen under pågående förundersök
ning i brottmål beträffande skilda tvångsåtgärder - gripande. medtagande
och hämtande till förhör. avspärrande av brottsplats. olika tvångsåtgärder
efter beslut av åklagare eller domstol - anser rikspolisstyrelsen vara ända
målsenliga. Polisens möjligheter att under förundersökningen skydda grip
na, anhållna och häktade är också tillfredsställande.
Däremot har under senare år uppstått problem för polisen att kunna vid
ta effektiva, förebyggande bevaknings- och säkerhetsåtgärder i samband
med domstolsförhandlingar. Inte sällan har till polisens kännedom kommit
uppgifter om förestående våldshandlingar i form av sabotage, bombhot.
kidnappning etc., som riktas mot åtalad eller annan person. Hot om ödeläg
gelse av domstolslokal har också förekommit. Hotens karaktär och om
ständigheterna i övrigt har ofta varit sådana att polisen inte kan ta på sitt
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anwar att negligera hoten och därför mä�tc vidta sådana åtgärder att be
rörda personers liv och �äkcrhct inte äventyr.:��.
Bland dc åtgärder �om kan komma ifråga märk� främ�t teknisk under
sökning av bombhotad lokal. �om därefter säkras genom yt t re och inre be
vakning. Sådana åtgärder har också vidtagits i förebyggande syfte innan
förhandlingar inför rätta börjat.
Då fråga uppkommer att i brottspreventivt �yftc vidta åtgärder mot den
allmänhet som önskar närvara under offentlig dom!>tol�förhandling är legi
timation�kontroll. kroppsvi!>itation och under�ökning av medförd vä<,ka.
paket eller annat handbagage åtgärder som i vi��a fall '>kulle kunna vara
vcrk�amma. Rättegäng�balkcn-; bestämmelser om kroppsvisitation och
hu�rannsakan kan emellertid inte tillämpas för generella ingripanden utan
endast då misstanke mot vi�s person föreligger. Inte heller torde rätten�
ordförande med stöd av RB 5 : 9 kunna utfarda förc�krifter för ordningen�
upprätthällande vid rätten� <,ammanträde innebärande att kroppsvisitation
eller annan undersökning av åhörare får företas generellt.
Andra bestämmelser än dc direktiv om polisens allmänna åligganden
som finns i 2 § PI torde sålunda enligt rikspolisstyrcbcns mening - och i
likhet med vad polischefen i Göteborgs polisdistrikt anfört i -;itt yttrande inte kunna åberopas som stöd för dc preventiva åtgärder som vidtagits i de
aktuella fallen.
En �ådan tolkning av det allmänna bemyndigandet i 2 § PI är enligt riks
polisstyrelsens uppfattning frän rättssäkerhetssynpunkt inte tillfred�stäl
landc. Det måste ä andra sidan anses ligga i sakens natur att polisen måste
vidta åtgärder till förebyggande av allvarliga angrepp mot människor och
inte förhålla <;ig passiv i sädana situationer. Med hän<,yn till de strikta reg
ler som gäller om offentlighet och ordning vid domstol torde polisen rent
formellt knappast vara berättigad att vidtaga andra åtgärder än en nog
grann planering och spaning före förhandlingen och bevakning under för
handlingen i dc fall då endast allmänna uppgifter föreligger om risk för
våldsdåd. Det är emellertid uppenbart att den i sak otillfredsställande be
gränsning av säkerhetsätgärderna som detta innebär lämnar betydande
möjligheter öppna för en presumtiv våldsman att genomföra ett planerat
angrepp. Riskerna har också stått helt klara för i ärendena berörda polis
myndigheter. Dessa har ställts inför svära överväganden med hänsyn till
dc peciella förhällanden som förelegat och med hänsyn till det allmänna
åliggandet för polisen att svara för ordning och säkerhet. Att man därvid
valt att handla på sätt som skett är förståeligt. Legitimationskontroll och
visitation med hjälp av metalldetektor måste enligt styrelsens mening an
ses vara lindriga medel för genomförande av de kontrollåtgärder som be
dömts erforderliga.
De inträffade fallen visar att behov av särskilda regler på detta område
föreligger. Den utveckling som enligt vad tidigare framhållits äger rum så
väl internationellt som nationellt medför att riskerna för hämndaktioner
och fritagningsförsök i samband med domstolsförhandlingar ökar. Regler
na om förundersökning ger tillfredsställande möjligheter att förhindra så
dana aktioner under själva förundersökningen. Frestelserna att utnyttja d c
möjligheter som med nuvarande bestämmelser föreligger vid domstolsför
handlingen måste därför vara stora. För polisens del är det också besvä
rande att inte med direkt stöd av lag kunna vidtaga åtgärder för att skydda
domstol från olagliga angrepp och värna den som står under rättsmyndig
hets vård eller tillsyn.
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Rikspolisstyrelsen anser att det skall föreligga alldeles speciella och
mycket starka skäl för att begära ökade befogenheter för polisen för ge
nomförandet av olika tjänsteuppgifter. Som exempel på en ny sådan situa
tion som föranlett styrelsen att ta initiativet till nya bestämmelser kan näm
nas styrelsens hemställan om särskilda tvångsåtgärder till skydd för den ci
vila luftfarten som resulterade i lag om särskild kontroll på flygplats (SFS
1970: 926). Enligt denna lag får under vissa betingelser bl. a. generell
kroppsvisitation företas. En sådan ordning skulle självfallet kunna lösa frå
gan om skydd av domstolsförhandling. Enligt rikspolisstyrelsens uppfatt
ning erfordras i så fall ändring i rättegängsbalken eller annan lagstiftnings
åtgärd. Befogenhet skulle t. ex. kunna tilläggas rättens ordförande eller
möjligen åklagaren i målet att vid visst tillfalle förordna om speciella
skyddsåtgärder.
Härefter bereddes Sveriges domarförbund tillfälle att yttra sig i saken.
Samtidigt infordrades yttrande frän riksåklagaren.
Sveriges domarförbund anförde i huvudsak följande i avgivet yttrande.
Förbundet ansluter sig till den framställning av innebörden i nu gällande
regler som rikspolisstyrelsens yttrande innehåller. Förbundet delar styrel
sens uppfattning att situationer kan uppkomma i vilka det är nödvändigt att
vidtaga särskilda åtgärder för att sörja för säkerheten i samband med dom
stolsförhandlingar. Det är angeläget att bestämmelser i ämnet meddelas.
Detta bör ske genom lag. lämpligast genom ändring av 5 kap. rättegångsbal
ken. En möjlighet är att det lägges i rättens eller dess ordförandes hand att
bestämma om skyldighet att underkasta sig identitetskontroll och kropps
visitation såsom förutsättning för tillträde till förhandlingen. Beslut härom
bör få fattas endast under villkor som är angivet i lag. såsom att det på
grund av särskilda omständigheter finns anledning att räkna med att någon
kommer att förgripa sig med väld eller hot om våld på rätten eller annan
som är närvarande vid förhandlingen.
Riksåklagaren avgav följande yttrande.
Under senare år har det i flera fall visat sig nödvändigt att vidta särskilda
bevakningsåtgärder vid rättegängar för att säkerställa att rättens ledamö
ter. parter eller andra som uppträder i rättegängen inte utsätts för välds
handlingar eller för att hindra fritagningsförsök. Sädana situationer torde
man inte ha förutsett i lagstiftningsarbetet. Såsom rikspolisstyrelsen påvi
sat finns nu inga bestämmelser som reglerar polisens eller andra myndighe
ters befogenheter i sådana fall . Det är angeläget att lagstiftning kommer till
stånd på området. Hur reglerna bör utformas har jag inte funnit anledning
att nu närmare gå in på. Ett par huvudpunkter vill jag dock beröra. Enligt
min mening ligger det närmast till hands att lägga beslutanderätten i dessa
frågor på rättens ordförande . vilket givetvis inte utesluter att polis och
åklagare bär ansvaret för att ordföranden blir underrättad om relevanta
omständigheter. Det förefaller nödvändigt att möjlighet ges att föreskriva
skyldighet för den som vill övervara rättegången att genomgå kroppsvisita
tion eller annan motsvarande undersökning. En utgångspunkt för bestäm
melserna på detta område måste emellertid vara att offentlighetsprincipen
inte åsidosätts. Reglerna får sålunda inte ge möjlighet att förbjuda viss per-
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son eller krets av personer att övervara rättegången. Från offentlighet�
synpunkt är det också väsentligt att polisiära åtgärder för ordningen� upp
rätthållande utanför domstolslokalen inte blir så anordnade att de rent fak
ti!>kt inskränker allmänhetens tillträde till dom tol förhandlingarna.

A v lutningsvi

vill jag påpeka. att d e problem det här gäller möjligen

inte bara berör domstolsförhandlingar utan också kan avse andra offentliga
förrättningar eller sammankomster t. ex. riksdagssessioner.

Utöver vad som framgår av det utd rag av besluten i de båda ärendena.
vilket återges i en av ärendena föranledd framställning till rege ringen an
gående skydd för allmän ordning och säkerhet vid domstolsförhandlingar
(ämbetsberättelsen s .

26), anförde JO Thyresson i beslutet beträffande

häktni ngsförhandlingarna i Göteborg följande.
Vad härefter särskilt angår de ifrågavarande två dom tol sförhandlingar
na vid Göteborgs tingsrätt. som ägde rum före t i l l komsten av den nya rege
ringsformen. vill jag till en början framhålla att rättsläget bet räffande tillåt
ligheten av ifrågavarande kontrollåtgärder kan anses ha varit i viss mån
oklart innan genom den nya regeringsformen krav uppställts på att sagda
kontrollåtgärder skall ha stöd i lagbestämmelser. Frågan är om befogenhet
för polisen att företaga sådana åtgärder förr kunde i brist på lagbestämmel
ser grundas på generalklausulen om polisens ingreppsbefogenheter i polis
instruktionen. Detta är i och för sig tveksamt. Egentligen ligger det i sa
kens natur att sådana åtgärder inte får vidtagas utan stöd i bestämmelser.
som tillkommit genom lagstiftning. Härutinnan kan erinras om att det re
dan före den nya regeringsformens till komst ansetts erford erligt att tillska
pa bestämmelser i form av lag beträffande kroppsvisitation av flygpassage
rare m. n. för att hindra sådana all varliga angrepp mot flygsäkerheten

om

kapning. sabotage och liknande brott mot luftfartyg ( 1970 års lag om sär
skild kontroll på flygplats).

Eftersom det otvivelaktigt föreligger behov av att polisen under vissa
förhållanden

kall kunna företaga åtgärder av förenämnda

lag i syfte att

förebygga brott i samband med domstolsförhandlingar kan med fog sägas
att det här föreligger en lucka i lagstiftningen. Under sådana omständighe
ter måste det åtminstone i fråga om tiden innan u t t ryckliga krav på lagstift
ning uppställdes i den nya regeringsformen anses ha varit till nöds försvar
ligt att söka stöd för åtgärderna i polisinstruktionens generalklausul om po
lisens ingreppsbefogenheter.
Vid domstol sförhandlingarna i fråga förelåg helt visst starka skäl för att
söka sörja för säkerheten. På grund härav och med hänsyn till vad som
närmast sagts om tillåtligheten av de ifrågavarande kontrollåtgärderna fin
ner jag någon anmärkning i och för sig inte kunna riktas mot att undergåen
de av kontrollen uppställdes som villkor för t i l l t räde till rättssale n . Utred
ningen ger emellertid vid handen att bevakningen och kontrol låtgärderna
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företog-, helt genom polisens åtgöranden och beslut. Det är anmärkning värt att poli-,cn inte �am rådde med tingsrätten härom. eftersom saken i
hög�ta grad berörde allmänhetens rätt att bevista offentlig förhandling och
domstolen är den myndighet som främst har att tillse att denna rätt till
godoses. Detta framgår bl. a. motsättningsvis av att det enligt bestämmel
�erna i 5 kap. rättegångsbalken är domstolen som har att besluta om in
�kränkningar i offentlighetsprincipen.
A v utredningen framgår vidare att t i ngsrätten saknat kännedom om kon
trollåtgärderna. Det framstår som något egendomligt att rättens ordföran
dc inte - på grund av de säkerhetsrisker som uppenbarligen kunde förelig
ga - i förväg underrättat sig om vilka bevakningsåtgärder polisen ämnade
vidtaga �å att han kunnat ta ställning till deras lämplighet och eventuellt
kunnat göra påpekanden och framställningar rörande bevakningen.
Beträffande dc av poli en företagna kontrollåtgärderna är att beakta att.
så5om framgår av utredningen. be luten om förhandling inom stängda dör
rar meddelad e s . så snart yrkande härom framställdes av åklagare n , och att
denne avsett att ingen åhörare skulle få vara närvarande i rättssalen medan
de misstänkta befann sig där. Ehuru formellt sett början av förhandlingar
na skedde oiTen tligt. ger utredningen stöd för antagande att tingsrätten
skulle ha utestängt allmänheten redan tidigare än som skedde, ifall frågan
om tillträde dessförinnan aktualiserats. De kontrollåtgärder

om polisen

företagit kan därför inte anses ha reellt sett inskränkt offentligheten.
Enligt 5 kap. l § rättegångsbalken är. såsom förut angivits. huvudprinci

pen att förhandling vid domstol skall vara offentlig. Förhandling. som un
der förundersökning i brottmål äger rum vid domstol - t. e x . såsom här är i
fråga häktni ngsförhandling - skall dock enligt samma lagrum hållas inom
stängda dörrar. om den misstänkte begär det eller rätten finner. att offent
ligheten skulle vara till men för utredningen. Rätten äger också enligt lag
rummet förordna om tängda dörrar ifall det kan antagas att till följd av of
fentligheten något kan uppenbaras. som med hänsyn till rikets säkerhet
bör hålla hemligt för främmande makt. Ä ven andra skäl. som dock inte ä r
i fråga bet räffande d e t v å häktningsförhandlingarna. k a n g e anledning t i l l
förordnande o m tängda dörrar.
Avkunnande av dom eller beslut skall enligt 5 kap. 5 § rättegångsbalken
ske offentligt. Har förhandling hållits inom stängda dörrar. må emellertid
- enligt samma stadgande - också dom eller beslut avkunnas inom stäng
da dörrar.
Enligt

5 kap. 4 § rättegångsbalken äger rätten förordna, att vad som

förekommit vid förhandling inom stängda dörrar icke får uppenbaras.
BeträtTande vad som förekom vid d e förevarande två häktningsförhand
lingarna framgår av framför allt åklagarens utsaga och ordförandens skrift
liga yttrande att säkerhetsskäl - avseende säkerheten vid förhandlingarna
- åberopades som motiv för förhandlingamas hållande inom stängda dör
rar. Ordföranden har senare muntligen särskilt betonat utredningsskälen
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och beträffande säkerhetsskälen anfört, förutom att de också avsäg rikets
säkerhet. att dessa utgjorde ytterligare stöd för att på grund av utrednings
skäl besluta om stängda dörrar.
Någon orsak att ifrågasätta att det inte skulle ha förelegat utredningsskäl
av tillräcklig styrka för att motivera förordnandet om förhandlingarnas häl
lande inom stängda dörrar förekommer inte. Redan på grund härav saknas
anledning att uttala kritik mot att ordföranden meddelade sådant förord
nande. Inte heller ger utredningen stöd för kritik mot ordföranden för att
denne tillät polismän - vilka enligt åklagarens utsaga deltog i brottsutred
ningen - att vara närvarande i sessionssalen under förhandlingarna.
Klagomålen över att försvararna i målen skulle ha förbjudits att offent
liggöra häktni ngsbesluten vinner ej stöd av ordförandens utsaga. Ej heller
framgår av protokollen över förhandlingarna att tingsrätten skulle ha med
dclat för\1rdnande enligt 5 kap. 4 § rättegängsbalken om att vad som före
kommit inom stängda dörrar inte fick uppenbaras. Jag finner ej anledning
att företa ytterligare utredning härom utan lämnar klagomålen i denna del
utan åtgärd.

Beträffande Hallsbergsrättegången anförde J O Thyresson - utöver en
enahanda bedömning som beträffande häktningsförhandlingarna i Göte
borg avseende de gemensamma frågorna i ärendena' - följande.
Vad angår klagandens påstående att fördelningen av åhörarplatser otill
börligen gynnat personer med relationer till domstolens ledamöter eller po
lismästaren har ordföranden uppgivit att 27 platser reserverades för tid
ningspressen och att övriga 19 platser som var avsedda för allmänheten i
övrigt ansetts böra i möjligaste män förbehållas nära anhöriga till de tillta
lade. Enligt polisstyrelsens yttranden skedde inpasseringskontrollen i syf
te att fördela åhörarplatserna på angivet sätt. Av närvarolistan framgår att
några flera platser än de 27 för pressen reserverade upptogs av journalis
ter. Nttgot stöd för att äterstäende platser ställdes till förfogande åt perso
ner med antydda relationer till domstolen eller polisen ger inte utredning
en. Inte heller ger utredningen stöd för antagande att någon anhörig till en
tilltalad skulle ha utestängts från rättegången.
Enligt 5 kap. 9 § rättegängsbalken äger rättens ordförande för undvi
kande av trängsel i rättssalen vid domstolsförhandling begränsa antalet
åhörare.
Det är angeläget att representanter för massmedia fär möjlighet att när
vara vid rättegångar. Det bör därför tillses att platser ställs till deras förfo
gande i rättssalen. om trängsel kan befaras där. I enlighet härmed kan ing
en anmärkning göras mot att vid Hallsbergsrättegången vissa åhörarplatser
reserverades för företrädare för massmedia. Att dessa för tillträde till plat' Se s . 26 och 36.
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serna behövtie legitimera sig var följ denligt och kan inte heller föranleda
någon erinran: kravet pä legitimation var här inte föranlett av säkerhets
aspekten.
När det sä gäller de övriga platserna i rättssalen. vilka i första hand av
sägs att upplåtas till de tilltalades nära anhöriga. kan det ej gärna riktas nå
gon kritik mot själva fördelningsprincipen. Enligt min mening är det värde
fullt och önskvärt att av allmänheten åtminstone anhöriga bereds möjlig
het. vid sidan om representanter för massmedia. att övervara r�ittegängar.
Inte heller här finns skäl till erinran mot att person. som under åberopande
av att han är tilltalads anhörig vill åhöra rättsförhandlingarna. avkrävs legi
timation för att hans uppgift om att han är anhörig skall kunna kontrolle
ras. Självfallet fär emellertid avvisning inte ske blott för att ett upp�tällt
formellt krav pä legitimation inte uppfyllts av en anhörig. som eljest skulle
ha fäl l plats i r�ittssalen.

l förevarande fall synes platserna i r�ittssalen. utöver dem som reservc

rats för rcpre�cntanter för tidningspressen. ha avsetts. visserligen i första
hand för anhöriga. men i övrigt även för andra personer ur allmänheten.
Av vad jag förut anfört angående kontrollåtgärder till förekommande av
brott och offentlighetsprincipen vid domstolsförhandlingar framgår att det
enligt min mening inte heller här kan riktas någon anmärkning mot kravet
på legitimation. eftersom man uppenbarligen inte kunde bortse frän risken
av allvarliga övergrepp i samband med förhandlingarna.
Vad härefter angår klagandens påstående att hans hustru den första rät
tegängsdagen skulle av en polisman ha bemötts med svordomar och med
olika okv�itlinsord ha förvägrats tillträde till rättssalen har polismästaren i

avgivna yttrantlen - med upplysning att berörd polispersonal förnekat kla
gandens uppgifter - lämnat en helt annan beskrivning av händelseförloppet
än klaganden. l påminnelser har klaganden vidhållit sina påståenden och
begärt kompletterande förhör med polispersonalen. Vid inspektion näs
tan ett halvt år efter det klagoskrivelsen inkom hit har klaganden tillagt att
dc kvinnor. som kontrollerade� med metalldetektor. offentligen tillfråga
des om dc använde spiral. A v vaktpatrullens redogörelse framgår att också
sistnämnda påstående förnekas av berörd personal. Klagandens påståen
den styrks ej av företagen utredning. Jag finner ej skäl att företa ytterligare
utredning härutinnan utan lämnar klagandens klagomål i denna del utan
vidare åtgärd.
Beträffande k l agandens påstående att han med anledning av inpasse
ringskontrollen rörande hustrun begärde förklaring till det inträffade av po
lismästaren och namnuppgift avseende den polisman som uttalat sig mot
hustrun. men inte erhöll sådan uppgift, har poli smästaren v itsordat att han
inte delgav klaganden uppgiften. Som skäl härför har polismästaren anfört
att han inte ansåg uppgiften erforderlig, dä klaganden skulle ha den för en
anmälan till JO och den ju skulle redovisas till J O vid en eventuell remiss.
Just för det ändamålet hade det emellertid enligt min mening varit särskilt
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påkallat au ge klaganden den begärda uppgiften. Det kunde annars lä!! för
anleda misstanke om au man sökte fördölja fakta i syfte att försvåra en an
mälan till JO. Av polismästarens redogörelse för händelseförloppet fram
går emellertid au stämningen vid tillfället varit spänd och att det på det
hela taget inte varit möjligt au föra e!! vanligt samtal med klaganden. An
ledning saknas au ifrågasäua riktigheten av redogörelsen i de ua avseende.

Med hänsyn härtill finner jag inte skäl föreligga att kritisera polismästaren
för underlåtenheten au lämna den begärda namnuppgiften . ehuru det av
honom uppgivna kälet inte kan anses godtagbart.

Avräkning av häktningstid m. m.
Nya regler om tillgodoräknande av tid för straffprocessuellt frihetsberö
vande trädde i kraft den l april 1973. Tidigare var huvudregeln den att av
räkning kunde ske fakultativt och avse endast häktningstid. Avräkning
kunde. bortse!! från e!! specialfall. inte ifrågakomma annat än vid påfölj
derna fängelse. böter. suspension och disciplinstraff. Enligt de nya regler
na i 33 kap. 5 § brottsbalken skall tillgodoräknande av tid för frihetsberö
vande obligatoriskt ske när någon döms ti!l fängelse. ungdomsfängelse el
ler internering eller när rätten förordnar att sådan påföljd skall avse ytterli
gare brott. Tillgodoräknande! skall omfatta den tid varunder den dömde
med anledning av misstanke om brott. som prövats genom dom i målet.
varit berövad friheten som anhållen. häktad m. m . Härvid gäller dock att
frihetsberövande som understigit 24 timmar i nte får avräknas. liksom inte
heller anhållnings- och häktningstid varunder samtidigt skett verkställighet
av dom i annat mål. l beslut om avräkning. vilket intas i dom . skall anges
det antal dagar som skall tillgodoräknas på påföljden. Frihetsberövande
som föregått dom på skyddstillsyn. villkorlig dom eller dom varigenom för
ordnats att sådan påföljd skall avse ytterligare brott kan bli tillgodoräknat
först om påföljden undanröjs .

l

sådan dom skall därför redovisas anhållan

de . häktning m. m. som förekommit. l fråga om böter gäller alltjämt att av

räkning kan ske fakultativt. - För att domstolen skall ffi kännedom om fri

hetsberövande som skett i målet har i 45 kap. 4 § t redje stycket rättegångs
balken föreskrivits viss uppgiftsskyldighet för åklagare.
Från JO-ämbetets sida företogs i augusti 1975 inspektion av sex t i ngsrät
ter' för att undersöka tillämpningen av reglerna om avräkning av häkt
n ingstid m. m. l 96 ärenden upptogs fall som gällde tillämpning av dessa
regler och därtill anknytande bestämmelser. Såsom redovisats i JO: s äm-

1

Örebro tingsrätt. Svartlösa tingsrätt. Södra Roslags tingsrätt. Kalmar tingsrätt.
Möre och Ölands tingsrätt och Oskarshamns tingsrätt.
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betsbcrättclse 1 975/76 s . 1 9 föranledde saken J O Thyres�on att i en fram
ställning till regeringen den 1 2 �eptember 1 975 föreslå att en fullständig un
dersökning gjordes med syfte att uppdaga och tillr;ittalägga förekomna fe l .
J O Thyrcsson föreslog vidare att regeringen övervägde att genom närmare
bestämmelser eller på annat sätt skapa bättre säkerhet för att avräknings
reglerna tillämpades rätt.
Regeringen beslutade den 16 oktober 1975 att bl . a. en inom justitiede
partementet upprättad promemoria angående granskning av och eventuell
rapportering o m tillämpningen av reglerna om avräkning av häktningstid
m. m. skulle översändas t i l l samtliga tingsriitter. l promemorian framhölls
att det låg i rättsordningens intresse att fel som verkat till den dömdes
nackdel upptäcktes och rättades till och att detta lämpligen skulle kunna
ske genom att tingsrätterna granskade egna avgjorda mäl. Med tanke på
möjligheten till rättelse genom resning föreslogs att det i förekommande
fall skulle ske rapportering till riksåklagaren. För att underlätta tingsrätter
nas granskning skulle kriminalvärdsstyrelsen tillställa varje tingsrätt en lis
ta över de domar avseende frihetsberövande påföljd som anti ngen inte bör
jat verkställas eller var föremäl för verk tällighet som inte övergått i vill
korlig frigivning eller värd utom anstalt.
Från riksåklagarens kansli har inhämtats att det i anledning av justitiede
partementets promemoria rapporterats 140 fall från tingsrätterna vari rät
telse efter resning borde ske. Arbetet härmed är i nte helt avslutat.
Till bestämmelserna om avfattning av dom och slutligt beslut i brottmål
har gjorts vissa tillägg (SFS 1975: 1007). De gäller bl. a. sättet för redovis
ning av frihetsberövande som föregått dom på skyddstillsyn m. m .
De a v J O upptagna inspektionsärendena har numera avgjorts a v J O Wi
gelius. delvis under dennes tid som ställföreträdande JO. Därvid har kon
staterats b l . a. 37 fall av felaktig tillämpning av avräkningsreglerna. varav i

3 1 fall felet verkat till den dömdes nackdel. och 47 fall av bristande redo
visning av frihetsberövande i dom på skyddstillsyn m. m . l 30 av de upp
märksammade fallen saknades föreskriven uppgift om frihetsberövande i
stämningsansökan. l några av dc till undersökning upptagna fallen har kun

nat konstateras att fel inte begätts. U nder ärendenas handläggning har. se
dan JO hänvänt sig till riksåklagaren. rättelse efter resning hittills skett be
träffande 1 6 domar. Det har i 1 6 ärenden funnits anledning anta att den
dömde varit berövad friheten under för läng tid till följd av det fel som före
kommit. Den dömde har då underrättats bl. a . om att han kunde vara berät
tigad till ersättning av statsmedel . Justitiekanslern. som har att handha frå
gor o m sildan ersättning. har i dessa fall också underrättats. l de domar på

skyddstillsyn m . m . som saknade redovisning av frihetsberövande har

domstolen i de flesta fall kunnat göra erforderliga anteckningar om frihets
berövandet medan påfölj den alltjämt pågå t t .
l det följande skall lämnas e n summarisk redogörelse för uttalanden och
bedömningar rörande tillämpningen av avräkningsreglerna och därtill an-
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knytanuc be�tämmcbcr �om JO gjort ' i u ärcnucna� a" gorandc. Andra
spörsmtll i ämnet �om före kommer i ännu ej avgjorda ärenlkn av liknande
slag skall i ni\gon män ock!tå beröras.

Å t..lagarem uppJ:ifis.l!.. yldiglrct

Dc uppgifter '>Om åklagaren enligt 45 kap. 4 § tredje �tycket R B -.kall

lämna i '>tämning,an�ökan skall ock!tå omfatta tiuen för frihct'>bcrovandet.
Då någon anhi'tllit� i sin frånvaro. verkställs frihet!>berövandct inte förrän
han grip-,. Tiden för gripandel skall därför enligt JO i !>ådana fall ock'>� an
ge!> i stämning'>an!>ökan.
N agot '>töm: krav p1\ iucntitel mellan den glirning l>om föran lett friheb
berövanuet och den gärning �om �talet omfatt<�r har i sammanhang.:! int.:
an ·ett!. böra upp�tlillas Ufr. R A : -. cirkulär C 75: 3 f. ) . Med

tank.: pn linua

mal.:t meJ regkrna om obligatori:.k avräkning a\ anhållni ng'>- o�.:h häkt
n i ng!>tid m . m. torde enligt vad J O framhallit !> narare e n gan�ka 'i u bedom
nmg av identitet<.fragan kunna '>kc. JO har ' i dare anfört att efter'>tlm det
dc!.!tu tom iir dom�tolcn �om �kall pröva avräkni ngsfragan bör �klagar.:n.
ocbå i t"ek�amma fall. i stlimni ngsan!>ökan inta erforderliga uppgifter om
anhållanue �om förekommit. - l ett fall hade anhallande !>k<.:tt pa grund ""

mi!>stankc om grov �tölu. Atal väcktes dock inte för såuant brott utan för
häleri. av�eenue det god!. !>om �töldcn gällde. JO fann att tiucn för anh111landet borue ha angetts i stämni ngsansökan och avräknat!> frl'ln Jet 11ingel
sest raff �om i\uömuc�.

Belrörigheten au he.1luta

om

m·rt"i!.. ning

l ett ärende som gällde frågan om avräkning av anhållningstid anförde
rätten

ordförande till JO att lydelsen av 33 kap. 5 § första �tycket för'>la

punkten BrB gav vid handen att avräkning skulle ske automatiskt och att
det inte var -,a - som tid igare gällde beträffande häktningstid - att avräk
ning konstituerades genom domen.

JO uttalade i h u v ud�ak följande i d.:n frågan. Be!tlut om avräkning enligt
33 kap.

5 !i

BrB !>kall intas i dom. Det ä r således dumstolen :.om !>kall berlik

na och i Jumen ang.: Jet antal Jagar som påföljucn �kall an!tc� vcrk!>tlilld
genom frihetsberövandet i målet. Vad domstolen i sådant hänseende för
ordnat kan den strafftidsberäknande myndigheten inte frångå. Det är en
dast tid för frihetsberövande efter domen som denna myndighet för sin del

skall tillgoJaräkna den dömde.
l ett annat ärende. uär det i domen hade angetts att den dömde varit an
hållen och häktad vi�st antal dagar men inte förordnats om avräkning av
denna tid. hade vid strafft idsberäkningen tiden för frihetsberövandet dock
tillgodoräknats den dömde. Härom uttalade JO att den strafftidsberäknan
de myndigheten fo rmellt sett inte varit berättigad att frångå vad som uppta-
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gits i domstolens dom. Först om ett beslut om avräkning intagits i domen
efter rättelse enligt 30 kap. 1 3 § RB eller efter en av högre rätt gjord ändring
av domen i denna del hade tiden enligt J O : s mening kunnat beaktas vid
strafftidsberäkningen.
Här kan för övrigt nämnas att strafftidsresolution. vari bortsetts från
domstols förordnande om avräkning av häktningstid där denna sammanfal
lit med verkställighet av dom i annat mål. ändrats av kammarrätten i
Stockholm på så sätt att förordnandet i brottmålsdomen beaktades vid
strafftidsberäkningen.

A l'rii/... niiiR

l'id

o/i/w påföljder

A vräkning skall ske också när rätten förordnar att tidigare ådömd påföljd
av fångel se. ungdomsfångelse eller internering skall avse ytterligare brott.
J O har i några ärenden haft anledning att påpeka att då v i llkorlig frigivning
eller överförande till vård utom anstalt skett. skall förordnande om avräk
ning göras även om rätten i påfölj dsdelen endast förordnar att den tidigare
påföljd�:n skall avse det nya brottet. JO har därvid framhällit att beslut om
avräkning inverkar på längden av återstående strafftid eller kan fä betydel
se vid bestämmande av längsta tid för anstaltsvården för den som dömts
till u ngdomsfängelse eller internering.
Mot böter kan avräkning fakultativt ske. varemot avräkning är obligato
risk vid påfölj derna fångelse. ungdomsfångelse och internering. En dom
stol hade i domen dels givit förordnande om tidigare ådömd internering för
ett brott. dels dömt till böter för andra brott. l domen förordnades att bö
terna skulle anses helt erlagda genom det frihetsberövande som förekom
mit. JO påpekade vid ärendets avgörande att avräkning borde ha skett be
träffande interneringspäföljden och inte mot böterna.
l en annan dom dömdes den tilltalade till villkorlig dom och böter. Dom
stolen förordnade att dagsböterna till visst antal skulle anses erlagda ge
nom det anhållande som skett i målet. JO uttalade i ärendet bl. a. följande.
När böter ådöms tillsammans med v i llkorlig dom eller skyddstillsyn sker
detta i särskilt syfte. l propositionen beträffande avräkningsreglerna (prop.
1972: 146 s. 55) uttalades att det i sådana fall därför inte borde komma i frå

ga att göra avräkning från böterna utan avräkningsfrågan borde i stället an
stå tills ett undanröjande blev aktuellt. J O fann att rättens beslut om avräk
ning inte fattats i strid mot de uttryckliga bestämmelser härom som finns i

33 kap. 5 § BrB. Det kunde dock konstateras att den rättstillämpning som

förekommit inte stått i överensstämmelse med vad som varit avsett enligt
förarbetena till lagstiftninge n .

Frihetsberövande i målet
Endast sådant frihetsberövande som skett med anledning av misstanke
om brott som prövats genom dom

i målet skall tillgodoräknas. l ett ärende
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förhöll det sig så att åtalet för det brott som föranlett ett frihetsberövande

nedlagts, varefter dom tolen avskrivit målet i den delen från vidare hand
läggning. l domen avseende återstående brott förordnade rätten om avräk
ning beträffande det frihetsberövande som skett för den gärning som inte
kom att prövas. JO påpekade att tiden för detta frihetsberövande inte bor
de ha tillgodoräk na t s och tillade att . om den tilltalade begärt det, rätten
skulle ha meddelat f rikännande dom över det åtal som nedlagts. vilket i sin

tu r medfört att avräkning lagligen skolat ske .

BeriiknillR a1· frihetsberö,·andets längd
En förutsättning för at t avräkning skall ifrågakomma är att frihetsberö

vandet varat under en sammanhängande tid av minst 24 timmar I et t ä ren
.

de . där anhållningstid uppgående till knappt 36 ti mmar inte avräknats. an
förde rätten� ordförande i yttrande till JO att rätten. med hänvisning till
högsta domstolens praxis. inte medräknat första anhållningsdagen med på

följd att frihetsberövandet enligt rättens mening inte kom att överstiga 24
timmar.
JO anförde i ä rendet bl. a. följande
När det gäller den tid, dvs. det antal dagar, som skall tillgodoräknas på
.

påföljden har högsta domstolen vid tillämpningen av avräkningsreglerna
beräknat tiden enligt samma grundsatser som gäller vid strafftidsberäk
ning, N J A

1973 s. 247. Sålunda har tiden räknats från, ej från och med, be

gynnelsedagen fOr frihetsberövandet. Detta beräkning ssätt har inget att

24 timmar eller ej. Har
24 timmar och således exempelvis kommit att

göra med frågan om frihetsberövandet uppgått till
frihetsberövandet överstigit

delvis omfatta två kalenderdygn skall avräkning ske med en dag oberoende
av hur många timmar frihetsberövandet faktiskt varat den dag som tillgo
doräknaodet enligt nyssnämnda rättsfall avser. - Om den tilltalade varit be
rövad friheten flera gånger i målet, skall varje frihetsberövande bedö mas
för sig både i vad avser dess längd och i fråga om hur många dagar som
skall avräknas.

Samtidig l'erkställighet
Avräkning får inte ske av tid för frihetsberövande som sammanfallit med
verkställighet av påföljd som ådömts i annat mål. JO har uttalat att härvid
åsyftas sådan verkställighet som tillgodorä knas på påföljden i det andra

målet. Den som är villkorligt frigiven eller överförd till vård utom anstaJt
har inte ansetts undergå verkställighet av påföljde n. JO har därför i flera
ärenden f ramhållit att avräkning skall ske i sådana fall.
Häktas den som undergår verkställighet i anstalt innebär detta nu mera . i
motsats till vad som gäl lde före den l juli

1974. inte att den pågåe nde verk

ställigheten avbryts. 23 § andra stycket lagen om beräkning av strafftid
m . m. Beträffande anhållande tillämpades i huvudsak redan tidigare denna
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princip. Tid för vistelse utom anstalt på grund av permission m. m. inräk
nas. enligt 35 * lagen om kriminalvård i anstalt. i regel i verkstiillighet:-ti
den. varför sålede verkställighet av påföljden då anses ske. - l ett ärende
rörande en person som tidigare dömts till internering och där fr�ga var om
avräkning av anhällni ngs- och häktningstid som inträffat under pägaendc
permi ssion uttalade JO att eftersom tiden för frihetsberövandet i målet till
godoräknades som verkställighet på påföljden i det tidigare målet. kulle i
domen inte ha förordnats om avräkning av denna tid. JO anförde vidare i
ärendet: En annan sak är att den verkställighet. som ägde rum jiim�idc�
med frihetsberövandet i målet. inträffade sedan minsta tiden för den fort
satta anstaltsvärden enligt den t idigare domen gått till ända och att därför
tiden för den nya lagföringen kan sägas ha äterverkat på anstalt�tiden en
ligt den tid igare domen (jfr. NJA 1974 s. 627 och SvJT 1975 s . 3 1 0) . Det
torde dock vara före nligt med interneringspåföljdens konstruktion att �i\
kan bli fallet.
Bet räffande sådana fall då pågående verkställighet avbrutit på gnH1d av
att den intagne avvikit frän anstalt eller ej äterkommit efter permission och
därefter gri pits. anhållits och häktats för nya brott har kriminalvärdsstyrel
sen i yttrande till JO anfört följande angående frågan när verkställigheten
skall anses ha återupptagits.

Styrelsen har i förevarande fall ansett verkställigheten i strafftidshänscen
de såsom återupptagen då den i ntagne gripits av polis. De grundläggande
stadgandena härför finns i 19 § 2 stycket och 23 § lagen ( 1974: 202) om be
räkning av strafftid m. m. V i d tolkningen av dessa lagrum har styre lsen

analogivis beaktat vad departementschefen anfört i prop. 1 974: 20 sidorna
77 och 8 1 med avseende på utgångspunkten för strafftidens beräkning vid
omhändertagande för förpassning. Vidare har styrelsen fåst avseende vid
departementspromemorian. sid. 38. till nämnda proposition.
Med hänvi ning till det beräkni ngssätt som sålunda tillämpas av verk
ställighetsmyndigheten har J O i ärende. där intagen som avtjänade fångel
sestraff avvikit frän an talt. uttalat att domstolen inte skall förordna om
tillgodoräknande beträffande anhållande och häktning som då kett. efter
som det jämsides därmed pågätt verkställighet av påföljd som ådömts i an
nat mål. Liknande uttalande har JO också gjort då det gällt den som under
gått verkställighet av ungdomsfängelse eller i nternering och avvikit från
anstalt.
Av det som redovisats i detta avsnitt följer. enligt vad J O framhällit i ett
ärende. att, om anhållande. häktning m. m. ägt rum innan villkorlig frigiv
ning eller överförande till vård utom anstalt skett. hu vudregeln är att dom
stolen inte skall förordna om avräkning av t ide n för frihetsberövandet.
Om det beträffande den som är häktad finns tidigare dom som får verk
ställas skall. enligt 9 § lagen om beräkning av strafftid m. m . . domen ome
delbart befordras till verkställighet. Tid för häktning kan således i denna
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situation komma att sammanfalla med verkställighet av dom i annat mål. J
8 � tillämpningskungörelsen till lagen om beräkning av strafftid m. m . före
skrivs att det i dylika fall skall åligga kriminalvårdsstyrelsen att lämna upp
gift om verkställigheten till domstolen i häktningsmålet. Härom bör näm
nas att kriminalvårdsstyrelsen uppgett att det normalt tar åtta till tio dagar
innan domstolen kan få underrättelsen frän styrelsen. Det kan alltså upp
komma den situationen att domstolen vid huvudförhandling beträffande
den som är häktad saknar uppgift om att verkställighet av annan dom på
böljats. Detta förhållande är för närvarande föremål för JO:s uppmärksam
het i ett ärende som ännu ej avgjorts.

Redovisning

G\'

frihetsberövande i dom

l anslutning till avräkningsreglerna har i " Bestämmelser om avfattning
av dom och slutligt beslut i brottmål vid tingsrätt" tagits in föreskrifter om
att straffprocessuella frihetsberövanden som kan bli tillgodoräknade skall
redovisas i anslutning till yrkandena i domen. Det praktiska syftet med den
na bestämmelse är att redovisningen. då man dömer till sådan påföljd att
frihetsberövandet kan bli tillgodoräknat först senare. skall utgöra underlag
för ett framtida beslut om avräkning. Vid en domstol iakttogs att man i mål
vari dömts till villkorlig dom eller skyddstillsyn hade redovisat frihetsberö
vandet i domen genom att däri anteckna hur många dagar som framdeles
kunde komma att tillgodoräknas. Saken föranledde till följ ande uttalande
från JO: s sida. Det är i sammanhanget endast fråga om att göra en redovis
ning i domen. Den slutliga prövningen om frihetsberövandet skall avräk
nas ankommer på den domstol som eventuellt senare undanröjer den tidi
gare domen och anteckningen där tjänar endast som e n upplysning om fri
hetsberövandet. Det synes då lämpligt att den anteckning som görs i den
första domen anger. förutom arten av frihetsberövandet. de dagar under
vilka frihetsberövandet ägt rum.
När det gäller redovisning av frihetsberövande som pågått endast från
en dag till nästa har JO uttalat att det torde vara lämpligt att även klockslag
för början och slut anges eftersom avräkning ju endast skall ske om frihets
berövandet varat under en sammanhängande tid av minst 24 timmar.
l vissa fall har frihetsberövandet inte angetts särskilt i domen. utan detta
har framgått endast av den vid domen såsom bilaga fogade stämningsansö

kan. Härom har JO uttalat att det kan vara ägnat att leda till osäkerhet vid
tillämpningen av avräkningsreglerna att uppgift om förekommande frihets
berövande endast finns i en bilaga till domen. Genom gjorda ändringar av
föreskrifterna om sättet för redovisning av frihetsberövande som föregått
dom på skyddstillsyn m. m. torde det här berörda spörsmålet ha kommit i
ett annat läge.
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Dä stämningsansökan i mälet inte innehällit uppgift om frihetsberövande
som förekomm i t . utan skriftlig uppgift i saken endast funnit tillgänglig för
domstolen i det i föru ndersökningsprotokollet ingäende personbladet . har

J O funnit att rätten och drt i första hand dess ordförande ändock mäste häl
las anwarig för fel som förekommit i domen. Vid denna bedömning har J O
anfört följande.
Det rader olika meningar om i vilken utsträckning rätten bör genomgå för
u ndersökningsmaterialet . Dc invändningar som kan resas mot ett mera in
glk nJc studium av materialet torde dock inte göra sig gällande i fråga om
att i förundersökningshandlingarna undersöka om st raffprocessuella
t väng�ätgärdcr före kommit. Med tanke på domstolens skyldighet enligt
rättcgäng5.balken att i brottmäl tillse att målet blir uttömmande behandlat .
kan det ocksi\ finnas god anledning för rätten att vid huvudförhandlingen
med parterna ta upp fri\gan om det förekom mit frihetsberövande som skul
le kunna bli t i llgodoräknat: detta oavsett om stämningsansökan innehäller
uppgifter i ämnet eller ej. Yt terst är det domstolen som har a n varet för att
fullständig utredning i saken föreligger (jfr. lagråde ts yttrande i prop.
197:!: 146 �. 8 5 ) .
l e t t ärende förekom d e t a t t i stämningsansökan lämnad uppgift om fri
hetsberövande var felaktig. Vid ärendet

avgörande uttalade JO med an

ledning av att frihetsberövandet redovisats i domen bl. a. följande.
U p pgift om att anhållandet skett på grund av misstanke om brott som inte
omfattades av !\talet fanns v i sserligen att t i llgå i förundersökni ngshand
lingarna. Det kan dock i regel inte anses ankomma pä rätten att böra ge
nomgå förundersökningsmaterialet för att kontrollera riktigheten av de
uppgifter som äklagaren lämnat i stämningsan ökan. Det räder olika me
ningar om i v i lken utsträckning rätten över huvud taget bör genomgä för
undersökningsmaterialet. l annat sammanhang har jag därvid uttalat att de
invändni ngar som kan resas mot ett mera i ngående studium av materialet
inte torde göra sig gällande i fräga om att i förundersökningshandlingarna
u ndersöka om st raffproc essuella tvängsätgärder förekomm i t . något som j u
ä r e n annan sak �in a t t kontrollera aktivt lämnade uppgifter. Tingsrätten
bör således enligt min mening i detta fall inte hållas ansvarig för den orikti
ga uppgiften i domen.

JO har i nägra fall funnit att rätten inte bör hållas an varig för fe l som
uppkommit vid undanröjande av skyddstillsynsdom om saknat föreskriv
na uppgifter om fri hetsberövande. Därvid har JO anfört bl. a. följande.
Det ankommer enligt rättegångsbalken pä domstolen att i brottmål tillse att
målet blir uttömmande behandlat. Detta torde dock i regel knappast kunna
anses innefatta skyldighet för rätten att kontrollera akten till den dom vars
undanröjande kan ifrägakomma. Däremot kan det finnas god anledning för
rätten att vid huvudförhandlingen ta upp frägan om det i det tid igare målet
förekommit frihetsberövande som skulle kunna bli t i llgodoräknat: detta
oavsett om domen innehåller uppgifter i ämnet eller ej .
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En liknande bedömning har JO gjort också när den domare �om varit an
svarig för den bristfälliga utformningen av domen p:"! skyddsti Ils y n själv
deltagit som ordförande i rätten när samma dom �edermera undanröjts.
l en dom på skyddstillsyn hade ett anhållande �om förekommit i målet
inte redovisats på föreskrivet sätt. Emellertid upptog domen ett av åklaga
ren framställt häktningsyrkande . och i domslutet angavs att detta yrkande
lämnades utan bifall och att den dömde därför skulle försättas på fri fot.

Det framgick således av domen. om �in inte uttömmande. att frihetsherö
vande som möjligen skulle kunna hli ti llgodoräknat förekommit i målet. J O
fann därför v i d ärendets avgörande att d e n rätt som undanröjt domen på
skyddstillsyn må�te hållas ansvarig för att ifrågavarande anhållningstid in
te kom att avräknas.
JO:s bedömning av dc olika felens svårhct�grad har. med undantag för
några ärenden som avgjordes i dccemher 197'i. skett sedan den nya lag
stiftningen om ansvar i offentlig tjänst tr�itt i kraft den l januari 1976. Här
vid gäller bl. a. nya preskriptionsregler. En del av de fel som JO konstate
rat har hänfört sig till domar som meddelats å sådan tid att preskription in
trätt vid ärendets avgörande. JO har i dylika fall inte ingått i någon ytterli
gare bedömning av felets svårhctsgrad.
Genom de nya reglerna om ansvar i offentlig tjänst har straffstadgandet
om tjänstefel upphört att gälla och ersatts huvudsakligen med regler om
disciplinärt ansvar. Ett straffrättsligt ansvar har dock bihehållits för vissa
handlingar. Sålunda finns numera. såvitt varit av intresse vid J O : s pröv
ning av vissa fel. i 20 kap. l !i andra stycket BrB ett stadgande om vårdslös

myndighetsutövning. Ett före den l januari 1 976 begånget tjänstefel kan

föranleda straffrättsligt ansvar om gärningen också omfattas av numera
gällande straflbud.
Vid prövning av ärenden rörande avräkningsfeL som bestått i att rätten
inte tillgodoräknat tid för frihetsberövande som varit redovisad på före

skrivet sätt i stämningsansökan eller i dom som undanröjts . har JO anfört
följande.
För att en gärning skall vara straflbar enligt 20 kap. l � andra stycket BrB
krävs bl. a. att den begåtts av grov oaktsamhet. Ansvaret för den rätta till
lämpningen av avräkningsreglerna har i första hand åvilat X såsom tings
rättens ordförande. X har förklarat att felet berott på förbiseende. Oakt
samhet ligger således X till last. Det är av vikt att noggrannhet iakttas vid
all tillämpning av regler om frihetsberövanden. Det fel som förekommit
har varit ägnat at t leda till oriktigt frihetsberövande. X : s försummelse mås
te därför anses allvarlig. Jag anser emellertid att den oaktsamhet X ådaga
lagt inte är att bedöma som grov. Felet är således enligt m i n mening inte
st raffbart . Jag vill dock här til lägga att frågan om hur fel av detta slag skall
bedömas kan komma i ett annat läge till följd av att avräkningsreglernas
til lämpning på senare tid kommit att ägnas särskild uppmärksamhet.

Enligt instruktionen för justitieombudsmännen får J O. om befattnings
havare gjort sig skyldig till fel som kan beivras genom disciplinärt förfaran-
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de. göra anmiilan till den som har att besluta om disciplinpäfölj d. Jag linner
inte någon sädan åtgärd påkallad med anledning av ifrågavarande fel .
Andra �lag a v fel . som v isserligen till s i n typ varit a v mindre allvarlig be
skaffenhet än de avräkningsfel som nyss berörts. har JO bedömt vara icke
ringa. Det har gällt bl. a. felaktigt tillgodoräknande då föreskriven uppgift
om frihetsberövande saknats för domstolen. avräkningsfel till den dömdes
förmän. bristande redovisning av frihetsberövande i stämningsansökan el
ler dom på skyddstillsyn m. m. JO har givetvis inte heller i fråga om fel av
dessa slag funnit skäl till åtgärd mot den ansvarige.

Säkerhctspolisen och sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. Fråga om

åsiktsregistrering m. m.

J O Thyrc��on meddelade den 8 april 1 976 följande beslut med anledning
av en av honom företagen utredning om ifrågasatt registrering av politiska
åsikter vid -,jukvårdsförvaltningen i Göteborg m. m .
l . Inledning
l tidningen Aftonbladet publicerades den 22 oktober 1975 en artikel med
rubriken "S ÄPO-agent spionerar på anställda" . Artikeln handlade om en
an�tälld på ekonomiavdelningen vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg.
vilken påstods ha till uppgift att leta reda på "oroshärdar" inom förvalt
ningen och att organisera ett angåvarsystem för registrering av "opålitli
..
ga . l en artikel i Aftonbladet den 27 oktober 1975 uppgavs att justitiemi
nistern Lennart Geijer förklar.\1 att säkerhetspolisen (SÄPO) inte placerat
någon agent vid <,jukvårdsförvaltningen i Göteborg. Enligt artikeln hänvi
sade justitieministern till chefen för

äkerhetspolisen. avdelningschefen

Han!. Holmer. som försäkrat att "avslöjandena i Göteborg" inte hade nå
got med SÅPO att göra. Det angavs i artikeln att varken justiliemini tern
eller Holmer dock ville förneka att kontakter förekommit mellan säker
hetspoli�en och sjukvårdsförvaltningen i Göteborg samt att justitieminis
tern höll för troligt att det i så fall varit sjukvårdsförvaltningen som tagit
den första kontakten. sjukvårdsstyrelsens vice ordförande Leif Andersson
och byråchefen vid sjukvårdsförvaltningen Erik Thalen uppgav däremot i
samma nummer av tidningen att de kontaktats av SÄPO. Aftonbladet hade
den 29 oktober 1 975 en ny artikel i saken. varvid påstods att det förekom
mit en systematisk åsiktsregistrering bland de 23 000 anställda inom sjuk
vården i Göteborg. Beträffande frågan om säkerhetspolisen var inblandad
förklarade pressekreteraren i justitiedepartementet Ebbe Carlsson enligt
artikeln att " S Ä PO och Lennart Geijer lurats vid en första titt på det här".
4 R1Asdugrn /976/71 } som/ N r l

50

Det framgick av artikeln att Holmer och Carlsson befann sig i Göteborg för
att på uppdrag av justitieministern verkställa en skyndsam undersökning
av vad som inträffat i Göteborg.
Den undersökning som Holmer och Carlsson utförde redovisades i en
den 30 oktober 1 975 dagtecknad promemoria. Samma dag utfardarles ett
pressmeddelande från justitiedepartementet. varjämte justitieministern
Geijer avgav svar i riksdagen på en till honom där framställd fråga i före
varande sak.
l pressmeddelandet uppgav justitieministern att en sammanställning av
det faktamaterial som han fått gav följ ande bild av det aktuella händelse
förloppet .
Vice ordföranden Leif Andersson i Göteborgs sjukvårdsstyrelse har av
en tjänsteman på säkerhetspolisens sektion i Göteborg ombetts att ordna
en kontaktman mellan säkerhetspolisen och sjukvårdsförvaltningen. Bak
grunden härtill var bl . a . att säkerhetssektionen under hösten 1974 fått in
tillförlitliga uppgifter att personal vid sjukvårdsförvaltningen haft och har
kontakter med vissa internationellt verkande terrororganisationer.
Vidare har säkerhetstjänsten säkra u ppgifter på att en viss organisation.
som enligt sina egna uppgifter är beredd att med våld omstörta samhället .
systematiskt organiserade hemliga celler inom sjukvårdsförvaltningen.
På Anderssons förslag rekryterade sjukvårdsförvaltningen pol. mag. Jan
Lindqvist i syfte att denne skulle hjälpa säkerhetspolisen med att skaffa
vissa uppgifter. Lindqvist anställdes med huvudsakligen andra arbetsupp
gifter än säkerhetsuppgifterna från den l januari 1975.
Lindqvist har försett säkerhetspolisen med uppgifter om tjänstgörings
plats inom sjukvården för vissa personer som redan var föremål för säker
hetspolisens intresse. Uppgifterna om tjänstgöringsplats är naturligtvis in
te hemliga.
Lindqvist har alltså inte inhämtat några informationer om de anställdas
eventuella politiska åsikter. Han har fått vissa namn av säkerhetspolisen
och hans uppdrag har endast inneburit att ange var dessa personer arbetar.
l något fall har han lämnat uppgifter om ytterligare ett par personer. Dessa
var emellertid redan föremäl för säkerhetspolisens intresse.
J u stitieministern fortsatte i pressmeddelandet.
Jag vill i klargörande syfte i detta sammanhang ännu en gäng säga något
om frågan om åsiktsregistrering.
Grunden för anteckning i säkerhetsavdelningens register finns i andra
paragrafen . personalkontrollkungörelsen. Enligt den paragrafen får en per
son inte antecknas i registret endast av det skälet att han genom tillhörig
het till organisation eller på annat sätt gett uttryck för någon politisk upp
fattning.
Regeringen har utfårdat närmare föreskrifter för registreringen vid sä
kerhetspolisen. Dessa föresk1ifter finns intagna dels i en öppen skrivelse
den 22 september 1972. dels i en hemlig skrivelse den 27 april 1973. Före
skrifterna innehäller följande allmänna riktlinjer för verksamheten.
Medlemskap i en politisk organisation vilken enligt sitt program har som
mål att omstörta det demokratiska statsskicket även med hjälp av väld är
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allt'iå inte en tillräcklig grund för att registrering :.kall få ...kc. Antc<.:kning
får cnda�t göras beträffande person som genom �ina åtgärder har gett an
ledning till m i -,�tanke att han kan vara beredd att delta i vcrk ...amhct \om
innebär fan1 för rikets �äkcrhet eller som �yftar till o<.:h är Ug.nad att med
våld förändra det demokratiska �tatsskicket eller påverka riket-. .,tUllning
som oberoende !>tal.
A v den tidigare redogörelsen för händel eförloppet i Göteborg framgår
att intre'>'>CI från !>äkerhct'>polisens sida med av:o.eende pa förhållandena
inom sjukvård�förvaltningcn endast gällt ett ytter'>t bcgrUn...at antal pcr'>ll
ncr som redan varit föremål för säkerhetspolisen� intre-;�c. Jag kan av na
turligl: -.k�il inte gå ntirmarc in på anledningarna härtill. Så my<.:kct kan jag
dock avslöja som att det är fråga om personer med förbindcl�er med olika
internationella terrororganisationer.
Säkcrhctsavdelningen har tillgång till tillförlitl iga uppgi ft e r om att pcr...o
ncr har haft och har kontakter och uppenbarligen <;oli dari ...crar �ig med \å
dana t e rroro rgan i satione r .
U ppgiftcrna är av varierande styrka men mön�trct fram-,tår klart o<.: h
uppgifterna iir i nera fall mycket detaljrika .
Mot bakgrund av vad som nu !>agt s bör det inte kunna rada någon t veka n
om att det h�ir ingalunda varit fråga om något '>Om kan beteckna' -.om
å!>ikt<>rcgi�trcring. Vad '>Om hänt är således endast att !>äkerhctc;poli,en äg
nat '>ig åt ett uppföljning'>- och utredningsarbete inom ramen för dc.,., nor
mala <,paning�rutincr.
J u .,titieministern fann - enligt vad han uppgav i pre.,smeddelandet - in
te anledning till kritik mot \äkerhetspolisen i Göteborg eller mot Anders
son eller Lindqvist för at t de bistått säkerhetspolisen.
A V !> lu tn i n gw i s anförde justitiemini stern i press m ed delan d e t .

Jag vill slutligen ank nyta till frågan om sekretess och hemlighet kring -,ä
kerhct<,tjän�tens arbete. Vi hade en debatt om detta i c;omra!> i an�lutning
till telefonavlyssningsaffåren.
Det är nödvändigt att säkerhe t spo li sen arbetar i hemlighet. Så långt det
är möjligt skall man emellertid verka i öppna former.
Jag beklagar att det inte finns ett förtroende för säkerhet�tjän:.ten:o. verk
�amhct. utan att vi tvingas offentliggöra sekreteloc;belagda uppgifter om
t. ex. bildande av hemliga celler och aktiviteter i anslutning till utländ<>ka
terrororganisationer.
Det har emellertid skett i s y fte att visa att äkerhetstjänstcn e nda'>t utför
sina lagenliga uppgi fte r.
J ustitieministerns förutnämnda svar i ri ksdagen innehöll i c;ak inte några
uppgifter utöver de so m här åte rgi v i t s från pressmeddelandet.

2. Anmälningar tiD JO

Dagen efte r pressmeddelandet och justitieministerns svar i riksdagen -

den 3 1 oktober 1975

-

inkom till riksdagens ombudsmannaexpedition en

anmälan rörande påstådd å iktsregistrering vid sjukvårdsförvaltningen i
Göteborg m . m . Anmälan var undertecknad "samtlig personal vid psykia-
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.
tri'k öppenvård . . Härefter inkom till expeditionen den 3 och I l november
l lJ75

ytterl igare två anmiilningar . den ena från civilekonomen Svante Win

qvio,t och den andra från '>j ukvårds'>tyrelsen i Göteborg.
Sjukvård��tyreben hemo,tällde i �in anmälan om utredning av på�tådd
rcgi'>trcring av politi '> ka å-,ikter vid '>jukvärd.,förvaltningen.
Till denna hem!>tällan var fogad en av TCO:s och SACO:� �tyreberepre
'>entanter formulerad protokoll'>anteckning av följande lydelse.
Fad.klubbarna vid Sjukvård.,förvaltningen., kan.,)i i Göteborg. SKTF
och SACO/SR. an�er att JO äveno,å bör pröva förhållandena vid aktuell
tjän�tetilbättning och om det kan anses förenligt med kommunallagen all
säkerhetspolisens verksamhet finansieras kommunalt amt att pröva om
'>äkerhehpoli.,ens uppföljning av �in egen verksamhet i delta fall varit till
fred��tällande.
.
l den anmälan -.om var undertecknad . �amtlig per<,onal vid p�ykiatri!.k
..
öppenvård begärde-, utredning om Jan Lindqvi'>t'> anställning och funk
tion inom '>jukvård.,förvaltningen och därjämte war på följande ullryckliga
frågor.
l . Ingick det politi!>k å�ikhregi'>lrering i Lindqvi'>t� arbet uppgifter"!
2. Har någon av Lindqvi '>l'> chefer inom �jukvård'>förvaltningen gel! ho

nom i uppdrag all �ys�la med politi�k åsikt)>reg. av '>jukvårdspersonal?
3. Har Leif Ander<,!>on eller någon annan i !>jukvård\\tyrel�en gel! order
om den från fackförening!>håll påstådda politi�ka å<,iktsregi�treringen?
4 . Om det ej förekommit å'>iktsregi�trering i politi!>k mening. vad för .,)ag!'.
åsikhregi�trering har förekommit?
5 . Hade någon eller några inom sjukvård!'.�tyrel\en eller -förvaltningen
vetskap om Lindqvists påstådda samarbete med SÄPO?
6. Har f. d. l B-agenten Svante Winqvist haft någon annan roll i denna '>kan
dal �in all vara Lindqvists chef i budgetfrågor'1
Svante Winqvist anhöll i sin anmälan - med anledning av bl. a. frågan i
punkten 6 - om kontakt med JO " "för all få be�ked om vissa juridi-.ka för
..
utsällningar för en eventuell kommande utredning .
3. JO-utredningens bedrivande

Jag har verkställt utredning i saken. Utredningen började med alljag ha

de el! inledande samtal med rikspoli�chefen Carl Per!.son. varefter avdel
ningschefen i rikspoli�styrelsen Hans Holmer lämnade mig information i
ärendet. Holmer har senare lämnat komplellerande uppgifter.
Utredningen fortsalle med all jag den 1 4 . 1 5 . 1 6 . 2 1 och 22 januari samt
den 1 8. 19 och 20 februari 1 976 höll förhör i Göteborg med befallningsha
vare vid säkerhetssektionen och sju k vårdsförvaltningen. J ag höll också
förhör med förutvarande chefen för sektionen samt ordföranden och vice
ordföranden i sjukvårdsstyrelsen.
Under utredningen har jag tagit del av den förutnämnda promemorian
över Holmers och pressekreteraren Ebbe Carlssons undersökning i Göte-
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borg. Promemorian lir inte offentlig. Jag kan i sammanhanget nämna att se
dan en redaktör på tidningen Expressen hos rikspolisstyrelsen hemställt
att fä taga del av promemorian. styrelsen den 1 9 november 1975 beslöt att
lämna denna hem�tällan utan bifall under framhållande av att promemori
an och underlaget för densamma var hemlig jämlikt lO § sekrete slagen.
Efter att !>Ökanden anfört besvär över beslutet. lämnade regeringsrätten i
dom den 22 januari 1 976 besvären utan bifall.
Vidare har jag tagit del av regeringens föreskrifter angående regi trering
hos säkerhetspolisen.
Jag har därj�imte vid besök hos säkerhetssektionen i Göteborg i erforder
liga delar granskat det hos sektionen förda registret och även i övrigt ge
nomgått material av betydelse för utredningen. Vidare har jag på rikspolis
styrelsens säkerhetsavdelning i Stockholm företagit motsvarande utred
ning. Slutligen bör nämna� att det i anslutning till förhör med befattnings
havare vid sjukvärdsförvaltningen i Göteborg överlämnats ett flet1al hand
lingar angående �aken till mig.
4.

JO:s utredning
Rikspolischefen Carl Persson har vid det samtal som jag haft med ho

nom uppgivit att han inte deltagit i den utredning som Holmer och Carls
son företagit på justitieministerns anmodan till dem och förklarat att han
därför inte kunde yttra sig om vad som hänt.
Holmer

har uppgivit följande. Under en flygresa den 22 oktober 1975 på

väg till en konferens i Halmstad läste han i Aftonbladet att säkerhetspoli
sen skulle ha en "spion" vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. Holmer
kände inte till något härom och blev förbryllad över tidningsuppgiften. Se
nare under dagen träffade han chefen för säkerhetssektionen i Göteborg.
Denne . som i fortsättningen kallas A . . skulle också deltaga i konferensen.
A .. vilken tidigare under året tillträtt tjänsten som chef för sektionen, läm
nade Holmer upplysningar om vad som skulle ha förekommit och berätta
de att sjukvårdsförvaltningen tagit kontakt med säkerhetssektionen. An
ledningen till detta var enligt A. att det förekommit vissa driftsstörningar
på sjukhus i Göteborg. Holmer vidarebefordrade dessa upplysningar till
justitieministern och rikspolischefen. N ågot senare ringde Leif Andersson
till Holmer och uttryckte sin förvåning över att det i pressen uppgivits att
sjukvårdsförvaltningen skulle ha tagit kontakt med säkerhetssektionen.
Under ett besök i Sollefteå uppringdes Holmer av Ebbe Carlsson som
uppgav att det tydligen var säkerhetssektionen i Göteborg som tagit den
första kontakten. Holmer ringde då till förre chefen för sektionen, f. d . kri
minalkommissarien Pehr Synnerman. Denne hade emellertid varit sjuk
och led av dåligt minne och kunde därför inte komma ihåg vad som före
kommit i saken.
Den 28 och 29 oktober 1975 verkställde Holmer och Carls on sin under
sökning i Göteborg.
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Holmer har uppgivit följande om vad som framkommit vid undersök
ningen. Av den anledning som angivits i pressmeddelandet från ju�titiede
partementct hade :-.äkerhet�:-.ektionen i Göteborg vänt �ig till \jukvård�för
valtningen med en begäran att fä en kontaktman vid förvaltningen. Det ha

de tillgått �ä att Synnerman tillsagt en medarbetare vid :.ektionen - denne
kallas i fortsättningen för B . - att se till att sektionen fick en kontaktman
.
vid !>jukvård�förvaltningcn . . Du �om känner Leif Ander!.son kan väl ord
..
na !>å att vi får en kontaktman inom förvaltningen . ungefär \å hade Syn
nerman sagt till B. Denne talade sedan med Andersson om saken. Anders
son kontaktade byråchefen vid sjukvårdsförvaltningen Erik Thalen och
kort därefter besökte Anders�on och B. Thalen. Vid sammantr�iffandct
med Thalcn resonerade man om olika problem och från förvaltningens sida
tog man upp dc drift�störningar som förekommit på en del sjukhus i Göte
borg. Thalcn tillfrågades om han ville bli kontaktman för säkerhetspoli en.
men han avböjde. Man skildes därefter åt utan att frågan om kontaktman
lösb. Säkerhchsektionens intresse av att fä en kontaktman kvar tod dock

alltjämt. Senare under hösten 1 974 hörde Andersson av sig till säkerhets
sektionen och uppgav att han hade en man vid namn Jan Lindqvist �om
sökt en tjänst inom den ekonomiska sektorn vid sjukvård�förvaltningen.
Enligt Andersson kunde Lindqvist. som var reservofficer. möjligen anlitas
som kontaktman om han fick den tjänst som han sökt vid förvaltningen.
Andero.,son bad B. att "kaffa några referenser beträffande Lindqvi\1. vilket
B. också gjorde. Den l januari 1975 anställdes Lindqvist vid sjukvårdsför
valtningen. Han skulle i första hand arbeta inom en utredning vid förvalt
ningen som sysslade med budget- och redovisningsfrågor. det s. k. Sure
projektet. Redan från början fick Lindqvist klart för sig att han dessutom
skulle ha vissa kontakter med säkerhetssektionen. Någon gång i januari
1975 besökte chefsjuristen vid sjukvårdsförvaltningen Bengt Sjölenius och

Lindqvist säkerhetssektionen. De träffade då Synnerman och nuvarande
chefen för sektionen. A .. samt ett par andra befattningshavare vid sektio
nen. C. och D. Vid besöket talades bl. a. om driftsstörningar på sjukhu i

Göteborg. Detta besök hos sektionen har A. uppfattat som den första kon
takten mellan förvaltningen och sektionen i det här ärendet. Det var därför
som A. den 22 oktober 1975 uppgav för Holmer att det var förvaltningen
som tagit kontakt med sektionen. Som sektionens kontaktman vid förvalt
ningen har Lindqvist utfört de uppdrag som redvisats i justitiedepartemen
tets pressmeddelande i saken. Lindqvists kontaktmän vid sektionen har
varit nyssnämnda C. och D. Att man från sektionens sida ansåg sig behöva
en kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen för införskaffande av en del
uppgifter beträffande vissa anställda inom förvaltningen i stället för att
själva försöka få fram de önskade uppgifterna berodde på att förvaltningen
var en å stor institution. Den undersökning som Holmer och Carlsson
gjort v i sar att Lindqvist under sin tid vid sjukvårdsförvaltningen arbetat till

55
alldelc� övervägande delen inom Sureprojektet och endast i mycket ringa
utsträckning för säkerhetspolisen.
Holmer har . när han senare tillfrågats om på vad han stödjer uppgiften
att Lindqvi'>t redan frän början fick klart för sig att han !>kulle ha vissa kon
takter med �äkerhets�ektionen. förklarat sig inte ha något minne därav.
Synnerman har vid förhör som jag hällit med honom uppgivit bl. a. föl

jande. Han pen�ionerade!. den l juli 1 975 efter att i tio och ett halvt är ha
varit chef för säkerhetssektionen i Göteborg. När Holmer ringde till ho
nom frän Norrland frågade Holmer . med hänsyftning på tidningsuppgifter
om vall \Om �kulle ha förekommit vid sjukvärdsförvaltningen i Göteborg .
vall Synnerman haft för befattning med fallet. Synnerman kom Jä inte på
en gång ihåg något i saken. Om Holmer nämnt Leif Andersson� namn. ha
de Synnerman förmodligen "hakat på" . Synnerman var väl något glömsk
vid tillfallet och tänkte inte heller på B. som han tidigare hade bett om hjälp
meJ att � kaffa en kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen. Det var inte nä
got tal om att Synnerman �kulle höra av sig till Holmer om han drog sig till
minne'> hur det hela låg till. Samtalet med Holmer varade hög'>t tre minu
ter. Efter ::.amtalet började Synnerman att fundera pä '>aken och han vänta
de att Holmer och Carls�on �kulle kontakta honom när de var i Göteborg
och verk.,tällde \in undcr!>ökning. Synnerman var beredd att ställa sig till
fölfogande om dc ville höra honom. Han fann det faktiskt ganska besyn
nerligt att han inte blev hörd. Delvis genom !.amtal med A . . Synnermans
cftcrtr�idare :.om chef för '>äkerhetssektionen i Göteborg . äterkallade Syn
nerman så �mäningom i minnet vad som hade hänt. Det lär ha förekommit
uppgifter om att Synnerman lider av total minnesförlust. Om sädana upp
gifter l�imnats . betraktar Synnerman detta som närmast förolämpande.
Holmh har med anledning av Synnermans uppgifter anfört följande.

är han ringde till Synnerman frän Sollefteå hade han klart för sig att det
var n11got fel i dc uppgifter '>Om han tidigare fått av A . och sedan vidarebe
fordrat till justiticmini�tern och rikspolischefe n . Holmer frågade Synner
man "hur är det egentligen med den här -;ak e n . är det '>å att du tagit något
.
..
initiativ . Synnerman warade att . det kommer jag inte ihåg något av . . .
Däsmed '>lutade !>amtalet mellan Holmer och Synnerman. Det var sålunda
ett mycket kort samtal. Holmer tog därefter inte någon ytterligare kontakt
med Synnerman.

är Holmer och Ebbe Carlsson var i Göteborg och verk

ställde ::. in undersökning var det tal om att eventuellt höra Synnerman.
Förutnäntnde B . uppgav emellertid att Synnerman .. inte minde så lätt frän
dag till dag' ' . På grund härav och med hänsyn till det resultatlösa telefon
samtalet mellan Holmer och Synnerman fann Holmer inte skäl att på nytt
ta kontakt med Synnesman.
Synnerman har vidare uppgivit följande. Efter ett förhällandevis längva

rit spaningsarbete av säkerhetssektionen fick man fram att det fanns några
anställda vid sjukvärd förvaltningen i Göteborg som hade förbindelser
med utländ ka terroristorganisationer. Dessutom förelåg misstankar om
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att ytterligare anställda vid förvaltningen upprätthöll �ädana förbindel��r.
Därjämte förekom tecken på cellbildningar inom förvaltning�n. Även här
riktade sig m isstankarna mot vbsa anställda. Ifrågavarande an�tällda. på
vilka säkerhets�ektionen hade sitt intre!'>se riktat. tillhörde �n vi�� organi
sation som enligt sina egna uppgifter var beredd att med vald om�törta
samhället. Det förelåg sålunda ett behov för !.äkerhet��ektionen att fä en

kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen . någon att v�inda �ig till och kunna
få upplysningar av beträffande sådana anställda �om var föremäl för �iiker
hets ektionens uppmärksamhet. Synnerman försäkrar att ön�kemålet hiir

om - liksom det �paningsresultat som låg till grund för ön'>kemälct - var
säkerhetssektionens eget och hade inte kommit från något annat hall. Vil
ken omständighet �om var den främsta anledningen till ön�kemälct om en
kontaktman kan Synnerman inte ge någon bestämd upply!->ning om. F�ir

bindelserna med utländska organisationer var · ·något direkt att ta på" " och
var kanske den primära orsaken till önskemålet. medan frågan um cellbild

ningar var något mera diffus och väl närma�t kom i andra hand. Synner
man vände sig till sin kollega B . som han hade ett mycket �lort förtroende
för. Han kände till att B. hade vissa kontakter med fackförening�rörel�en
och att denne tidigare haft kontakt med sjukvårdsstyrel�ens vice ordföran
de Leif Andersson. Synnerman bad B . att ordna så att �äkerhet�sektionen
fick en kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen · "att utbyta �1farenheter
med · · . Synnerman vidtog därefter inte några ytterligare åtgärder för an
skaffande av någon kontaktman. Han kände inte till vad som gjordes för
att få en kontaktman eller hur det tillgick när Jan Lindqvi�t an�tälldes vid
sjukvårdsförvaltningen. Synnerman vi�ste inte en!. vem �om anställde
Lindqvist.

B.

-

den förutnämnde vid säkerhetssektionen i Göteborg anställde -

har vid förhör uppgivit följ ande. Troligtvis någon gång under �enhö:,ten

1 974 kom Synnerman in till B. på han!> tjänsterum och �ade: · · ou :,om kiin
ner folk kan väl ordna så att vi får någon pålitlig person inom sjukvårdsför
valtningen att vända oss till . · · B . frågade inte om anledningen men anade
vad saken gällde. Han ringde någon gång i oktober eller november 1 974 till
Leif Andersson. som var vice ordfömnde i sjukvårdsstyreben. och omta
lade att säkerhetspolisen önskade få en kontaktman vid sjukvårdsförvalt
ningen. Det fanns flera anledningar till att B . vände sig till Andersson och ej
till någon annan . exempelvis till sjukvårdsdirektören Thure Höglund. För
det första kände B. och Andersson varandra sedan tidigare. De hade förut
haft kontakter med varandra . bl. a. på grund av ett bombhot mot statsmi
nistern Olof Palme under ett besök som denne gjort i Göteborg. Vidare ha
de B . tidigare under hösten 1 974 haft kontakt med Andersson och bett ho
nom om hjälp med att ta reda på var inom sjukvårdsförvaltningen de perso-
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n..:r arbetade \Om haJe förbinueb.er med utl�inu�ka tcrrori\t organ i\ationer.
AnJ<:r,�l1n haJe uo<.:k inte lyckat� att fä fram u ppgifter u�iro m .

B. ansåg

llCh:l att Jet inte var alldelc� nödv�indigt att besvära någon i sj ukvårdsför

valtningens ledning med en beg�iran om att fä en kontaktman. Han hade för

övrigt vid ett t i l l fålk för

2 - 3 !\r sedan i ett ärende �om rörde Sahlgrenska

\jukhuset fö rgävc' för�ökt att komma i kontakt med Höglund.

B. blev den

gi\.ngcn "cffcktivt �toppad ' ' av en sekreterare som avkrävde honom be
'ked om han� �ircnde. Om

B. i det hiir fallet vänt sig till Höglund. hade den

ne ju iindo�:k 1'!\ tt avdela en man för uppgiften att an�kaffa en kontaktman.
Vill tclefon�amtalct med Andcr��on bcr�ittade

B.

om kontakter som vis�a

:m�tiillda i 'j ukv!\rd,förvaltningen hade meJ utländska terroristorganisa
tioncr nch om ��ikerhet\poli�cns intre�se av att fä reda på var inom förvalt

ningen 'Dm dcs�a perMmer arbetade. Efter någon tid ringde Anders�on t i l l

B . o c h nmtalaue a t t h a n ordnat s å a t t dc t i l l �amman� s k u l l e bcsöka cn tjäns
teman vill �j ukvånhförvaltningcn. Denne vi�adc sig senare vara byråche
fe n Erik Thalcn. Ho� Thalcn framförde

B. säkcrhet�polisen� önskemål att

få e n kontaktman vid \jukvardsförvaltningen och han beriiilade för Thalen
nm bakgrunden till siikerhet�poliscns intresse för en del pcr!>oner vid för
valt n ingen: att det fanns några anställda som upprätthöll förbindelser med
utHind�ka te rroristorganisationer. Det �i r möjligt att

B. också talade om

misstänkta cellbildningar inom sju k vårdsförvaltningen.

B. v i l l minnas att

Andcr��on och Thalen växlade några ord om en person som kunde vara
tänkbar �om kontaktman . någon som eventuellt skulle anställas vid �j uk
vård�förvaltningen. Det kan ha varit Jan Lindqvist �om var på tal.

B . fråga

dc aldrig om Thalcn ville bli kontaktman. Thalen bibringades dock möjli
gen den uppfattningen att
giften.

B.

B.

önskade att Thalen skulle åtaga sig den upp

an-;äg i själva verket att Thalen var alltför bunden av sina arbets

uppgiftcr vid förvaltningen för att passa som kontaktman.

B.

hade en käns

la av att Thalen inte hörde på honom riktigt. Thalen lovade dock "halv
hjänat " att undersöka om det fanns någon som kunde bli kontaktman.

B.

framhöll att ucn som utsägs till kontaktman kunde vänJa sig direkt till Syn
nerman. Efter resonemanget om en kontaktman gick Thalen snabbt över
till att tala om olika h�indelscr som i n t räffat på sj ukhus inom förvaltningen.
händelser som kunde misstänkas vara sabotagehandlingar. Thalen ''full
'itändigt kokade över'' när han tick berätta om vad som int räffat. Han " ra
dade upp" fall av små oförklarliga händelser. Det var i fonsättningen hu
vudsakligen Thalen och Andersson som resonerade.

B . kom "liksom vid

sidan om". Han uttryckte emellertid sin förvåning över att de förmodade
sabotagehandlingarna inte hade polisanmälts . men han ansäg samtidigt att
det numera inte var nägon ide att göra anmälan till polisen. Det skulle för
modligen vara svän för polisen att "sä här längt efteråt" kunna utreda vad
�om förevarit. Under besöket hos Thalen ägnades mycket liten tid åt sä
kerhetspol isens ön�kemäl om en kontaktman. Talet om sabotage o. d. upp
tog den allra mesta tiden. Andersson överlämnade inte några handlingar
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till Thalcn vid be'>öket ho' denne. B . vill minna� att Ander�!>On enare kom
till honom med namnet på en t�inkbar kontaktman. Janne Lindqvist.
A nder.\.1'011 har vid förhör uppgivit följande. Det var !>annolikt första vec

kan i november 1 974 �om B. ringde till honom. B. frågade om Ander'>!>On
kunde pre'>entera honom för någon inom sjukvård!>förvaltningen med god

per!>onkännedom som !>äkerhehpoli!>en kunde vända !>ig till. Säkerhebpo
li.,cn villt: få en kontaktman vid förvaltningen. Ander"'on vet inte varför B .
\ �inde ... igju ... t till honom. men under ... in t i d '>om ombud\man i Sverige'> -.o
cialdcmokrati.,ka <lrbetarepar1i (SAP) hade Andcr'>'on haft en del all göra
med H . beträffande ... �ikerhehfrågor. Vid telefon.,amtalet uppgav B . troligt

vi!> all anledningen till ön�kernil.let om en kontaktman var all det inom
..jukvård.,förvaltningen fann\ an!>tällda som hade förbindelser med ut
Hind\1-a terrori ... torgani!>ationcr. Ander'>son ringde i \in tur till Erik Thalen.
..
..
'om 1-unde '>jukvttrden innan uch utan . och fråg<lde om han och en m<ln
frnn ...�il.crhchpoli.,en fick l-omma upp till Thalen. Redan vid telefon'>amta
lct med Thalen omnlimnde denne en del kon\tiga \aker !>Om hänt ute pa
.,jukhu'>en. Ho� Thalcn fr:-tmfördc B . ... äkerhets\ektionen!> önskemål all fä
en kontaktman vid sjukvård.,fiirvaltningen. B . berättade om säkerhetspoli
'>Cn'> intre\'>e för några an\liillda vid förvaltningen. De!>\a. \Om namngav.,
av 13 . . hade enligt vad B. uppgav förbiodeber med utländ'>ka terrori!>torga
ni ...ationcr. B. hade tidigare talat med Ander.,.,on om de-.!>a personer. Det

var ho., Thakn inte något tal um cellbildningar inom förvaltningen. Thalcn
bcr�illaue om ett flertal hänuel'>er '>Om inträffat på olik<l sjukhus inom för
\ altningen. Thalen beriittaue '>ålunua om ett elavbrott under en pågående
.
operation. om ett övervakning�'>y�tem som viu ett tillfälle . slagit ifrån · · .
om en koppling �om en gång varit borta i en clcentral. om dörrar till olika
utrymmen \Om varit öppnauc . troh all de '>kulle vara �tängd<l. Bl. a. haue
uörrcn till ett odling!>nlm på Sahlgren:,ka :,j ukhu ...et ltht:- på kvällen men
varit öppen när per!>onalen infann '>ig påföljande morgon. Andersson fråga
dc Thalcn om någon poli!>anmälan gjnrts och när denne !>Varade nekande
frågade Ander.,.,on om det numera gick att utreda hiindeberna. B. svarade
all det inte liingre var möjligt. En förutsättning för att en utredning '>kulle
ha kunnat göra'> var enligt B. all poli.,en på en gång kommit till plat!>cn. Det
var vid be�öl.et ho!> Thalen även tal om hur �äkerhet�tjän.,ten inom �juk
vård\förvaltningen fungerade. Ander�son kände oro över vad B. och
Thalen berättat och över att den egna säkerhet�tjän.,ten vid förvaltningen
inte tyckte'> fungera på bäl>ta 'ätt. Ander!>son berättade att h<ln från �itt ar
bete inom det \ocialdemokrati\k<l partiet kände en per!>on vid namn Jan
Lindqvi.,t. vilken �ökt en utredningstjänst på -,j ukvårdsförvaltningen!>
kansli. LinJqvi�t hade själv ber�ittat detta för Andcrs�on och hade senare
-;kickat kopior

<lV

'>ina an!>ökningl>handlingar till Andersson. Vidare omta

lade Andersson för B. och Thalen att Lindqvist var officer. Andersson an
tog <lit Lindqvist såsom officer var insatt i säkerhetsfrågor. Enligt Anders
'>On var Lindqvi�t en bra pcr\on. :-om vid idan om den ökta utredning tjiin'>ten skulle kunna använda., för �äkerhetsuppgifter inom sjukvårdsför-
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ningen. Anders�on bad att B. skulle ··kolla·· Lindqvi�t. Det iir lH:k�tt möj
ligt att Ander son lämnade kopiorna av Lindqvi�b an!>ökning-.handlingar
till Thalen för att denne �kulle få mera fakta om Lindqvi-.t och kunna

'>C

nm

Lindqvi�t var lämplig för anställning vid sjukvård'>förvaltningcn. Andcr�
son uppfattade det aldrig så att det var fråga om huruvida Thalcn ville åta
ga �ig att vara kontaktman för säkerhetspolisen. Han an�ag att Thalcn ha
de �ådana arbetsuppgifter inom förvaltningen att Thalen inte .,kulle kunna
vara lämplig som kontaktman. Några dagar efter be�ökct hn� Thalcn ri ng
de B. till Andersson och meddelade att Lindqvist verkade vara ··en hra
grabb"". Därefter ringde Andersson till Lindqvist m:h frågade

lllll

denne

var i ntresserad av en anställning vid sjukvårdsförvaltningen i vilken an

ställning det skulle ingå att handha äkerhetsfrågor. Ander�-.on niimndc in
te något om s�ikerhet!>polisen. Lindqvist förklarade �ig intre-,�crad av en
sådan anställning. Nu efteråt anser Andersson att det var ett mi>.'>tag av
honom att gå till Thalen tillsammans med B . i stiillet för att gä direkt till
sjukvårdsdirektören Thure Höglund.
Tlwlh1 .

som är chef för sjukhusplaneringen och brukar vikariera för

Höglund !>å som !>jukvårdsdirektör. har vid förhör uppgivit följande. Det
var någon gång i mitten av november 1 974 som Ander-..,on ringde till hll
nom. Ander�son hade kontaktats av säkerhetspoli�en som ville träffa nå
gon som hade en allmän överblick över verksamheten inom .,j ukvård�för
valtningen. Andersson frågade om Thalen var villig att ta emot honom och
en representant för säkerhetspolisen. att låta dem komma och .,amtala med
Thalcn. Anders�on bad också att Thalen vid det kommande be-,ökct �kulle
berätta om "en del bekymmer·· ute på sjukhusen. Andcrs�on fick ute pl\
olika möten "höra en del" och brukade tala med Thai en om · ' sådana hUr
saker". Thalen blev inte direkt förvånad över att Andcr�son kontaktalle
honom. På grund av vissa motsättningar mellan Ander�son och -.jukvärd'>
direktören Thure Höglund sökte Andersson ibland kontakt med Thakn.
Enligt Thalen borde Andersson dock ha hänvänt �ig till Höglund i den har
saken. Under besöket hos Thalen berättade B. om några an�tällda vid för
valtningen vilka �äkerhetspolisen intre!> erade sig för på grund av att dc
�tod i direkt förbindelse med utländska röreber �om hade terror på '>iii
program. Varför hade dessa anställda sökt sig till '>jukvflrd�förvaltningen
och varför var de fortfarande kvar inom förvaltningen? Säkerhchpoli'>en
ville ha en kartläggning av deras verksamhet och en bevakning av dem. B.
frågade vidare Thalen om det inträffat några händelser av ej normal art vil
ka kunde läggas in i säkerhetspolisens pussel. Sannolikt frågade B. ock�å
om Thalen hade rapporterat några sådana händelser. B. frågade h�i1jämte
Thalen om det förekom cellbildningar inom sjukvårdsförvaltningen. - Re
dan i början av 1 974 hade professor Per Bergman på Östra sjukhuset till
ställt sjukvårdsdirektören Höglund en avskrift av en cirkulärskrivelse till
personalen på sjukhuset med uppmaning att vara observant på vissa hän
delser. Höglund hade också vid något tillfälle nämnt ordet sabotage.
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rhakn heriiilade för H. \ll"h Ander��on 0111 en del händelser �0111 inträffat

p1\ �jukhu� inom förvaltningen. Han kiinde till att ett reservaggregat vid ett

tillfiille �!annat på ett av �jukhu-;en och att vid ett annat tillfälle automati
ken i ett övervakning�aggregat · · �lagit ifrån · · samt att dörrar som varit
-.tiingda. e-.. e mpelvi-. till hi-.-.ma<;kincrier. hade öppnats av oförklarlig an
ledning. (A11111.· Hiindel�en med re<;ervaggregatet fick senare en naturlig
förklaring.) Thalcn heriiilade också om att det förekom cellbildningar inom
�ju k värd-.förvaltningen. Thalcn har den bestämda uppfattningen att B . frå
gade h\1nom 0111 han ville hl i -.iikcrhet �poli-.ens kontaktman vid sjukvårds
förvaltningen. Med hiin-.yn till -.ina arbet�uppgifter betraktade Thalen sig
-.om olli111plig för ett -.ädant uppdrag. Han föreslog därför en annan befatt
ning�havarc vid förvaltningen �om kontaktman. B . an�åg dock att denne
var för klind fiir att vara Himplig för uppgiften. (A11111: Det var inte Bengt
Sjöleniu-. -.om hlir :hyftade-. . ) Thai en delar inte B : s uppfattning att det un
der 8 : -. \H:h Ander.,�on<; hc-.ök hm honom lignades mycken liten tid åt sä
kerhchpoli .,en., ön-.kcml\1 om en knntaktman. medan talet om sabotage
o. d. upptog den allra me�ta tiden. Pmportionerna var enligt Thalen de om
v�inda. Sabotagchiindel-.er hade inte förekommit i sådan utsträckning att
det kunde motivera el! an�tiillande av en kontaktman. Thaiens personliga
uppfattning lir att den an�tiillning av Lindqvist som senare kom till stånd
var en direkt följd av 8 : <; kontakt med sjukvårdsförvaltningen. Såvitt
Thaien minn-. var det efter B : -. och Anders.,ons besök hos honom. troligtvis
någon gfmg i december 1974. <;om Andersson tillställde honom kopior av
betyg-.av�krifter och meritförteckning för Jan Lindqvist med en förfrågan
.
om · ·vi hade någon anvlindning för Lindqvist . . Denne hade sökt men ej
fått en utredning-.tjän�t på ekonnmiavdelningen vid sjukvårdsförvaltning
en. Thalen �varade Anders�on att Lindqvist . . var intressant . . och att
Lindqvi-.t borde komma igen med en ansökan.

Be11�1 .Viilellill.\ . chefsjuri<;t vid �jukvård�förvaltningen. har vid förhör
uppgivit följande. Han höll i vi�-; mån i säkerhetsfrågorna inom förvalt
ningen . ehuru det fann� en t. f. '>äkerhet<;chef vid den. Någon gång under
hö�ten 1974 her�ittade Theden för honom att säkerhetspolisen vänt sig till
Ander-.son och framfört ön�kemål om att få en kontaktman vid sjukvårds

förvaltningen för utredning av vissa händelser som kunde misstänkas vara
sabotage. Thalen talade möjligen vid detta tillfalle om en händelse på Östra
�jukhu�et då ett relä hade !>kadats. Sjölenius minns i allt fall att Thalen tro
ligt vi;, under hösten 1 974 berättade för honom om denna händelse. Någon
annan händelse som kunde misstänkas vara sabotage fick Sjölenius inte
höra talas om. Vid Thaiens och Sjölenius· samtal var det inte tal om annat
än att det var mi��tänkta sabotagehändelser som läg bakom säkerhetspoli
�ens ön�kemål om en kontaktman. Andersson hade hänvisat säkerhetspo
li�en till Thalcn som �enare fått besök på sitt tjänsterum av en säkerhets
polis. Thalen hade avböjt att bli kontaktman och föreslagit Sjölenius men
Sjölenius hade inte an�ett<; lämplig för uppgiften på grund av att han tidiga-
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re varit anställd vid polisen. Vid ett senare t i llf1ille omtalade Thalen för
Sjölenius att man funnit en person som enligt s�ikerhetspolisen var " v i t . .
och som sjuk värdsstyrelsen� presidium kunde acceptera. Personen-; namn
var Jan Lindqvist.

Thalen har - vid ett gemensamt förhör med honom och Sjölenius - vih
ordat att de haft två amtal med varandra angående �äkerhetspoli�ens ön�
kemäl att få en kontaktman vid sj ukvårdsförvaltningen.

Däremot har

Thalen inte kunnat påminna sig att det från hans sida varit tal om att kon
taktmannen enbart skulle utreda misstänkt<� �llhotagehändelser. Theden
h<1r dock inte vel<�t förneka <III han k<�n ha uttal<�t �ig som Sjölcniu� uppgi
vit.
P å särskild fråga av Thalen till Sj ölenius o m h a n inte tal<�t om för denne
att det fanns några anställda vid sj u k vårdsförv<�ltningen som hade förhin
delser med utländska terroristorganisationer har �jiilenius vid förhöret för
klarat att om Thalen skulle ha sagt detta. hade det varit en så uppseendc
väckande sak att han skulle ha ett minne därav. Sjölcnius har til lagt att han
först genom ' ' <�vslöjandena i pressen" fått reda på att anledningen t i l l an
ställni ngen av Lindqvist hade varit att säkerhetspolisen önskat en kontakt
man vid sjukvårdsförvaltningen på grund av att det förekom förbindelser
mellan några anställda vid förvaltningen och utländska terrori�torgani�a
tioner.

Andersson har - utöver vad han förut berättat - uppgivit följande. Ef
ter det samtal som han och

B. hade haft hos Thalen vände han sig t i l l �juk

vårdsstyrelsens ordförande Per Anders ÖrtendahL För denne berättade
Andersson vad han fått reda på av

B. och av Thah!n. Han förde även Jan

Lindqvist på t a l . Det visade sig att Ö rtendahl kände Lindqvist från en ut
bildni ngsnämnd vid Göteborgs universitet. Andersson och Ö rtendahl kom
överens om att de måste ha kontakt med sj ukvärdsdirektören Höglund.
När de senare efter ett sammanträde i sjukvårdsstyrelsen i månadsskiftet
november/december

1 974

talade med Höglund gavs denne e n fullständig

information av Andersson, dock att Höglund inte fick de namnuppgifter på
personer med terroristkontakter som

B. lämnat. Dessa uppgifter hade i n t e

h e l l e r Ö rtendahl fåt t . Andersson berättade sålunda för Höglund <�Il säker
hetspolisen varit i kontakt med honom och framfört önskemål om att få en

kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen på grund av att det förekom vissa

förbindelser mellan några anställda vid förvaltningen och utländska terro
ristorganisationer. Andersson vill minnas att han också berättade om de
olika händelser som Thalen hade talat om. Andersson uppehöll sig dock
mest vid händelsen med elavbrottet under en pågående operat ion. Anders
son hade e n känsla av att Höglund inte kände t i l l något om de misstänkta
sabotagehändelserna på sj ukhusen. Andersson berättade sedan om Lind
qvist och föreslog Höglund att anställa Lindqvist på den utredningstjän�t
som denne hade sökt. Vid sidan om den tjänsten skulle Lindqvist enligt
Andersson kunna arbeta med säkerhetsfrågor och vara den kontaktman
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�om s�ikerhet�poli�en önskade fä vid sjukvardsförvaltningen. Andersson

lämnade Höglund telefonnumret till Lindqvist. Dagen efter samtalet med
Höglund ringd.:: Höglund till Anders,on och frågade efter namnet på den

befattningshavare vid säkerhet�polisen som hade varit i kontakt med An
der��on. När Ander��on upplyqe Höglund om B : s namn sa Höglund: "Å
fan . · · Höglund berättade sedan att B . vid ett tillfalle i början av 1950-talet .
när Höglund var ombudsman i SAP . hade tagit kontakt med honom. Hög
lund berättad.:: också att han� dotter och B : s son hade haft �ällskap med
varandra.

Örtnrclahl har uppgivit följande. A nder��on ringde till Örtendahb bo
�tad en kväll hö�ten 1974 och berättade att han från �äker källa hade hört
tala� om att det förekommit en del incidenter på sjukhusen i Göteborg. An
der�'on an,åg att de��a händelser borde undersökas närmare och han
nämnde en per�on. Jan Lindqvi;t. �om eventuellt skulle kunna anförtros
uppgiften att utreda de intrMfade händelserna. Örtendahl vill minnas att
han talade om för Andersson att han kände till Lindqvist från utbildnings

nämnden vid universitetet. Han kände dock Lindqvist "väldigt lite" . men
han v isste att denne var ekonom. Örtendahl har den uppfattningen att han
och Andersson tidigare hade talat allmänt om säkerhetsfrågor inom sjuk
vårdsförvaltningen och att Andersson vid något tillfälle nämnt om sabo
tagehändelser. Vid telefonsamtalet med Andersson framhöll Örtendahl att
om några åtgärder skulle vidtagas måste de först tala med Höglund. Kort
tid därefter . det var i debember 1974 i anslutning till ett styrelsesamman
t räde i sjukvård�förvaltningen. hade Örtendahl . Andersson och Höglund
ett kort samtal med varandra. Andersson berättade på ett dramatiskt sätt
om en händcl;e ;om inträffat på ett av sjukhusen i Göteborg. Någon hade
ryckt bort elektriska sladdar frän en apparat som "styrde något ' ' . skade
görelsen hade inneburit fara för en patient som skulle opereras. Vidare be
..
rättade Ander\!>On att han frän säker källa hade hört om "annat som före
kommit inom sjukvårdsförvaltningen. Andersson berättade dock inte när
mare om detta. Örtendahl. som inte tidigare hade hört talas om den händel
se som Andersson berättat om. upplevde den som något mycket allvarligt
och an�åg att man inom sjukvårdsförvaltningen. innan hänvändelse gjor

des till polisen . borde undersöka om det verkligen kunde vara riktigt att
det inträffat en händelse av det slag som Andersson beskri v i t . Andersson
uppgav att han hade förslag på en person som skulle kunna undersöka hän

delsen i fråga. Det var Jan Lindqvist. Andersson taJade om att Lindqvist
hade sökt en tjänst vid sjukvårdsförvaltningen. Andersson beskrev Lind
qvist som "en bra karl" och tillade att Lindqvist fän säkerhetsutbildning i
sin militärtjänst. Andersson och Örtendahl frågade Höglund "om det fanns
utrymme . . att anställa Lindqvist för att utreda den händelse som Anders
son berättat om och därmed se om det fanns fog för en polisanmälan. Hög
lund var väl inte så värst hågad att gå med på en sådan anställning men lo
vade ändock att undersöka om Lindqvist kunde anställas. Det förekom in-
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te nagot re.,onemang om formerna för den anställning av Lindqvi<,t �om
e\cntucllt kunde komma i fråga. Den saken överlät\ till Höglund. Örten
dahl hade .,j;ilv inte någon uppfattning om hur en �ådan an�tällning prak
ti .,l-.t borde ordna-,. Ander-.;on
•
lämnade Lindqvist� telefonnummer till
Höglund. Vid -,amtalet mellan ÖrtendahL Andersson och Höglund var det
inte tal om -.;ikerhet�polis eller några terroristorgani�ationer . inte om poli!>
över hu' ud taget. Om Ander\\on hade sagt att polisen var inkopplad. hade
Örtendahl inte gatt med på att Lindqvist anställdes för under'>ökning av
den förutnämnda hHndeben.
1/ii�:lund har urpgivit följande. Efter ett sammanu·fide med -.ju kvårds
'>tyrel.,en i december 1 974 kallades han in till styrelseordföranden Per An
der' ÖrtendahL H m denne befann sig även styrelsen� vice ordförande.
Leif Ander'>'>On. Denne berättade att han genom några kontakter - han

nämnde inte vilka - hade fått reda på att det förelåg risk för sabotage på
0-,tra ..,jukhu-,et i Göteborg. Det var enbart tal om befamt \abotage . ej om
nagon intr;iffad händel�e. Själv hade Höglund inte heller hört tala-. om att
det 'kulle ha förekommit sabotage . skadegörelse eller andra incidenter på
..jukhu.., inom för, altningen. Ander son och Ö rtendahl ville att man <,kulle
hålla ögonen pi\ detta med ri'>ken för sabotage och att någon <,kulle an<>täl
la\ för den uppgiften. Dc hade en person på förslag vilken de båda kände
och vars trovärdighet de kunde gå i god för. Personen i fråga hade varit mi
litär och hade säkerhetsutbildning. Hans namn var Lindqvist. Det var inte
något tal om att Lindqvist hade sökt en tjänst vid sjukvårdsförvaltningen.
Höglund framhöll för Andersson och Ö rtendahl att han egentligen inte var
tilltalad av att ..,iirskilt anställa en man "för att lyssna om ni\got var på
gång". Samtidigt ansåg Höglund att en begäran av ett enigt presidium ( Ör
tendahl o<.: h A ndcr�son) var att uppfatta som en order av sjukvårdsstyrel
�en. Hur Lindqvist \kulle kunna anställas . formerna för en anställning av
honom . rc�oncrade man inte om. Det var frågor som Höglund själv fick
ordna med. Han hade befogenhet att göra det. Under samtalet mellan Hög
lund. Örtendahl och Andersson var det inte något tal om <>äkerhetspolis el
ler terrori'>torganisationer. Först i samband med "avslöjandena i pressen"

i oktober 1975 fick Höglund höra talas om att säkerhetspolisen var inblan

dad. Thalcn uppgav på en presskonferens att säkerhet!>polisen - två sä
kerhetspoli<,er som Höglund uppfattade det - hade uppvaktat honom och
velat ha honom till kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen. Detta hade
Höglund inte tidigare hört talas om. Anderssons uppgift att Höglund skulle
ha ringt till honom dagen efter samtalet och frågat "vad S Ä PO-mannen
hette" är felaktig. Visserligen ringde Höglund till Andersson . men det var
för att fråga om Lindqvists fullständiga namn och adress. Däremot hade
Höglund vid ett tidigare tillfälle frågat Andersson om namnet på en befatt
ningshavare vid säkerhetspolisen. Den som Höglund den gången frågat om
var B .
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Höglund. Örtendahl och Andcr��on har �enare hört� ånyo om bl. a. vad
�om förekommit vid �amtalet mellan dem. Dc har först hört� var för �ig
och omedelbart därefter tilbamman�.
1/ii�/rmd vidhöll vid förhöret med honom att det under samtalet som

han. Örtendahl och Andcr�son hade med varandra inte var något tal om sä
kerhet�poli:-. eller om förbiodeber med utländska terroristorganisationer.
Ej heller talades det något om att ;.abotage förekommit. Det uppgavs en
da�t att �abotage kunde befara�. Vid ett �ammanträde med "facket'' i bör
jan av 1975 hade Sjölcniu� vi.,at upp ett ... kadat re !ii. Detta var första gång

en �om Höglund tick klart för sig att något inträffat . Höglund tick den upp

fattningen vid \amtalet med Örtendahl och Andersson att den senare visste
..
..
lite mera än vi andra och Höglund antog att Ander<;!.on fått inforrnatio
ner från -,äkerhet<;polisen. Han frågade dock inte Andersson därom. Anta
gandet grundade Höglund på att Anders:-.on för ungefär ett år sedan berät
tat om informationer från �äkerhct<;poli,en i samband med vilda strejker på
..
Götaverken. Det var .. facket och förctag;.ledningen som fått dessa infor
mationer. Vid �amtalet med Örtendahl och Anders;.on sades det inte något
om att Lindqvi<;t hade sökt en tjänst vid �jukvårdsförvaltningen . - För nå
gon tid ;.edan återfann Höglund anteckningar som han upprättat inför ett
<;ammantr�ide med sjukvärdsstyrelsen den 24 oktober 1 975. då styrelsen
tick information nm vad !>Om förevarit i \aken. (Vid förhöret företedde
Höglund anteckningarna. ) Han hade antecknat. såvitt nu är i fråga. att An
den.. son underrättat om att det fanns risk för sabotage . att presidiet var en
�c om att sådan ri:-.k förelåg samt att Anders!>on och Örtendahl kunde gå i

god för Lindqvist. Det hade !>ålunda inte gjorts några anteckningar om sä
kerhetspolis. terroristorganisationer eller om inträffade sabotage. Ej heller
hade Höglund antecknat något om att Lindqvist sökt en tjänst vid sjuk
vård!>förvaltningcn.

.
Höglund uppgav ;.l utiigen att han var .. förbannad på . att han inte hade

hört!> av Hans Holmer och Ebbe Carlsson när de var i Göteborg och verk
st�illdc sin undersökning. Carls!>On ringde och :-.ök te Örtendahl för att kalla
denne till ett informationsmöte. Samtalet kom till Höglund som då frågade
Carlsson "hur fan kan ni kalla Sjölenius och inte mig". Carlsson svarade
endast att Sjölenius "kom själv " . Höglund antar att anledningen till att
han ej hördes var att han inte tillhörde . . entusiasterna . . . d v s . att han inte
varit �ärskilt "pigg" på att anställa Lindqvist.
Örtendahl förklarade vid förhöret med honom att han hade en ganska
bestämd uppfattning om att Andersson vid �amtalet inte sade något om sä
kcrhctspoli.,cn. Beträffande Andcr�!>ons uppgifter om sabotage var det en
speciell händelse som dominerade. Det var händelsen då "sladdar hade
dragits ur väggen .. under en operation på Östra sjukhuset i Göteborg och
en k vinnas liv varit i fara. Örtendahl tick den uppfattningen att denna hän
debe ägt rum helt nyligen. enda!> t några dagar före Anderssons. Örten
dahls och Höglunds sammanträffande. Andersson omtalade att han fått
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uppgifter om hiindcl�en från en mycket säker kiilla. Det iir möjligt att An
der�\On i �amband d�irmed n;imnde Thalcn-. namn. Huruvida Andersson
bcr:ittadc om ytterligare händel�cr vill Ö rtendahl låta vara o�agt. Ö rten
dahl �i r n;irma!>t benägen att an!->e att det bara var fråga om en händel'>e. Det
kan vara �ä att Anders�on uppgav att han inte var �äker på om det ock�å
förekommit · ·annat"". Ö rtendahl vill minnas att Andcr��on omtalade att
Lindqvi�t hade �ök t en tjänst vid sjuk vård�förvaltningen. men detta kan
Andcr��on ha �agt redan n�ir han ringde hem till Ö rtendahL Ö rtendahl
kommer i vart fall ihäg att han " " kollade Lindqvi�ts kort ' ' på univcr�itetct.
d v�. tog reda på Lindqvi�t� betyg.
Ö rtendahl uppgav �lutligcn att han fann det egendomligt att han inte ha
dc hört'> av Han� Holmer och Ebbe Carlsson. Genom Höglund hade Ö r
tendahl kallats till ett informationsmöte på Börsen i Göteborg. Som Ö rten
dahl uppfattade det var det en information till kommunen� politiska led
ning -.om lämnade� av Holmer och Carlsson. Vid detta möte informerade�
om att �äkcrhehpoli�cn begl1rt och fått en kontaktman vid �jukvårdsför
valtni ngen av den anledningen att det funnits några an�tällda vid förvalt
ningen �om haft förbindelser med utländska terroristorganisationer. Av
Andersson hade Ö rtendahl kort dessförinnan hört att denne tillsammans
med en säkerhetspolis varit på besök hos Thalen. Det var första gången
�om Ö rtendahl hörde talas om att säkerhetspolisen var inblandad. Han ut
gick från att besöket hos Thah!n låg i tiden efter Anderssons och Ö rten
dahls �amtal med Höglund. Först vid det senaste förhöret i förevarande
ärende fick han vetskap om att besöket ägt rum före samtalet.
A ndl'r.l".\ 1111 uppgav vid förhöret med honom att han - beträffande frågan
huruvida han vid samtalet med Höglund och Ö rtendahl berättade om sä

kerhetspolisen . om säkerhetspolisens önskemål om en kontaktman vid
sjukvård�förvaltningen och om förbindelser med utländska terroristorgani
sationer - "inte kunde gå i god för hur han uttryckte sig" . När 8. ringde
till Andcrs'>on frågade 8. om Andersson kunde presentera honom för nå

gon inom �jukvård�förvaltningen som hade god personkännedom och som
-.äkcrhchpoli�cn kunde vända sig till. Vid samtalet med Höglund och Ö r
tendahl hade Andersson i allt fall omtalat att säkerhetspolisen hade sin
uppmärksamhet fåstad på vissa anställda inom sjukvårdsförvaltningen på
grund av deras förbindelser med utländska terroristorgani ationer. Att sä
kerhct�poli�cn på något sätt var på tal är Andersson säker på. eftersom
Höglund ringde till honom dagen efter samtalet och frågade vad "S Ä PO
.
mannen hette . . Sabotagen var dock det allt dominerande vid samtalet. Så
vitt Andersson kan erinra sig berättade han om flera händelser . om de hän
delser som han fått reda på av Thalen.
Från det gemensamma förhöret med Höglund. Ö rtendahl och Anders
son återges här följ ande.
HiiRiund

och Örtendahl förklarade att de inte hade något minne av att

Anders on vid deras samtal med varandra sagt något om säkerhet poli en.
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Ander.\So/1 förklarade att han - på grund av att Höglund och Ö rtendahl

sagt sig ej kunna minnas något på den här punkten - blivit mycket osäker
om hur han vid samtalet uttryckte sig i fråga om säkerhetspolisen. Det
enda som gjorde att han mindes att han talat om säkerhetspolisen var att
Höglund ringde till honom dagen efter samtalet och frågade vad "'S Ä PO
mannen helle . . . Andersson tillade att "'på något ätt har jag sagt all sä
kerhetspoli�en är involverad i fråga om anställda vid sjukvårdsförvalt
ningen .. .
Hiig/und vidhöll att han endast frågat efter Lindqvists adress när han

dagen efter samtalet ringde till Andersson. Det var dä inte tal om någon sä
kerhetspolis enligt Höglund. Andersson hade däremot vid ell tidigare till
falle talat om B . Höglund kände till att Andersson frän sin tid som ombuds
man i SAP hade kontakter med säkerhetspolisen. Höglund syftade här på
de av honom tidigare omtalade strejkerna vid Götaverken. All Andersson
varit med vid säkerhetspolisens ( B: s ) besök hos Thalen fick Höglund vet
skap om först vid förevarande förhör.
Andersson uppgav vidare att han vid samtalet med Höglund och Ö rten

dahl talat om särskilt en sabotagehändelse - ett elavbroll på Ö stra sjukhu
set. Han var däremot mycket osäker huruvida han dessutom hade talat om
några andra händelser.
Enligt Örtendahls minneshi/d var det inte tal om någon annan händelse
än den pä Ö stra sjukhuset. Höglund framhöll att han endast informerades
om all det förelåg misstankar om risk för sabotage. Han upplystes däremot
inte om någon speciell händelse på Ö stra sjukhuset.
Örtendahl och Andersson förklarade alt det kunde förhälla sig pä det

sältet alt Andersson vid det telefonsamtal som föregick samtalet med Hög
lund hade talat om att Lindqvist sökt en tjänst vid sjukvärdsförvaltningen
och alt det sedan inte varit något mer tal om den saken.
Holmer har - om anledningen till att Höglund och Ö rtendahl inte hördes
- uppgivit följ ande. Han och Ebbe Carlsson ansåg det oklart huruvida de
kunde höra . förutom befattningshavare vid säkerhetssektionen . andra än
dem som man frän säkerhetssektionen haft kontakt med. Detta i förening
med tidsskäl var anledningen till att Höglund och Örtendahl inte hördes.
All Sjölenius hördes berodde pä att han själv sökte upp Holmer och Carls
son.
Höglund har om det fortsatta händelseförloppet uppgivit följande. Da
gen efter samtalet med Örtendahl och Andersson kallade Höglund till sig

sjukvårdsförvaltningens personalchef. Lars-Olov Larsson. och förvalt
ningens chefsjurist . Bengt Sjölenius . och hade ett längt samtal med dem.
Han återgav för dem vad Andersson berättat dagen innan. Höglund förkla
rade att han kände olust över att anställa en man för uppgiften att undersö
ka om det fanns fog för den av Andersson framförda misstanken om risk
för sabotage och att han tvekade inför en sådan anställning. Efter samräd
med Larsson och Sjölenius kom Höglund emellertid fram till att, om presi-
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diet varnat honom och han inte vidtagit några åtgärder och det sedan hän
dc något. hans situation inte skulle vara ··angenäm · · . Höglund beslöt där
för att Lindqvist skulle anställas och han uppdrog ät Larsson att ordna
med dc praktiska detaljerna för en anställning . t. ex. på vilken tjänst
Liqdqvist skulle kunna anställas. Även om huvudsyftet med en anställning
av Lindqvist var att han skulle · ' kolla'· sabotagerisker. kunde han dock
inte fä en tjänst enbart för den uppgiften .

Lars.1llll har uppgivit följande. l december 1 974 tog Höglund kontakt

med honom och frågade om det var riktigt att en person vid namn Jan

Lindqvist fanns med som sökande till en utlyst tjänst pä ekonomiavdel
ningen vid sjukvårdsförvaltningen. Larsson undersökte saken och fick på
ekonomiavdelningen besked om att Lindqvist sökt tjänsten. Den hade
utannonserats den 3 1 oktober 1974 och hade lockat 28 sökande. Det var
inte fråga om en nyinrättad tjänst. Enligt vad Larsson inhämtade fanns det
sökande som var mer kvalificerade för tjänsten än Lindqvist. Denne fanns
sålunda ej med bland de fyra som kallats till anställningsintervju . Larsson
underrättade Höglund om vad han tagit reda pä. Höglund talade därefter
om för Larsson att presidiet hade tagit kontakt med honom angående som Larsson vill minnas att Höglund uttryckte det - vissa säkerhetsfrå
gor. Det hade hänt en del saker . men Höglund preciserade inte vad det rör
de sig om. Larsson vill här göra den reservationen att det är möjligt att
Höglund i stället talade om

en

händelse. en händelse pä Östra sjukhuset.

Presidiet hade begärt att Höglund skulle anställa Lindqvist "för att närma
.
re ta reda på vissa oklara saker . . Höglund framhöll för Larsson att han
kände olust över att anställa en man särskilt för dessa säkerhetsfrågor.
Samtidigt ansåg Höglund. enligt vad han uppgav. att en begäran av ett
enigt presidium var att betrakta som en order. Höglund frågade sig också
vad han skulle försvara sig med om han vägrade att anställa Lindqvist och
det sedan hände något. Larsson påpekade för Höglund att ett anställande
av Lindqvist - på en särskilt inrättad tjänst - helt stred mot ett normalt
anställni ngsförfarande vid sjuk värdsförvaltningen.
Larsson har i anslutning härtill lämnat följande redogörelse för hand
läggningen av ett tillsättningsärende. såvitt avser en tjänst av det slag som
Lindqvist hade sökt vid sjukvärdsförvaltningens ekonomiavdelning. An
sökningshandligarna överlämnas efter ansökningstidens utgång till ekono
michefen. En rekryteringsgrupp . bestående av två personalrepresentanter
och en företrädare för sjukvärdsförvaltningen går därefter igenom hand
lingarna och avger - ofta efter att ha hällit anställningsintervjuer - ett för
ord till tjänsten. Ekonomichefen instämmer i förordet eller avger ett eget
förord. Ärendet lämnas sedan till personalchefen och genom hans försorg
beredes detta ytterligare. Olika formaliteter . kompetenskrav osv . . kontrol
leras och i lönesättningsfrågan tages kontakt med personalorganisationen
när det rör sig om en s. k . latitudtjänst. Tjänsten tillsätts därefter av sjuk
vårdsdirektöre n . Den nytiiisatta tjänsten anmäls på sjukvärdsstyrelsens
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.
nästa sammanträde genom att "en lista läggs in . . Om sär�kilda skäl före
ligger kan en tjänst i vissa fall tillsättas utan att ha varit kungjord. Det är
främst i s. k. omplaceringsfall och när kommunen har ett överskott på folk
som man kan underlåta att utannonsera en tjänst. l �ådana fall rådgör man
som regel först med "facket··.
l detta sammanhang kan hänvisas till de i huvudsak likartade förc�kriftcr
angående kungörelse av anställning vilka finnes intagna i tjänstemanna
stadgan för Göteborgs kommun och i Göteborgs allmänna be tämmebcr
för tjänstemän. Enligt sistnämnda författning (G-ABT) gäller följande.
..
Tillsvidareanställning av "tjänsteman grupp l skall. där ej särskilda skäl
föranleder annat. ha kungjorts till ansökan ledig med min�t 1 4 dagars an
sökningstid. Motsvarande skall gälla i fråga om sådan an�tällning för vi��
tid och sådant vikariatsförordnande som beräknas sträcka �ig över en tid
av minst ex månader. l anvisningar till dessa bestämmelser har som ex
empel på "särskilda skäl" angivits bl. a . att kommunen och arbetstagaror
ganisation som ett led i en förhandlingsöverenskommelse enats om att en
tjänsteman utan ledigförklarande skall erhålla anställning som helt eller
delvis ersätter av honom tidigare innehavd anställning eller att kommunen
i visst fall beslutat att förtlytta en redan anställd tjänsteman till annan an
ställning.
Vidare kan upplysas att när anställningen av Lindqvist var aktuell det
inom sjukvårdsförvaltningen. bl. a. på ekonomiavdelningen. pågick en för
söksverksamhet med personalmedverkan i tillsättningsärenden. En grupp
bestående av vederbörande avdelningschef samt två personal repre en tan
ter skulle efter genomgång av ansökningshandlingarna avge förslag till för
ord till den tjänst som utlysts. Försöksverksamheten permanentades
fr. o. m. den l september 1975.
Larsson har fortsatt. Han påpekade för Höglund - såsom förut framhål
lits - att ett anställande av Lindqvist i den ordning som var tänkt helt stred
mot ett normalt anställningsförfarande inom sjukvårdsförvaltningen. Så
vitt Larsson förstod insåg Höglund detta. Höglund beslöt dock att Lind
qvist skulle anställas. Han uppdrog åt Larsson att ordna med formaliteter
na vid anställningen. Lindqvist kunde inte arbeta med enbart säkerhetsfrå
..
gor. "Han måste ha något annat också . Det blev senare genom Larssons
medverkan bestämt att Lindqvist skulle anställas inom det s. k. Surepro
jektet och få en lön som låg inom ramen för den tjänst som han sökt. inom
latituden 1 9 - 24.

Höglund har. när han ånyo hörts. förklarat att Larssons uppgift att Hög
lund frågat honom om det var riktigt att Lindqvist fanns med bland sökan
dena till en tjänst på ekonomiavdelningen är felaktig. Enligt vad Höglund
vidare uppgivit hade han ansett att det i Lindqvists fall förelåg sådana sär
skilda skäl som krävs för att en tjänst skall kunna tillsättas utan föregående
kungörande.
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Sjii/eniu 1 har uppgivit följande. Han och Larsson hade kallats till Hög
lund -;om omtalade att sjukvårdsstyrelsens presidium underältat honom
om all det kunde misstänkas att det förelåg risk för sabotage inom sjuk

vårdsförvaltningen. Det talades inte om några speciella händelser som in
träffat. m.:n det hade tydligen hänt olika saker som sammantagna kunde
grunda mi--�tankar om risk för sabotage. Presidiet hade därför an ett att en
man borde an�tälla för utredning därav. Man ville anställa en person vid
·

namn Jan Lindqvist. Höglund fann en sådan anställning olustig. men pä
grund av sitt ansvar som verkschef ansåg han sig tvungen all gå med på
den. Det var t roligtvis tal om huruvida Lindqvist hade sökt en tjänst vid
sjukvårdsförvaltningen. Larsson nämnde förmodligen i det sammanhanget

all det int.: fann� någon tjänst för Lindqvist utan att en ädan mäste inrät
ta�. Samtliga - Höglund. Larsson och Sjölenius - var helt pä det klara
..
med att en an�tällning av Lindqvist ·'gick på skruvar . Larsson fick i upp
drag av Höglund att anställa Lindqvist och Sjölenius skulle mottaga rap
porter från Lindqvil.t. Efter de samtal som Sjölenius tidigare hade haft med
Thalcn för�tod han att Lindqvist skulle vara den kontaktman som äker
hetspolisen ön�kat att fä vid Jukvårdsförvaltningen. Sjölenius förutsatte
också att Höglund var informerad därom. Höglund har dock aldrig nämnt
något om �äkerhetspolisen och senare har han omtalat att han ej informe
rats om all säkerhetspolisen var inblandad. Sjölenius och Larsson sam
manirätTade sedan med Lindqvist. Det blev då bestämt att Lindqvist skulle
anställas vid sjukvårdsförvaltningen med början den l januari 1975 och att

han - för att kunna verkställa den förutnämnda utredningen om risker för
sabotage - sku lle placeras på ekonomiavdelningen inom Sureprojektet vil
ket omfattade hela sjukvårdsförvaltningen. En placering inom Sureprojek
tet skulle göra det möjligt för Lindqvist att ägna sig åt förvaltningen i dess
helhet. En sädan placering ansägs lämplig också frän den synpunkten att
Lindqvist var ekonom. Genom beslutet att anställa Lindqvi t ock å för ut
redning om abotage kände Sjölenius sig förbigången. Förutom att han i
viss mån l.jälv höll i åkerhetsfrågorna inom sjukvårdsförvaltningen hade
han polisutbildning och hade bl. a. tjänstgjort som t. f. polismästare i Göte
borg. Utredningar om eventuella sabotagerisker hade man kunnat klara in
om sjukvård förvaltningen utan att anställa någon för den uppgiften. Om
det hade inträffat nägra misstänkta sabotagehändelser. hade det normala
varit att anmäla dessa till kriminalpolisen.
Lindq1•ist har uppgivit följande . Han är pol. mag. och reservofficer i flot
tan. Under 27 mänaders kadettutbildning fick Lindqvist kanske 40 timmars
säkerhetsutbildning. Den avsåg nästan uteslutande handhavande av hemli
ga handlingar. Däremot fick han inte någon särskild utbildning till förebyg

gande av sabotage. Troligtvis någon gång i oktober 1974 sökte han en
utannonserad tjänst som utredningsman inom Sureprojektet på ekonomi
avdelningen vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. Vid ett tillfälle i slutet
av oktober 1974. när han helt apropå träffade Leif Andersson - de kände
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varandra redan tid igare från arbete inom det �ocialdcmokratiska partiet talade han om för Ander��on att han hade sökt den ledigförklarade tjänsten
vid förvaltningen. Lindqvi�t skickade även kopior av sina ansöknings
handlingar t i l l Anders!>on. l månad�skiftet november/december 1 974 ring
dc Andcr��on till Lindqvi�t och frågade om Lindqvist var intresserad av en
annan tjän�t vid förvaltningen i vilken tjänst det ·kulle ingå att handha vis
\a ��ikerhct�u ppgifter. Andcr!>�on berättade att det på förvaltningens sjuk
hus hade förekommit sabotage m. m. som man kände oro för och han
uppgav att Lindqvist. om Lindqvist fic k anställning vid förvaltningen,
skulle kartlägga om det fanns grund för misstankar om sabotage. Anders
son nämnde inte något om att Lindqvist "skulle komma att träffa S Ä PO".
Lindqvist förklarade sig intresserad av den anställning som Andersson be
skrivit. Han kallades senare till personalchefen Lars-Olov Larsson. Den
1 9 december 1 974 sammant räffade Lindqvist med Larsson och byråchefen

Bengt Sjölenius. Den

enare omtalade att man inom sjukvårdsförvaltni ng

en var rädd för sabotage och skadegörelse på sjukhusen. Sjölenius uppgav
också att sju kvårdsdirektören Thure Höglund och sju kvårdsstyrelsens
presidium resonerat om att anställa Lindqvist för undersökning och kart
läggning om det fanns någon grund för misstankar om sabotage. Det hade
alltså inte varit tal om att anställa Lindqvist för utredning av något redan
in träffat �abotage. Det framhöll!. vid sammanträffandet den 19 december
1 974 att en an tälJning av Lindqvist skulle ordnas

å att han fick arbeta

inom Sureprojektet och ha till sidouppgift att syssla med säkerhetsfrågor.
Det var här inte fråga om den tjänst som Lindqvist tidigare hade sökt.
Lindqvist skulle placeras i lönegrad 24. Övriga utredningsmän inom Bure
projektet hade lönegrad 23. Den tjänst Lindqvist tid igare sökt var placerad
i den !öncgraden.

Det förord nande varigenom Lindqvist sedermera anställdes vid sju k 
vård�förv altningen ä r daterat d e n 1 9 december 1 974 och undertecknat a v
Höglund m e d kontra)>ignation a v Larsson. Förordnandet h a r följande ly
deb�.:.
För uppgifter inom B U R E-projektet med placering direkt under sjukhu intendenten. Sahlgrenska �j ukhuset. anställes från och med den l januari
1975 pol. mag. Jan Lindqvi�t. Anställ ningen

man. Lön utgår enligt lönegrad KA

ker som extra utrednings

24. löneklass

24 och övriga förmåner

)>Om vid grupp l -anstäl lning. I n t roduktion i arbetet sker genom försorg av
utrcdning�ledaren vid kansliet!> ekonomiavdelning.

Ander.1so11 har uppgivit följande. Någon gång vid årsskiftet 1 974/75 när
han var uppe i ett ärende på sj ukvårdsförvaltningen träffade han Sjölenius
som då omtalade att Höglund hade anställt Lindqvist. And ersson utgick
från att Lindqvist fått den tjänst sum han hade sökt. Långt senare. först ef
ter ''avslöjandena i pressen " . fick Andersson reda på att det hade i n rättats
en sär kild tjänst för Lindqvist. Beträffande Lindqvists uppgift att An-
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ders�on �kulle ha frågat honom om han var intresserad av e n a n n a n tjän st
vid sjukvärdsförvaltningen kan Andersson inte tänka s ig att frågan formu
lerades på det sättet. Lindqvist skulle enligt Sjölenius arbeta på fastigh et s 
sidan. inom Burep rojek tet . vilket skulle ge Lindqvist möj li ghete r att gå
runt på arbetsplatserna inom sj u kv ä rd s förvaltn ingen och träffa folk och

bygga u p p ett kontakt!>ystem. Lindqvist skulle vara under�tälld Sjölenius
�om sjä lv skulle syssla en del med säkerhetsfrågor. And e rs on !>ade till
Sjö l e niu s att denne och L i ndqvi s t skulle ta kontakt med ��ik e rhct s po li s e n .
Han minns inte hur han exakt uttryckte si g därvidlag men hans mening var

att Sjölenius och Lindqvist skulle hälla kontakt med säke rh ets pol i sen .
Själenius ha r uppgivit följande. Han var den som introducerade Lind
qvist vid !>j ukvårdsfö rval tn inge n och i börj an av L indqvis ts anstä l ln ing

hjälpte han till med att försöka lägga upp dennes arbete. Sjölenius betrak
tade sig dock inte som Lindqvists förman och han gav honom aldrig några
direktiv. Sjölenius och Lindqvist var från början ense om att Lindqvist till

att börja med skulle ··se och lyssna··. Det fick senare visa sig om några sär
skilda åtgä rd er borde vidtagas. Anderssons uppgifter om sammanträffan
det med Sjö le ni u s någon gäng vid årsskiftet 1974/75 och om vad om där
vid enligt Andersson skulle ha sagts om att Sj öl enius och Lindqvist skulle
t a kontakt med säkerhetspolisen är felaktiga. Sjölenius och Andersson ha
de inte talats vid i den här saken förrän någon gång i oktober 1975.
Lindql'i.lt har uppgivit att Höglund när Lindqvist presenterade · för ho
.
nom . förklarade att han från början varit negativ till ··den här ty pe n av an

ställ ning · · . men at t han hade givit vika för Örte nd ah l och Andersson.
Hii�:lund har uppgivit följan de. När Sj öleniu s kom och presenterade
Lindqvist för honom kände han till var inom förvaltningen som Lindqvist

placerat�. Arbetet inom Sureprojektet - det hade förmod l igen varit Lars
sons upp �lag at t pl ace ra Li ndqv ist där - skulle dock vara mera som ka
mouflage. Li n dqvi st sade emellertid vid pre se nt at i onen all det såg u t att bli
mycket arbete för hono m inom Sureprojektet och att det kanske därför inte
skulle bli !>å mycket tid över för honom att ägna sig åt ""det andra. . . dvs. att
undersöka riskerna för sabotage i no m förval t n i ngen .
Thalen har uppgivit följande. l ja n u a ri 1 975 kom Sjölenius och presente

rade Lindqvist som då fått anställning vid sjukvårdsförvaltningen. I samma
veva berättade Höglund för Thalen att Lindqvist hade anställts vid förvalt
ningen och att Lindqvist skulle lämna uppgifter till S Ä PO. Därefter sade
Höglund till Thalen att " ' d u har ju haft kontakter i det här ärende t " " . På

grund av Höglunds uppgifter drog Thalen den slutsatsen att Höglund var
väl informerad om att Andersson och B. haft kontakt med honom.
Höglund h a r förklarat att han inte kan vidkännas Thaiens uppgifter om

att han bl. a. hade sagt att Lindqvist skulle rapportera till säkerhetspolisen.
Såsom Höglund förut uppgivit hade han först i oktober 1975 fät t vetskap

om att Thalen haft besök av säkerhetspolisen och först vid det senaste för-
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höret i detta ärende hört talas om att Andersson varit med vid be,öket ho.,
Thalen.
Lindq1·isr har uppgivit följande om vad han sysslat med under �in tid vid
sjukvårdsförvaltningen. Han startade med att lära sig förvaltningen� orga
nisation. l månads�kiftet januari/februari 1975 började han att bli in�att i
arbetet på Bureprojektet. Han arbetade i en grupp som �Y�'>Iade med fa�tig
hetsbudgetering. Sjölenius. som tagit hand om Lindqvi t m:h int roducerat
honom när han kom till sjukvårdsförvaltningen. ansåg att Lindqvist �kulle
fortsätta som de i början kommit överens om . dvs. arbeta med Sureprojek
.
.
tet och i övrigt . lys�na. se och spana . om han kunde förm�irka några egen
domligheter ute på sjukhusen och i �å fall rapportera detta till Sjöleuiu�.
Lindqvist kom sedan att arbeta på Sureprojektet nästan all �in tid vid ...juk
vårdsförvaltningen. l �lutet av februari 1 975 uppgav Sjölcniu� att han �kul
le presentera Lindqvist vid säkerhcts�ektionen i Göteborg. Det var för.,ta
gången som Lindqvist hörde talas om att han skulle ha kontakt med '>�iker
hetspolisen. Tillsammans be ökte Sjölenius och Lindqvi�t den 26 februari
1975 säkerhebsektionen. Närvarande från �ektionen var de'>'> chef. krimi
arien Synnerman . samt tre medarbetare till honom. A . C. och
D. Från polisens sida uttryckte man sin tacksamhet över att i Lindqvi.,t ha

nalkommi

.

fått en kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen. Lindqvi�t �kulle komma
att kontaktas av säkerhetspolisen och själv kunde han enligt vad !>om .,adc�
vid behov ta kontakt med C. och D. Under besöket på �äkcrhct�'>cktioncn

redogjorde Sjöleniu� för misstankar som man inom sjukvård�förvaltningcn
hyste angående sjukhussabotage. Sjölenius berättade om ett '>trömavbrott
på Östra sjukhuset i Göteborg då en kvinnas liv hade varit i fara. Sjölcnius
framhöll att det kunde ligga politiska motiv bakom misstänkta sabotage. A.
invände att det lika gärna kunde vara en vettvillings dåd. Innan Sjöleniu ...
och Lindqvist lämnade åkerhetssektionen fick Lindqvi!.t mottaga en lista
som upptog namn på ett mindre antal per oner som var anst�illda vid ...juk
vårdsförvaltningen.

Det var personer för vilka polisen av !>äkcrhetsskäl ha

de intresse. Man önskade frå n
fortfarande arbetade
de. Lindqvist tog

polisens sida få reda på om dc��a personer

vid sjukvårdsförvaltningen och i så fall var dc arbeta

med sig listan och skaffade senare fram de begärda upp

gifterna efter att ha vänt sig till personalchefen Larsson och sjukhusinten
denten Roland Lundberg och fätt deras
terna. Med dessa antecknade

hjälp med inhämtaodet av uppgif

på listan återställdes denna till säker hetspoli

sen någon gång i mitten av mars 1975.

U ng r-får samtidigt . den 1 2 mars. bad

Sjölenius att Lindqvist skulle skriva en rapport om strömavbrottet
ra sjukhuset . Sjölenius ville ha rapporten till
sammanträffa med representanter

på Öst

påfölj ande dag då han skulle

för fackklubbarna vid sjukvårdsförvalt

ningen och informera dem om Lindqvists verksamhet vid förvaltning e n .
Man

hade från klubbamas sida begärt att få sådan information . Innan

Lindqvist upprättade rapporten tog

han del av en utredning som Karl G .

Eliasson A B gjort beträffande den tekniska sidan av händelsen i

fråga.
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Lindqvi�t hade ock�å kontakt med Thalen som lämnade honom en del
uppgifter i saken. Thalen omtalade bl. a. att man funnit ett stickhål i en
gummibälg i ett relä. Detta hade inte uppmärksammats av Eliassonbolaget
vid dess undersökning. l bolagets redogörelse för undersökningen hade
sagt� att hålet uppkömmit genom ärgning på gummibälgen . Vid samma till
fålie berättade Thalen att obehöriga ' ' v isiterat' ' teknikernas skrivbordslå
dor för att komma över verktyg. l mitten av augusti 1975 besökte
Lindqvist säkerhetssektionen. Det var D. som föreslagit att de skulle träf
fas . Vid besöket fick Lindqvist en namnlista av D. Li tan upptog något fle
ra namn �in den första listan. Ä ven den här gängen rörde det sig enligt D.
om personer �om polisen av säkerhetsskäl intresserade sig för. säkerhets
polisens önskemål beträffande den nya listan var detsamma som vid förra
tillfiillet. att få reda på om personerna på listan fortfarande arbetade vid
�ju k värd�förvaltningen och i så fall var. Lindqvist vände sig också den här
gången till personalchefen Larsson som ombesörjde att listan fylldes i med
de uppgifter �om polisen önskade fä. Innan Lindqvist skickade tillbaka lis
tan till �äkerhetssektionen kompletterade han den med namn på två an
�tällda vid sjukvärdsförvaltningen vilka han antog att polisen var intres e
rad av. Dessa två tillhörde en viss organisation. Lindqvist hade tidigare
hört att man på fackligt håll hade problem med medlemmar i denna organi
�ation. Vid �amtal med en bekant från socialdemokratiska partiet och vid
ett annat samtal med två medlemmar i kommunalarbetareförbundet fick
Lindqvist bekräftat att det förelåg sådana problem och att det särskilt var
dessa t vä som han antecknade på den andra namnlistan som brukat ställa
till problem. Efter sin befattning med den andra namnlistan har Lindqvist
inte haft någon kontakt med säkerhetspolisen. Han har inte sysslat med
någon form av åsiktsregistrering och har överhuvudtaget inte haft uppdrag
från något håll att rapportera några som helst personer. Ej heller i övrigt
har Lindqvist i sitt säkerhet�arbete. utöver vad han redan omtalat. lämnat
uppgifter till någon tjänsteman vid sjukvård förvaltningen eller till Anders
�on . borbett från att han vid ett tillfälle omtalat för Andersson att han i fe
bruari 1975 varit på besök hos äkerhets ektionen. Lindqvists chef inom
Burcprojektet. Svante Winqvist . har inte på något sätt intresserat sig för
Lindqvisb arbete inom förvaltningen vid sidan av projektet. Lindqvist har
.
för �iii "�idoarbete . inte uppburit någon särskild ersättning. vare sig frän
säkerhetspolisen eller sjukvårdsförvaltningen. Först i samband med en
prcs�konfcren� som justitieministern Geijer höll i oktober 1975 fick Lind
qvist höra talas om att det skulle ha förekommit politiska cellbild n i ngar in
om sjukvårdsförvaltningen och kontakter mellan några anställda vid för
valt n ingen och utländska terroristorganisationer.
5jö/enius har uppgivit följande. l samband med att han introducerade
Lindqvist i förvaltningen och hjälpte till med att lägga upp Lindqvists arbe
te, berättade han för Lindqvist om de uppgifter som han fått av Thalen och
Höglund. Rimligtvis bör Sjölenius därvid ha underrättat Lindqvist om
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Thaiens uppgifter att säkerhet�polisen beg�irt att fä en kontaktman vid för

valtningen. Troligtvis har han talat om detta för Lindqvi5t. Han vill dock
inte utesluta att det kan vara riktigt som Lindqvist uppgivit att han först
kort innan besöket hos säkerhetssektionen fått vetskap om att han skulle
ha kontakt med säkerhetspolisen. Det var Sjöleniu5' eget initiativ att gå till
säkerhetssektionen och presentera Lindqvi�t. Sjölenius såg åtgärden som
ett led i den introduktion av Lindqvist som han hade hand om. Vid be-.öket
hos säkerhetssektionen var kriminalkommissarien Synnerman �amt -.�ikcr
hetspoliscrna A . och D. närvarande. Möjligen var även C. med vid bc�ö
ket. Sjölenius utgick från att man hos säkerhetstj�insten förstod att Lind
qvist skulle vara deras kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen. Det sade�
inte någonting och ställdes inte heller någon fråga på den punkten. Lind
qvist fick säkerhetspolisens telefonnummer och f!tt postboxnummer. Vid
besöket hos säkerhetssektionen berättade Sjölcnius om sabotage i �tör�ta
allmänhet. Förutom händelsen med �trömavbrottet på Östra sjukhuset ha
dc Sjölenius inte några definierbara händelser all berätta om. Det hela var
ytterligt diffust från hans sida. Under besöket fick Lindqvist en namnli�ta
av C. eller D. Sjölenius var inte med vid själva tillfället när listan överläm
nades till Lindqvist. Sjölenius fick senare reda på att säkerhetspolisen öns

kade upplysningar om var personerna som var antecknade på listan arbeta
de inom sjukvårdsförvaltningen. Va1för dessa upplysningar önskades fick
Sjölenius däremot aldrig reda på. Det var under besöket hos säkerhetssek
tionen inte tal om några utländska terroristorganisationer. Utöver nämnda
besök tog Sjölenius inte någon kontakt med säkerhetspolisen. Sjölenius
antog frän början att Lindqvist som sjöofficer hade säkerhetsutbildning.
Lindqvist visade sig dock väldigt vilsen och det stod ganska �nart klart för
Sjölenius att Lindqvist inte hade förutsättningar att kunna handlägga s�i
kerhetsuppgifter. Förutom den rapport angående händelsen på Östra sjuk
huset som Lindqvist skrev åt Sjölenius har Lindqvist inte heller utfört nä
got egentligt säkerhetsarbete vid sjukvårdsförvaltningen. E fter "avslöjan
dena i pressen" begärde Sjölenius polisutredning bl. a. angående den ska
da som uppstått i ett relä på Östra sjukhuset. H äl hade uppkommit i en
gummibälg i reläet vilket förorsakat strömavbrott. Det visade sig senare att
det inte varit fråga om sabotage eller någon form av skad(!görelse utan att
det på naturlig väg kan uppkomma hål i gummi som - vilket här var fallet
- omsluter grafit . Andersson uppgav på en presskonferens att det före
kommit 3 - 4 fall av misstänkta sabotage. men han vägrade att tala om vad
det rört sig om.
Synnerman har uppgivit följ ande. Vid ett tillfalle. möjligen redan i fe
bruari 1975. ringde Sjölenius till Synnerman och var angelägen att fä kom
ma upp till säkerhetspolisen tillsammans med en man från sjukvård sför
valtningen och resonera om vissa saker. Synnerman vill minnas att Sjöle
nius sade att det rörde sig om sabotage. Sjölenius och Jan Lindqvist kom
något senare upp till sektionen. Närvarande vid deras besök var sektio-
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nens nuvarande chef. A . Synnerman minns inte längre så mycket i detalj
av det samtal som fördes vid besöket. Han vill dock minnas at Sjölenius
och Lindqvist talade om ett strömavbrott på Östra sjukhuset samt om en
del andra händelser som kunde vara sabotage. Sjölenius uppgav all Lind
qvist fått till u ppgift all söka reda ut vad som inom sjukvårdsförvaltningen
förekommit i fråga om misstänkta sabotage. Synnerman kan inte uttala sig
om besöket av Sjölenius och Lindqvist var en spontan aktion från deras si
da eller om besöket också föranletts av Synnermans tidigare åtgärd att för
söka få en kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen. Sjölenius och Lind
qvist sade i vart fall inte att de kommit med anledning av säkerhetssektio
nens önskemål om en kontaktman. Från sektionens sida ' 'stack man inte
..
under stolen med att man var intresserad av vissa förhållanden inom för
valtningen vilka man ville ha hjälp med all få klarlagda. Synnerman talade
därvid något lite om en del anställdas förbindelser med utländska terrorist
organisationer och om förekomsten av cellbildningar inom sjukvårdsför
valtningen. Det bestämdes att en av tjänstemännen vid säkerhetssektio
nen . C . . skulle sköta den fortsatta kontakten med Lindqvist. Synnerman
hade därefter inte själv någon ytterligare beröring med ärendet och han
kan inte uttala sig om vad som fortsättningsvis förekom i saken.
A . har uppgivit följ ande. Vid ett t i l lfåll e sannolikt i februari 1975 kallades

han in till Synnerman. l dennes rum befann sig Bengt Sjölenius och Jan
Lindqvist från sjukvårdsförvaltningen. C. och D. hade också kallats in till

Synnerman. A . fick det omedelbara intrycket att Sjölenius och Lindqvist
kommit upp spontant till säkerhetssektionen. Synnerman hade emellertid
tidigare . vilket A . inte då kände till . försökt att få en kontaktman vid sjuk
vårdsförvaltningen. Enligt vad A . n umera vet förekom det hemliga cell
bildningar inom förvaltningen. Det fann s också anställda där som upprätt
höll förbindelser med internationella terroristorganisationer. Vid Sjöle
nius' och Lindqvists besök var det t i l l en början Sjölenius som förde ordet.
Enligt vad Sjölenius uppgav misstänkte man inom sjukvårdsförvaltningen
att det förekommit sabotage och andra skadegörelsehandlingar på sjukhus.
B l . a. hade ett relä slagit ifrån under en pågående operation på ett av sjuk
husen. Av hänsyn framför allt till patienterna och till allmänhetens för
troende för sjukvården såg man inom förvaltningen med oro på vad som
förekommit. Det talades vid sammanträffandet med Sjölenius och Lind
qvist om vem som kunde ha utfört dessa handlingar och om verkningarna
av dem. Från förvaltningens sida ville man ha hjälp av säkerhetspolisen.
Som A. numera ser det hade Sjölen i u s och Lindqvist sökt upp säkerhets
sektionen i första hand på grund av Synnermans försök att få en kontakt
man vid sjukvårdsförvaltningen men också delvis på eget initiativ för att
resonera med polisen om de misstänkta sabotagedåden och för att fä hjälp.
Sjölenius och Lindqvist fick reda på att säkerhetstjänsten å sin sida behöv
de få hjälp av en kontaktman vid förvaltningen. De ställde sig positiva där
till och Sjölenius presenterade Lindqvist som en lämplig kontaktman.
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Sammankom,tcn av�Jutades med att C. och D. tog hand om Sjölenius och
Lindqvist för att gå till C:� rum och diskutera det fortsatta amarbetet.
Lindqvist har fått två namnlistor från säkerhetssektionen. Han skulle ta re
da på var inom sjukvårdsförvaJtningen de arbetade som fanns antecknade
på listorna. A nledningen till att säkerhetspolisen var angelägen att få upp
gifter därom var polisens intresse för hemliga cellbildningar inom förvaJt
ningen. Lindqvists uppdrag för säkerhetstjänstens räkning har inte föran
lett någon personregistrering hos polisen. Lindqvist har inte fått någon
form av ersättning från säkerhetspolisen.
C.

C.

har uppgivit följ ande. En dag i februari 1975 talade Synnerman om för

att några från sjukvårdsförvaltningen skulle komma upp till säkerhets

>.ektioncn. Synnerman sade inte vad saken gällde. Han bad att C. skulle
vara med vid det kommande besöket från sjukvårdsförvaltningen. Ä ven

C:"

kollega D. -.kulle närvara. Vid besöket senare presenterade C . för

Bengt Sjölcniu>. och Jan Lindqvist. C . fick den uppfattningen att Sjölenius

och Lindqvi"t kommit för att resonera med och få råd av säkerhetspolisen
angående vi>.\a incidenter som förekommit inom sjukvårdsförvaltningen.
Efter en '>lund re�onemang inne på Synnermans rum följde Sjölenius och
Lindqvist på ynnermans uppmaning med upp till C : s rum för att fä en för

teckning. Det �ade;, inte något därom men det var underförstått att det
"kulle göra\ upp en lista över vissa anställda vid sjukvårdsförvaltningen

vilka kunde ha något att göra med de händelser som inträffat på sjukhus in
om förvaltningen. Medan man satt och samtalade på C:s rum berättade
Sjöleniu" och Lindqvist om ett strömavbrott på ett av sjukhusen och om en
del andra "aker som dc "hade på lut". Av hänsyn till patienterna hade de
inte velat göra poli�anmälan. C . lovade att man från säkerhetssektionen
"kulle åka upp till �jukhuset och undersöka vad som i nträffat. C. och D.
besökte också senare Ö stra sjukhuset. men de fan n inte något egendomligt
m:h med det lät man sig nöja från förvaltningen. Under Sjölenius' och
Lindqvi<;ts be!.ök på C:s rum upprättades och överlämnade en namnlista
till en av dem. När det re onerades om att ta reda på var inom sjukvårds
förvaltningen dc -,om antecknat på listan arbetade uppgav Sjöleniu att
Lindqvist arbetade \om ekonom vid förvaltningen och att Lindqvist kunde
röra 'i g fritt inom förvaltningen för att "kolla upp" var per on e rna i fråga
tjänstgjorde. Sjöleniu uppgav också att Lindqvist under sin militärtid fått
utbildning i "äkerhetstjän t . Att få veta de på listan antecknades arbets
platser var inte bara av intresse för frågan om vilka personer som kunde ha
något att göra med händelser som inträffat på sjukhusen utan var även av
betydelse på grund av säkerhetstjänstens intresse för de hemliga cellbild
ningar som förekom på bl. a . sjukhus inom förvaltningen. Förmodligen
uppgavs dock inte någonting till Lindqvist om förekomsten av sådana cell
bildningar. C. och D. berättade inte heller för Sjölenius och Lindqvist att

�äkerhctspoli'>en dessutom var intresserad av att fä klarlagt vissa förbin

delser -.om några anställda vid jukvårdsförvaltningen hade med utländska
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terroristorganisationer. Situationen var enligt C . den au förvaltningen av
eget initiativ tagit komakt med säkerhetssektionen på grund av befarade
sabotage och au man frän ektionen sida "hakade på . . med anledning av
sin i ntresse av au fä utreu vissa förhällanden inom förvaltningen. C. och

D. hade förmodligen tidigare talat om au det skulle vara värdefullt att ha

en kontaktman vid förvaltningen. Namnlistan återställde� till säkerheh
sektionen troligtvis någon gäng på vårkanten 1 975 genom au Lindqvi�t an
tingen själv kom upp till sektionen med listan eller skickade den till -.ck tin
nens postbox. Lindqvist hade fåll boxnumret vid sill och Sjöleniu�· tidiga
re besök hos sektionen. Med den andra namnlistan hade C. inte något au
skaffa.
D.

har uppgivit följande. Vid el! tillfälle i början av 1 975. i febn.1ari eller

mars . blev han tillsammans med C. kallad till Synnerman. Hos denne
fanns två för D. okända personer. De presenterades som Bengt Sjöleniu.,
och Jan Lindqvist frän sjukvårdsförvaltningen. Sjöleniu!> och Lindqvist
berättade om el! mis tänkt sabotage i amband med en förlo��ning på Öst
ra sjukhu et. De var oroade över vad som inträffat. D. uppfallade det så
att Sjölenius och Lindqvist sökt upp säkerhetspolisen för att informera om
händelsen och för au fä rädgöra med polisen om denna. En vanlig polisan
mälan skulla oroa patienterna ansåg de. Enligt vad Sjölenius uppgav hade
Lindqvist till uppgift att försöka utreda misstänkta sabotagehändelser och
liknande saker inom sjukvårdsförvaltningen. Under Sjölenius' och Lind
qvists besök uppkom fråga om Lindqvist kunde hjälpa säkerhetspolisen au
få reda på var inom förvaltningen vissa anställda arbetade. Bakom detta låg
att säkerhetspolisen kände till att det fanns anställda som ägnade sig åt au
bilda hemliga celler på förvaltningens sjukhus. Säkerhetspolisen ville för
söka "slå häl" på dessa celler. Man visste också au några anställda vid
förvaltningen hade förbindelser med utländska terroristorganisationer. Det
nämndes dock inte någonting för Sjölenius och Lindqvist om dessa cell
bildningar och utländska förbindelser. Lindqvist förklarade sig villig au
hjälpa till med att ta reda på var vissa personer arbetade. En namnli ta på
personerna i fråga upprätlades på anmodan av Synnerman och överlämna
des till Lindqvist. Man framhöll för Lindqvist att listan var konfidentiell
och han uppmanades au vara försiktig med listan. Lindqvi t fick säker
hetspolisens telefonnummer och ett postbox nummer. Det var också tal om
hur säkerhetspolisen kunde nå Lindqvist. Innan Sjölenius och Lindqvist
lämnade säkerhetssektionen blev det bestämt au C. och D. skulle åka upp
till Östra sjukhuset och försöka göra en undersökning om vad som inträf
fat. l avvaktan därpå skulle det anstå med en vanlig polisanmälan. En vec
ka senare besökte C. och D. sjukhuset. De samtalade med driftschefen på
sjukhuset. Denne hjälpte dem till rätta genom au bl. a. förklara olika saker
för dem. Man gick runt på sjukhuset tillsammans med driftschefen och såg
på olika detaljer . låsanordningar osv. C. och D . kom fram till att det inte
varit fråga om något sabotage. Driftschefen ansåg för sin del att det rört sig
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om nagot tckni,kt fel eller helt enkelt om oförmåga att koppla om t i l l d e
riitta ledningarna. - Lindqvi�t f i c k
namnli,ta �om
redan

på

vid ett tillfälle i

1975

augusti

en ny

D . upprättat. Listan upptog en d e l namn s o m funnits med

den första li!>tan. Lindqvist skulle oc k!.å den här gången t a reda

på var inom sjukvard�förvaltningen de som antecknat

på

Ii

tan arbetade.

Syftet härmed var det).amma �om vid det tid igare til lfället. De personer vil
ka antecknade, på de båda li�tor som lämnades till Lindqvist

till hörde en

v i " ' organi�ation. Ä ven de två personer som Lindqvist särskilt påförde
den andra listan tillhörde de n

nu åsy ft ad e

organisationen och var reda n

fö

remål för siikcrhehpolil.cns uppmärksamhet.

Personalchefen Lar.1 Olm· Larsson har uppgivit följande. Vid ett tillfälle

kom Lindqvi�t till

honom med

en li s t a

på

som upptog namn

en del anställ

da vid �j ukvård�förva ltningen. Lindqvist uppgav att han ville ha reda på
var inom förva ltningen �om de<.,sa an tälJda arbetade. Därutöver sade

Lindqvist inte

något. Lar%on hjälpte Lindqvist att få fram de önskade

uppgifterna.

SjuJ.. Iru.1intendenten Roland LundherR har uppgivit följande. Vid ett till

fålic i mitten av mars 1975.
hem från
att han

�ent

på

dagen

strax innan Lundberg �kulle gå

Sahlgrenska Jukhuset. uppringdes han av Lindqvi

hade en

lis ta med en del

ningen och att han behövde
tade inom

förvaltningen.

namn på anställda

Lundbergs

förstod inte vad det

kunnat komma

Lindqvist fått listan.
över listan. Lundberg

var fråga om och han fick inte heller några

Lindqvist. Han t y c kte

att det "smakade il la "

ifrån

att behöva hjälpa Lindqvist.

verksamhet vid

uppgifter av

och han frågade om inte

Lindqvist kunde vänta någon vecka. Lundberg skulle i så
ma

om uppgav

hjälp att få reda på var dessa arbe

Lundberg frågade hur

Lindqvist svarade endast att han

t

sj u kv årdsfö rva l t 

vid

Han höll nämligen

fa ll

på at t

Sahlgrenska sjukhuset och skulle flytta över

kanske kom
avveckla sin
till

ett annat

arbete inflm förvaltningen. Lindqvist var dock angelägen at t få d e begärda
uppgifterna till påföljande dag. Lindqvist fick

då k om ma

upp till Lundberg

på kvällen och lämna listan. Han fick sedan tillbaka listan dagen därpå.
Lundberg hade bett en av sina assistenter att skaffa fram de uppgifter som
Lindqvist velat ha. Lundberg har vidare uppgivit följande. Någon gång un
de r

hösten 1974 i nforme rad es Lundberg av Thalen om att det hade

i n t räf

fat "något knepigt" på ett av Jukhusen. Det skulle ha utförts ett sabotage
på en gummiboll i ett relä. Resultatet hade blivit att strömmen brutits
der en pågående operation.

Genom ett rådigt

un

ingripande av en befattnings

havare hade strömmen dock kommit tillbaka. Lundberg ansåg att Thaiens
beskrivning hur det hela skulle ha

gått till verkade

osannolik. När Lund

berg enare talade med en elektroingenjör om saken skakade denne på hu
vudet och förklarade att felet inte kunde ha uppstått på det sätt som Thalen
uppgivit. Lundberg fann emellertid saken egendomlig men tänkte inte mer
på d e n .

Den 7 januari 1975 presenterade Sjölenius Lindqvist

för

Lundberg.

Sjölenius informerade Lundberg om vilka arbetsuppgifter Lindqvist skulle
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ha. Lumlberg llmbad� att !-.kaffa ett rum åt Lindqvi!-.t där denne · · med an
ställning i Sureprojektet �om täckmantel kunde sitta och arbeta med �ina
!.idouppgifter· · . På begäran av Sjölenius beskrev Lundberg förhållandena
inom förvaltningen. Lundberg talade om att det förekom extremistgrupper
och han omtalade i !-.amband därmed en del bekymmer inom någrd yrkes
kårer vid förvaltningen. Ett bombhot på Sahlgren ka �jukhu:,et berördes
också av Lundberg. Lindqvist ringde senare Lundberg "'titt �om tätt" på
direkttelefonen. ofta 1 - 2 gånger i veckan. Vid dessa tillfållen talade
Lindqvi�t ibland med Lundberg om extremistisk verksamhet inom förvalt
ningen. Han brukade också fråga om Lundberg lagt märke till något sär
skilt . om Lundberg hade något nytt att rapportera. Den 28 oktober 1975
skrev Lundberg på begäran av några journalister en rapport över "händel
seförloppet m . m. vid introduktionen av Jan Lindqvist vid Sahlgrenska
�jukhu�et". Kort tid innan Lundberg skrev rapporten bad Lindqvist att
Lundberg inte �kulle l�imna ut de uppgifter som han intog i rapporten.
För�t efter "av!.löjandena i pressen" fick Lundberg höra tala� om kontak
ter och �amarbctc mellan Lindqvist och säkerhetspolisen.
Lindq,·ill har genmält. När Sjölenius pre enterade Lindqvi!.t för Lund

berg omtalade han vad Lindqvist skulle syssla med. Lundberg instämde i
mi!.stankarna om �abotage samt berättade om ett bombhot och om något
annat bekymmer. Lindqvist fick Lundbergs telefonnummer. Han visste in
te riktigt hur han skulle gå till väga i fråga om sitt sidaarbete vid sjukvårds
förvaltningen. När han var ute på sjukhusen brukade han t. e x . gå runt och
läsa på an�lagstavlor för att se om han kunde iakttaga några egendomlighe
ter. Han ringde också i början vid flera tillfallen till Lundberg och frågade
om denne hade något att rapportera. Lindqvist fick dock inte ut något av
samtalen med Lundberg. Lindqvist har inte något minne av att han bett
Lundberg att hålla ty�t med något. Om han gjort det. har det i så fall endast
gällt den namnlista som Lundberg hjälpte Lindqvist med.
SjuJ.. hu.linlendenlen Beriii Hermansson har uppgivit följ ande. Han hade

under 1972 och 1973 varit sjuk. När han efter tillfrisknandet återkom till
sjukvärd�förvaltningen skulle han - som han senare uppfattat det

-

fä det

lite lugnare. Det ordnade då att Hermans on i stället för att återinträda i
sin tjän:.t som sjukhusintendent fick bli t . f. säkerhetschef vid förvaltning
en. l säkerhet ·arbetet hade Hermansson ett mycket nära samarbete med
Sjöleniu�. En dag i mars 1975 kom Sjölenius till Hermansson och omtalade
att det hade hänt underliga saker vid förvaltningen. Sjölenius talade bl. a .
o m e t t bombhot. På uppdrag a v Höglund underrättade Sjölenius Hermans
son om att Jan Lindqvist anställts vid förvaltningen för att arbeta inom Bu
reprojektet och samtidigt ha till uppgift att undersöka vis a egendomliga
saker som inträffat. Det var då bestämt att Hermansson den 3 1 mars 1975
skulle sluta som t. f. säkerhetschef och återgå till sin tjänst som sjukhusin
tendent. Lindqvist skulle rapportera gjorda iakttagelser till Sjölenius. Den
ne nämnde vidare att man från förvaltningen hade inlett samarbete med sä-
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kerhetspoli�en. Sjöleniu� sade: "Du förstår att kontakt har lLigih med
kommi�sarie Pehr Synnerman . " Hermans!>on kände denne från den tid då
han arbetade vid poli�en i Göteborg. Han förslOd att det var nagot allvar
ligt som hänt i och med att S Ä P O kommit i n i bilden . men han frågade inte
om någonting. Sedan Hermansson återgått till tjän�ten 'om �j ukhu!>inten
dent kom Lindqvist vid ett tillfallc upp till honom. Till en hörjan talade
Lindqvist om sitt arbete "med inrättandet av ett tekni�kt kontor". Efter en
.
stund sade Lindqvist: "Du Herman jag har ett papper här . . Lindqvi'>t lade
papperet på bordet framför Hermansson. " Varifrån har du fått pappere t " .
frågade Hermansson. Lindqvist sade att han fått det från S Ä PO eller att
han skulle lämna det till S Ä PO. Hermansson antog att det var någon vanlig
rapport. Han tänkte på "Pelle" ( Synnerman). Herman��on ansåg 'ig inte
behörig att ta befattning med handlingen. Lindqvi!>t 'ikulle då ornedelhart
ha tagit t i l l baka den . enligt vad han �enare omtalat för Herman'>Mm.

Lindql'i.�t

har uppgi v i t . Hermansson fick reda på Lindqvi!>t'> kontakter

med säkerhet�poli'ien och han fick vid ett tillfalle '>C en av namnli!>torna
från polisen. Hermansson hade sagt att när han kom t i l l baka t i l l Sahlgren
ka sjukhu e t

kulle d e ätta i gång och arbeta t i l l amman

med säkerhets

frågor.

Svante Winqvist

har uppgivit följande. Han leder Sureprojektet och är

alltså Lindqvist arbetsledare inom projektet. Winqvist fick en tid efter
Lindqvists anställning vid sjukvårdsförvaltningen en viss orientering om
bakgrunden t i l l att Lindqvist anställts. Det uppgavs att Lindqvist skulle ut
reda int räffad e sabotage. Vad som därutöver sades har Winqvist inte längre
något minne av. De flesta som arbetar med Sureprojektet har inom förvalt
ningen en del andra uppgifter vid sidan av projektet. Lindqvist har arbetat
på proje ktet i samma utsträckning som alla andra heltidsanställda befatt
n i ngshavare inom detta.

Lindqvist

har uppgivit att Winqvist från början inte informerades om de

sid ouppgifter som skulle vara förenade med Lindqvists arbete på Surepro
jektet. På Lindqvists begäran fick Winqvist dock senare en sådan informa
tion. Lindqvist ansåg det naturligt att hans närmaste chef kände t i l l dessa
sidauppgifter.

Winqvist

har om bakgrunden till sin anmälan till

grund av efterd yningarna från den s . k.

JO uppgivit

l B-affaren och till

följande. På

följd av misstänk

liggöranden om att Lindqvist lämnat rapporter t i l l Winqvist har han velat
bli hörd av

JO.

Winqvist se att

Sådana misstänkl iggöranden saknar all grund. Helst skulle

JO granskade

det privata register som Winqvist upprättat.

Därigenom s k u l l e kunna fastställas att Winqvist inte förfogar över något
material som kommit från Lindqvist.
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5.

JO:s bedömning
Utredningen i iirendct ger inte en i alla av�eenden entydig bild av vad

�om förevarit. Det g�iller såväl de yttre omständigheterna som i synnerhet
bakomliggande motiv och syften.
Till att börja med kan emellertid fastslås att det av utredningen otvety
uigt framgår att intiativct till en kontaktman åt säkerhetspolisen vid sjuk
vårdsförvaltningen i Göteborg tog)> av säkerhetspoli�en. Det var från sä
kerhets�ektionen i Göteborg som man tog förbindelse med företrädare för
�jukvårdsförvalt ningen i syfte att få en kontaktman vid förvaltningen. Om
bakgrunden därtill har säkerhetssektionens dåvarande chef. f. d. kriminal
kommi)>sarien Pehr Synnerman . uppgivit att man inom säkerhetssektionen
genom eget spaningsarbete fått fram uppgifter om att det fanns några an
ställda vid sjukvårdsförvaltningen. vilka hade förbindelser med utländska
tcrrori�torganisationer. Enligt Synnerman kunde ytterligare anställda vid
förvaltningen misst�inkas för att ha sådana förbindelser. Synnerman har

vidare uppgivit att det förekom tecken på cellbildningar inom förvaltning

en och att misstankarna också i det hänseendet riktade sig mot vissa an
ställda vid förvaltningen. På grund av de här angivna omständigheterna an
såg Synnerman att det förelåg ett behov för säkerhetssektionen att få en
kontaktman vid förvaltningen. dvs. att få någon där att vända sig till när
upplysningar önskades om anställda. som enligt det anförda var föremäl
för säkerhetspolisens uppmärksamhet.
Genom Synnermans uppgifter. som inte motsägs av utredningen i övrigt.
får

sålunda anses utrett vad som legat till grund för säkerhetssektionens

önskemål om att få en kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen. Vilken av
de angivna omständigheterna som var den främsta anledningen till önske
målet har Synnerman inte kunnat ge någon bestämd upplysning om. Han
har uppgivit att förbindelserna med utländska organisationer var ' 'något
direkt att ta på·· och kanske den primära orsaken till önskemålet om en
kontaktman. medan frågan om cellbildningar var något mera diffus och väl
närmast kom i andra hand.
Genom vad Synnerman uppgivit och genom den undersökning som jag
företagit hos säkerhetssektionen i Göteborg har framkommit att de anställ
da vid sjukvårdsförvaltningen. vilka var föremäl för säkerhetspolisens
uppmärksamhet, tillhörde en organisation. som enligt sina egna uppgifter
var beredd att med våld omstörta samhället.
Vad gäller de vidare åtgärderna i fråga om anskaffande av en kontakt
man vid sjukvärdsförvaltningen för säkerhetssektionens räkning har dessa
enligt utredningen inletts med att Synnerman bett en medarbetare vid sek
tionen. B . om hjälp härmed. Synnerman har uppgivit att han kände till att
.

B . hade vissa kontakter med fackföreningsrörelsen och att B. tidigare haft

kontakt med sjukvårdsstyrelsens vice ordförande. Leif Andersson. Det
har inte kunnat närmare utredas vilka informationer Synnerman lämnat till
B . . men otvivelaktigt har B . . i vart fall i stora drag. haft klart för sig av vilka
6 Ril..sdu!(rn
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orsaker Synnerman ville skaffa säkerhetssektionen en kontaktman vid
sjuk vårdsförvaltningen.
Nästa steg har varit att B. sökte upp Andersson . Att B. kontaktade An
dersson torde huvudsakligen ha berott på att de kände varandra och att
samarbete tidigare förekommit mellan dem i säkerhetsfrågor. Enligt B. ha
de B. någon tid innan han sökte upp A ndersson varit i förbindelse med den
ne och bett om hjälp med att fä reda på var inom sjukvärdsförvaltningen de
personer arbetade . vilka hade kontakter med utländska terroristorganisa
tioner. Andersson hade dock inte lyckats att skaffa fram uppgifter därom.
Varför Andersson sedan vände sig till Thalt!n och inte direkt till sjuk
värdsförvaltningens chef. direktören Thure Höglund . kan ge anledning till
spekulationer. Andersson har uppgi vit att Thalen kunde sjukvärden "in
nan och utan . . . Thai en har antytt vissa motsättningar mellan Andersson
och Höglund. Ett antagande att förhällandet mellan dessa två varit sådant
att Andersson föredragit att inte vända sig till Höglund utan istället till
Thalen torde inte sakna grund.
Hos Thalen har B . framfört säkerhetspolisens önskemål om att fä en
kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen. Av uppgifter som lämnats av B . .
Andersson och Thalen framgår att B . vid besöket omtalade att det vid sjuk
värdsförvaltningen fanns några anställda som hade förbindelser med ut
ländska terroristorganisationer. De h<'.r vidare uppgivit . B. att han möjligen
också talade om misstänkta cellbildningar inom förvaltningen . A ndersson
att det inte var tal om cellbildningar samt Thalen att B. frågade om cellbild
ningar. Av utredningen framgår härjämte att Thalen berättade för B. och
Andersson om olika för sjukhusdriften farliga händelser som skulle ha in
träffat på sjukhus inom förvaltningen och bakom vilka det eventuellt kun
de ligga brottsligt förfarande.
Under utredningen har från skilda håll lämnats uppgifter om misstänkt
sabotageverksamhet och om risker för sabotage. Vad som härvidlag före
kommit har det inte gått att fä någon riktigt säker uppfattning om. Några
direkta underrättelser om de händelser som uppgivits ha inträffat har såvitt

framkommit inte rapporterats vare sig till dem som närmast haft hand om
säkerhetsfrågor inom förvaltningen eller till Höglund eller sjukvårdsstyrel
sen. Ej heller har gjorts någon polisanmälan förutom en anmälan som Sjö
lenius senare gjorde (se nedan). Den händelse. som kommit att skjutas i
förgrunden . strömavbrottet på Östra sjukhuset i Göteborg som ägde rum
den 30 augusti 1 974, blev samma dag som den inträffade föremål för under
sökning av K. G. Eliasson A B . I en av bolaget avgiven undersökningsrap
port , som jag tagit del av , lämnades inte några uppgifter som tydde på att
sabotage eller någon form av skadegörelse hade förekommit. A v övriga
handlingar som ingivits till mig framgår följande. Enligt den rapport som
Lindqvist skrev i mitten av mars 1 975 angående händelsen på Östra sjuk
huset till orientering härom för fackklubbarna vid sjukvårdsförvaltningen
kunde sabotage inte uteslutas. I rapporten angavs också några andra hän-
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deber �om kunde tänkas vara tecken pä sabotage. Sjöleniu� begärde i \lu
tet a v oktober 1975 polisutredning om olika händeber <;om �kulle ha int r�if
fat pä sjukhus i Göteborg. Uppgifter om dessa hade lämnat� vid en pre\\
konferens som �jukvärdsförvaltningens pre�idium höll den :!2 oktober

1975. l skrivelse frän kriminalpolisen den JO november 1975 till sjukvård'>
förvaltningen uppgavs att det vid företagen utredning inte hade fram
kommit något om kunde tyda pä skadegöret e . De angivna händelserna
hade vid förhör med berörd personal visat sig ha en helt naturlig förklaring
uppgavs det i skrivelsen från polisen.
En �ak �om bör noteras i detta sammanhang är Thalcn� uppgifter om att
sabotagehändelser inte förekommit i sådan utsträckning att det kunde mo
tivera ett anstmlande av en kontaktman. Mot dessa uppgifter kan \hga'> stå
Sjölenius· uppgift att Thalen under hösten 1974 omtalat för honom att -,ii
kerhet�polisen varit i förbindelse med Andersson för att fä en kontaktman

vid sjukvärd�förvaltningen för att utreda vissa händelser �om kunde mi'>\
tänkas vara "abotage. Sjölenius har förklarat sig inte ha nagot minne av att
Thalcn vid tillfället talat om några förbindelser mellan an'>t�illda vid för
valtningen och utländska terroristorganisationer. Thalen har inte kunnt�t
lämna någon egentlig förklaring med anledning av Sjöleniu� · uppgifter.
Dessa frågor om misstänkta sabotage eller risker för sabotage har tydli
gen haft en ganska framskjuten plat vid det samtt�l mellan Höglund. Ör
tendahl och Andersson som föregått anställandel av Lindqvi�t . Den vä
sentliga frågan är emellertid om det vid samtalet varit tal om att säkerhets
polisen önskade fä en kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen.

Andersson har när han första gängen hördes i ärendet uppgivit att han

vid samtalet i fråga berättat att säkerhetspolisen varit i kontakt med honom
och framfört önskemål om att få en kontaktman vid sjukvårdsförvaltning
en pä grund av att det förekom vissa förbindelser mellan några an!>tällda
vid förvaltningen och utländska terroristorganisationer.
Höglund och Örtendahl har däremot hävdat att det vid samtalet inte va
rit tal om vare sig äkerhet polis eller terroristorganisationer.
Förnyade förhör har hållits med Andersson . Höglund och Örtendahl
med anledning av deras motstridiga uppgifter.
Andersson förklarade då att han inte kunde gå i god för h u r han vid sam
talet uttryckt sig i fråga om säkerhetspolisens önskemål om en kontaktman
och om förbindelser med utländska terrori torgani ationer. Han hade i allt
fall omtalat att säkerhetspolisen hade sin uppmärksamhet få!>tad på vissa
anställda inom sjukvårdsförvaltningen på grund av deras förbindelser med
sådana organisationer.
Höglund vidhöll att det inte varit tal om säkerhetspolis eller förbindelser
med utländska organisationer.
Örtendahl förklarade vid det förnyade förhöret med honom att han hade
en ganska bestämd uppfattning om att Andersson inte hade sagt något om
säkerhetspolisen.

84
Höglund. Ö rtendahl och Andersson har därefter hörts tillsammans.
Höglund och Ö rtendahl förklarade då att de inte hade något minne av att
Anders�on vid deras gemensamma �amtal omnämnt säkerhet polisen.
Ander�son förklardde att han på grund av Höglunds och Ö rtendahb in
!>tällning blivit mycket osäker om hur han vid samtalet uttryckt sig i fråga
om �äkerhehpoli�en. Det enda som gjorde au han minde au han talat om
�äkerhetspoli,en var att Höglund dagen efter samtalet ringt till honom och
frågat vad . . S Ä PO-mannen hette . . . ( Uppgiften om denna förfrågan hade
Andersson l�imnat redan vid det första förhöret med hono m . ) Ander�son
tillade vid det gemen�amma förhöret att . . på något säll har jag sagt att sä
kerhetspolisen är involverad i fråga om anställda vid sjukvårdsförvaltning
en . . .
Höglund vihordade att han ringt till Andersson dagen efter samtalet �om
de och Ö rtendahl haft med varandra . men gjorde - liksom redan vid det
för!>ta förhöret med honom - gällande att han vid telefonsamtalet med An
der�son enbart frågat denne om Lindqvists fullständiga namn och adres'-..
Höglund förklarade att han däremot vid ett tidigare tillfälle frågat Anders
son om namnet på en befattningshavare vid säkerhet polisen. Det var B .
som h a n d e n gången hade frågat efter.
Både Höglund och Ö rtendahl har uppgivit att de först efter uppgifterna i
pressen om vad som skulle ha förekommit vid sjukvårdsförvaltningen hört
talas om säkerhetspolisens roll i sammanhanget.
Situationen är sålunda den . att medan Andersson hävdar att han vid
samtalet med Höglund och Ö rtendahl på något sätt talat om för dem att sä
kerhetspolisen funnits med i bilden . Höglund och Örtendahl inte kan vits
orda att säkerhetspolisen varit på tal vid samtalet. Anderssons uppgifter
står alltså mot Höglunds och Ö rtendahls uppgifter.
är det gäller att bedöma vilka av dessa uppgifter som bör tillmätas den
största tilltron är att beakt:1 följande.
Ande r on s uppgifter präglas som han själv tillstått av osäkerhet. Bet räf
fande Höglund har denne i något eller några avseenden kommit med andra
uppgifter än Ö rtendahl och Andersson om vad som varit på tal när de sam
talade med varandra. A ndersson har enligt vad han och Örtendahl uppgivit
berättat om händelsen på Ö stra sjukhuset, eventuellt om någon eller några
ytterligare händelser. Möjligen hade A ndersson också vid

amma tillfälle

omtalat att Lindqvi t hade sökt en tjänst vid sjukvårdsförvaltningen. Hög
lund har däremot uppgivit att det endast varit tal om risk för sabotage på
sjukhuset och att det inte sagts något om att Lindqvist sökt tjänst vid sjuk
vårdsförvaltningen. Såsom upptagits i det föregående har personalchefen
Larsson uppgivit att Höglund frågat honom om det var riktigt att Lindqvist
fanns med som sökande till en utlyst tjänst på ekonomiavdelningen vid
sjukvårdsförvaltningen. Det är sålunda möjligt att Höglund kan ha miss
mint sig i någon eller några av de sist angivna frågorna. Man skulle då kun
na ifrågasätta om Höglund missmint sig även i fråga huruvida A ndersson
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vid �amtalet med Höglund och Ö rtendahl lämnat några upplysningar angå
ende säkerhetspolisen. Härvidlag är det emellertid av vikt att under tryka
att Höglund inställning på denna punkt be tyrks av Ö rtendahL
Det torde inte vara möjligt att klarlägga vad det var fråga om vid telefon
samtalet mellan Höglund och Andersson dagen efter deras och Ö rtendahls
samtal med varandra. Varken Höglunds eller Ander ons uppgift i saken
stöds av någon om tändighet av betydelse. Den enes uppgift kan därför in
te på något avgörande �ätt anses framstä som mer trovärdig än den andres.
Ett förhållandevis starkt stöd för Höglunds och Ö rtendahls uppgifter att
det vid samtalet mellan dem och Andersson inte varit något tal om säker
hetspoli�en är att Höglund . såvitt utredningen visar. inte heller sagt något
om säkerhetspolisen när han dagen efter samtalet rådgjorde med Lars on
och Sjölenius om anställande av Lindqvist. Om Höglund vetat om att sä
kerhetspoli!>en funnits med i bakgrunden när det gällde frågan om anställ
ningen borde detta för Höglund som verkschef ha varit en högst väsentlig
och grannlaga sak att rådgöra med de övriga om. Höglunds. Larssons och
Sjölenius' uppgifter om vad som förekom vid deras samtal med varandra
ger sammantagna en ganska god bild av hur Höglund känt olust och tvekan
inför att anställa Lindqvist men samtidigt frågat sig vad han skulle försvara
sig med om han vägrade att anställa Lindqvist och det sedan hände "nå
.
got . . Det är svårt att tänka sig att Höglund i den situation e n . ifall han vetat
om att avsikten var att Lindqvist även skulle vara säkerhet polisens kon
taktman vid sjukvårdsförvaltningen. inte skulle ha sagt något därom till
dem som han rädgjorde med om anställning av Lindqvist. Det är framför
allt svårt att tänka sig att Höglund vid samräd med Sjölenius skulle ha av
hållit sig från att säga något om säkerhetspolisen. Sjölenius var ju sjuk
vårdsförvaltningens chefsjurist och hade i den egenskapen i viss omfatt
ning hand om säkerhetsfrågor. Han hade dessutom tidigare innehaft en po
lischefsbefattning . vilket Höglund måste ha känt till.
l ärendet föreligger en av Thah�n lämnad uppgift som. om den är riktig.
innebär att Höglund trot allt kulle ha känt till att säkerhetspolisen var in
blandad. l samma veva som Sjölenius presenterade Lindqvist för Thah!n
(januari 1975) hade Höglund nämligen enligt Thalen talat om för Thaien att
Lindqvist anställt

vid jukvärdsförvaltningen. Thalen har uppgivit att

Höglund i !>amband därmed sagt att Lindqvist skulle lämna uppgifter till
säkerhetspolisen och att Höglund tillagt att "du har ju haft kontakter i det
här ärendet " . Thalen hade på grund av Höglunds uppgifter dragit den slut
satsen att Höglund var väl informerad om att Andersson och B. hade haft
kontakt med honom.
Höglund har när han hörts i ärendet förklarat att han inte kunde vidkän
nas Thaiens uppgifter att han bl. a. sagt att Lindqvist skulle rapportera till
säkerhet · polisen. Enligt vad Höglund uppgivit hade han inte förrän i okto
ber 1 975 fått vetskap om att Thalen haft besök av säkerhetspoli en och
först vid förhöret rätt reda på att Andersson varit med vid besöket.
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Jag vågar inte uttala någon uppfattning om vilket värde \Om bör tillmäta\
Thalcm. uppgift om att Höglund till honom �agt att Lindqvi"t \kulle lämna
rapporter till \äkerhebpoli,en. Klart är emellertid att uppgiften inte utan
vidare kan an'e' vi�a att Ander.,�on vid samtalet med Höglund o<.:h Örten
dahl talat om \äkerhet\poli�en.
På grund av det anförda kommer jag fram till att överv�igande -.käl talar
för att Ander,�on inte på något -..ä tt berört �äkcrhet�poli'>en vid \amtalet
med Höglund o<.:h Önendahl.
Föniiom möjligen ny\-.. n ämnda uppgift av Thalen föreligger det inte nå
gon omstlindighet �om tyder på att Höglund före an�tällandet av Lindqvi-.. t
haft klart för sig att det förelåg ett samband mellan an\tiillningen och �ä
kerhet�poli�en. Jag vill återigen erinra om Höglund'> uppgift att han före
.
··avslöjandena i pre\<,en . inte haft vetskap om att Lindqvi-.. t hade något
med \äkerhehpoli�en att göra. Påpekas kan ock-.å att Sjöleniu� uppgivit
att Höglund aldrig till honom n�i mnt något om säkerhet\poli-.. e n .
Jag har -.ålunda a t t utgå från a t t Höglund an�tällt Lindqvi\t av � å a t t \äga
enbart �abotage'>km och utan vet<,kap om att Lindqvi-.. t \kulle bli \äker
het'.poli\en., kontaktman vid \jukvårdsförvaltningen. Att det ble\ ju\!
Lindqvi\1 �om an\t�illde\ b..:rodde på . som redan framgått. att han före
�log\ av Ander\\on o<.:h att för\laget !.löddes av ÖrtendahL
U t redningen vi\ar att det inrättade� en sär�kild tjän�t för Lindqvi<,t vid
sjukvård'>förvaltningen. Han fi<.:k alltså inte den tjänst \Om han hade '>Ökt
vid förvaltningen. Lindqvi�t anst�illdes utan föregående kungörelse- och
ansökningsförfarande. Ej heller förekom någon personalmedverkan vid
anställningen av Lindqvi.,t. Höglund har uppgivit att han an�åg att det i
Lindqvi�t� fall förelåg sådana �ärskilda skäl som krävde� för att tjänMen
inte '>kulle behöva kungöras till ansökan ledig. Anställningen av Lindqvi�t
tid!>begrän�ade'> inte.
Beträffande frågan vad Lindqvist arbetat med under �in tid vid <,juk
vård<iförvaltningen är det helt naturligt hans uppgifter för !>äkerhetspoli
'>en-.. r�ikning �om tilldrager �ig det största intresset.
Innanjag går in härpå vill jag framhålla att vad Lindqvi!>t uppgivit om att
han för'>t i '>amband med att Sjölenius skulle medtaga honom till säkerhet sektionen i Göteborg fått klart för sig att han skulle ha kontakt med säker
het polisen inte kan anses vederlagt.
Av utredningen i ärendet framgår att Lindqvist vid två tillfållen besökt
säkerhetssektionen . att han vid ettvart av dessa tillfållen fått en lista av sä
kerhetspolisen med namn på anställda vid sjukvårdsförvaltningen och att
han på begäran av polisen tagit reda på var inom förvaltningen de personer
arbetade . som var antecknade på listorna. Uppgifter härom hade Lindqvist
fått genom medverkan av personalchefen Larsson och sjukhusintendenten
Lundberg.
Vidare framgår av utredningen att Lindqvist kompletterat den

ist er

hållna listan med namn på två anställda vid sjukvårdsförvaltningen . vilka
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han antog att polisen var intresserad a v . Dessa två anställda tillhörde en
viss organisation. Lindqvist hade tidigare hört att man på fackligt håll hade
problem med medlemmar i den organisationen. Vid samtal med en bekant
frän socialdemokratiska partiet och vid ett annat samtal med två medlem
mar i kommunalarbetareförbundet hade Lindqvist fätt bekräftat att det fö
relåg sådana problem och att de t v å som han antecknade på den andra
namnlistan brukade ställa till med problem.
Jag har tagit del av ifrågavarande namnlistor. De upptar namn på ett
jämförelsevis mycket litet antal personer anställda vid sju k vårdsförvalt
ningen. Vid genomgång av material hos säkerhetssektionen har jag fått be
lägg för att

�
i

ven de två personer. vars namn Lindqvist hade tillagt på den

ena listan. var föremål för säkerhetspolisens uppmärksamhet och att de
tillhörde en organisation . som enligt sina egna uppgifter var beredd att med
våld umstörta samhället.
Under den utredning som jag företagit har inte framkommit någonting
som tyder på att Lindqvist i fråga om anställda vid sjukvärdsförvaltningen
tillhandagått säkerhetspolisen med annat än ett begränsat antal uppgifter
om var vissa personer arbetade inom förvaltningen och med namn på två
personer som redan var föremäl för säkerhetspolisens uppmärksamhet.
l övrigt torde Lindqvist ha uträttat mycket litet vid sidan av sitt arbete
inom Bureprojektet.
Han har förberett och upprättat en rapport angående bl. a . den förut
nämnda händelsen på Östra sjukhuset den 30 augusti 1974. Arbetet härmed
tog enbar1 en eller annan dag i anspråk.
Lindqvist synes i viss utsträckning ha ägnat sig åt någon form av enklare
spaningsarbete . ' ' lyssnat . sett och spanat" om han kunnat märka några
"egendomligheter" ute på sjukhusen.
Sjukhusintendenten Lundberg har uppgivit att Lindqvist ringt honom
"titt som tätt" på hans direkttelefon . ofta 1 -2 gånger i veckan. Vid dessa
tillfållen hade Lindqvist. enligt Lundberg . ibland talat med honom om ex
tremistisk verksamhet inom förvaltningen. Lindqvist hade brukat fråga om
Lundberg lagt märke till något särskilt . om Lundberg hade något att rap
portera.
Lindqvist har uppgivit att han inte vetat hur han skulle gå till väga i sitt
' 'sidoarbete" vid sjukvårdsförvaltningen och att han därför i början av sin
anställning ringt till Lundberg vid flera tillfållen och frågat denne om han
hade något att rapportera. Lindqvist hade dock inte fätt ut något av samta
len med Lundberg.
Beträffande Lindqvists "sidouppgifter" vid sjukvärdsförvaltningen vill
jag särskilt framhålla att jag inte funnit belägg för att Lindqvist ägnat sig åt
någon form av åsiktsregistrering eller att han utfört något arbete som lett
till sådan registrering hos säkerhetspolisen eller annorstädes.
För "sidouppgiftema" har Lindqvist . såvitt utredningen visar, inte upp-
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burit någon �är�kild ersältning vare �ig från säkerhchpoli�en eller 'juk
vård�förvaltningen.
l fråga om Sureprojektet har Lindqvist uppgivit alt han arbetat med delta
nä�tan all sin tid vid sjukvårdsförvaltningen. Denna uppgift motsäg� inte
av något som framkommit under utredningen.
Efter den nu sammanfaltningsvis lämnade redogörelsen för huvuddra
gen i utredningen och för det faktiska resultatet av densamma övergår jag
till en närmare bedömning av spörsmål som föranleds av utredningen. Jag
bcgrän�ar mig därvid till vissa huvudfrågor.
Jag vill då först framhålla att jag inte linner anledning till någon kritik
mot �äkerhet�sektionen i Göteborg för alt man där haft sin uppmärk!>am
hct riktad på vissa an�tällda inom !>j ukvårdsförvaltningen i kommunen el! jämförelsevi� mycket litet antal. Med h�insyn till förhållandena har det i
enlighet med de arbetsuppgifter stat�maktema ålagt �äkerhetspolisen an
k�lmmit på säkerhebsektionen alt ägna uppmärk�amhet åt d es!>a anställda.
Nä!>ta fråga blir då om det var tillbörligt alt säkerhet�poli�en i spaning�
arbctet använde sig av en kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen. Man
�tår här inför ett både principiellt och prakti�kt svårbedömt !>pörsmål. Det
�ir uppenbart alt metoden med kontaktmän medför stor risk för integritets
kränkningar. Därtill kommer att misstanke om alt �äkcrhetspolisen har en
kontaktman (informatör) pä en arbetsplats helt naturligt �kapar oro och
olu�t där och kan ge upphov till konflikter och bekymmer av olika slag. Yt
terligare �käl kan helt visst anföra� mot alt �äkerhet\poli�en anlitar kon
taktmän på arbetsplatser.
Å andra sidan får lov alt beaktas de speciella förhållanden under vilka
säkerhetspolisen tvingas arbeta. Säkcrhehpolisen måste som regel arbeta
med andra metoder än de som kännetecknar vanlig poli�iär verksamhet.
Jag skall inte gå in närmare härpå utan vill endast framhålla att det före
kommer situationer då säkerhetspoli�cn på grund av de former under vilka
den måste bedriva sil! spaningsarbete inte kan få tillgång till uppgifter kan!>ke högst betydelsefulla - annat än med hjälp av någon utanför de eg
na leden. t. ex. ju!>t en kontaktman på en arbctsplat!>. Med hänsyn till dc
för rikets säkerhet synnerligen viktiga uppgifter som säkerhetspolisen har
alt fullgöra kan det �jälvfallet inte göras gällande att �äkerhetspolisen i så
dana situationer �kall avstå från alt skaffa sig erforderliga upplysningar på
angivet sätt.
Enligt min mening måste det godtagas alt säkerhetspolisen i viss ut
sträckning anlitar kontaktmän på arbetsplatser. även om det av naturliga
skäl ter sig olu�tigt för de flesta männi�kor. l vilken omfattning ett sådant
användande av kontaktmän är för� varligt kan inte anges generellt utan får
avgöras med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fal l . Som allmän
riktlinje bör dock enligt min mening gälla alt säkerhebtjänsten söker själv
�kaffa fram material som behövs och endast anlitar kontaktmän om man på
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grund av -,likerhebarbetch natur helt enk.:lt inte kan inh;imta uppgiftcr på
egen hand.
Vad angår formerna för den av Synnerman ön-,kadc !..o n takten mcd 'jul.. 
vård�förvaltningen är jag övertygad om all Synncrman. niir han tilhadc B.
all vända -,ig till -,j ukvård.,-,tyreben-. vice ordförandc l .cif Andcr.,-,on. inte
å'>yftat annat och mcr �in all fä förbindelse med n<'lgnn in n m 'JUl.. ' ard,fiir
valtningcn an�tiilld tjiinstcman -,om kunde liimna ,;ikcrhct�pnli,cn dc fiir
hällandevi, enkla. men för det forhalta �paning,arhctct ,;1l.. c rligcn bcty
del�efulla uppgifter -,om det här var fråga om. niimligcn uppgifter huvud
sakligen cnda�t nm vederbörande pcr!>oncrs arbebplahcr. lntct tyder pi\
all Synnerman haft i tanke all någon �kulle 'iir�kilt nyan,t;illa' för delta
LindamåL Dc uppgifter �iikcrhctspoli�en å:-. tundad..: var i

m:

h f1ir 'ig intc av

hemlig natur. All 'äkcrhehpoli.,en inte kunde öppct t . c x . gcnom en 'krift
lig fram�tiillning begära all 111 dö'>a uppgifter 'ammanhangcr naturligen
med dc former under vilka spaning,arbete av dclla 'lag ma,tc bcdriva,.
Jag finner intc hcllcr i delta hän-..e endc fog för kritik nlllt Synncrman ellcr
annan vid �äkerhet!-'>Cktionen.
Iden all an:,tälla en -..är-.kild tj�in�teman -..ync:, av utredningen all döma
ha uppkommit ho'> Leif Ander\�on efter det all B. på Synnerman-. uppdrag
tagit kontakt med Ander-;�on. Vad som förekommit vid 'amtalet med
Thalen bl. a. om Thalen tillfrågat� om han ville tjäna 'om kontaktman �ir
oklart på grund av de mot!>tridiga uppgifter som lämnat-.. . Klart -.ync'i emel
lertid all Ander-.son redan då haft Lindqvist i tankarna.
Syftet med A ndcrs-.ons agerande har det inte varit möjligt all bringa full
klarhet i. All det för all tillhandagå -;äkerhebpoliwn med av den önskade
uppgifter inte kriivde� all nyanställa någon tjän�tcman iir tydligt och borde
ock'iå ha insell� av Ander-.�on. Det var ju för detta lindamål hclt tillräckligt
all utvälja någon l�implig tjänsteman. Även om det förhåller �ig '>å all
Thalen avböjt ell erbjudande all bli kontaktman borde det iindm:k ha varit
ganska lUll all finna någon tjänsteman vid förvaltningen \Om varit lämplig
'>Om kontaktman. Jag t�inker närma!> l på Sjöleniu-,

'n

m tidigare haft ledan

de befallningar ho-. poli-.myndigheten i Göteborg.
Jag har -..vårt all före�tälla mig all Anders!.on inte 'kulle ha in'>ell all . om
det förelåg grundade mi!->�tankar om sabotage . delta egentligen borde an
mälas till kriminalpolisen och utredas genom dess för�org. och all under
sökningar om enbart risker för sabotage lämpligen borde anförtro!> någon
tjänsteman med erfarenhet av säkerhetsfrågor och med ingående k�inne
dom om förhållandena inom förvaltningen. Andersson har uppenbarligen
inte haft någon väl grundad uppfattning om Lindqvists förutsättningar i
fråga om · · sabotageundersökningar" utan tydligen endast antagit all
Lindqvi�t som reservofficer hade kvalifikationer härför.
Tänkbart motiv för Anderssom all söka bereda Lindqvist an!.tällning
hos sju k vård�förvaltningen kan helt enkelt enbart ha varit all han velat
hjälpa Lindqvist till en anställning. Andersson kände Lindqvist redan tidi-
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gare och Lindqvi�t hade !>om framgår av ut red ninge n talat om för Anden.
son att han '>Ök t e n tjän�t vid förv alt ni nge n och även till'\tällt honom kopior
av -;ina a n'>ök n i ng -. hand l i ngar. Ett sådant syfte hos Andersson kan givetvis
till mycket '> tor del förklara hans agerande och kan måhända också utgöra
en förk la ri ng till att Ander:.!>on inte för Örtendahl och H ögl u nd - såvitt
måste an\e!> framgå av utredningen - nämnde något om initiativet från :.ä
kerhet-.poli�en. Jag kan i vart fall inte på de n utredning jag kunnat åstad
komma finna nagon annan förklaring till att Andersson. vilket jag må-.te ut
gå från . ej berört �äkerhetspoli-.en för Höglund och Örte ndah L

Under alla fö rhå lla nden är det svårt att fä fu ll klarhet i Anderssons hand

lande i -.ake n m:h jag kan inte utesluta att även andra motiv än de här
nämnda kan ha varit bestämmande för hans agerande.
Såvitt angår Andersson stannar jag vid gjorda uttalanden.
BeträiTande sedan Höglund och hans anställande av Lindqvist har jag att
utgå från all Höglund anställt Lindqvist utan vet:,kap om att den ne i �in

tjän�t vid -.j ukvård\förvaltningen :. kul le ha nägot samröre med -.äkerhet<.
polisen. Vid -.ädant förhållan de an!>er jag mig inte ha anledning at t närmare
pröva Höglund-. anwar för an\tällningen av Lindqvi<.,t. Huruvida det frän

dc s yn p u nkt er Högl und hade att utgä pä grund av Ander!>!>On'> agerande fö
re legat tillräckliga -.käl fö r att i :,ärskild ordning anställa Lindqvi!>t på '>j uJ... 
v ärds förva ltni ng e n:, ekonomiavdelning med u ppgift att vid sidan av arbetet
där ha ndha vi:.�a interna säkerhetsuppgifter avseende pästådd :.abotage
risk innefattar bedömningsfrågor. som i fö reva rand e sammanhang får an
ses vara av underordnad betydebe och ligga vid sidan av huvudfrågorna i

ärendet.
Jag finner därför inte s kä l att u ppe hålla mig y t terl igare vid H ög l u nds del
i saken.
Ä ven beträffande Ö rten d ah l s medverkan vid anställningen av Lindqvi<;t
stannar jag vid vad '>Om förevarit.
Jag övergär härefter t il l Li ndqv i st och det

a marbet e som förekommit

mellan -.äkerhetspolisen och ho no m .

Som tj än steman v id :-j u kvård sfö rval t ni nge n har Li ndq v ist . \edan han
blivit t i ll sagd att han skulle samarbeta med säke rhe tspo l i !>e n . !>tälJt '>ig ti l l

förfogande som :, äkerhe ts pol ise n s kontaktman vid sjukvård förval tninge n .
M o t detta kan inte riktas någon kritik.
Samarbetet mellan säkerhetspolisen och Lindqvist i fråga om vissa an
ställda vid sjukvårdsförvaltningen - överlämnande till Lindqvist av två
namnlistor och Lindqvists införskaffande och tillhandahållande av u ppgif

ter om var inom förvaltningen de arbetade som fanns antecknade på listor
na

-

samt Lindqvists åtgärd att på eget initiativ komplettera en av listorna

med namn på två anställda, som var föremäl för säkerhetspolisens upp
märksamhet . föranleder inte heller någon kritik frän min s ida .

Vad beträffar Lindqvists övriga · · sidouppgifter" vid sjukvårdsförvalt
ningen ger utredningen inte töd för nägon anmärkning.
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Som jag förut framhållit har jag under min utredning inte funnit belägg
för att någon form av åsiktsregistrering förekommit beträffande anställda
vid -.j ukvård�förvaltningcn.
Jag vill härutöver framhålla att under utredningen inte framkommit nå
gon omständighet som tyder på något samröre mellan Lindqvist och Svan
te Winqvist i fråga om den förres arbetsuppgifter vid sjukvårdsförvaltning
en vid sidan av arbetet på Bureprojektet.
Jag har inte ansett mig böra ta del av det register som Winqvist enligt
uppgift privat upprättat.
Någon annan befattningshavare vid säkerhetspolisen eller sjukvårdsför
valtni ngen än de som här varit föremål för min bedömning finner jag ej an
ledning att �ärskilt uppehålla mig vid .
Med dc uttalanden som jag nu gjort anser jag dc frågor som framställts i
hit inkomna anmälningar tillräckligt besvarade.
Ä rendet �ir härmed av mig avslutat.
*
*

l en den 22 april 1976 till JO inkommen . av sju tjänstemän vid sjukvårds
förvaltningen i Göteborg undertecknad skrivelse hemställde om komplet
terande utredning i ärendet. l skrivelsen anförde� följande.
Vid sjukvård förvaltningen i Göteborg har - enligt Justitieombudsman
nens rapport " Säkerhetspolisen och sjukvårdsförvaltninge n · · - vissa for
mer av säkerhetsarbete förekommit. "Arbetet" har varit av sådan natur
och omfattning att JO ej funnit skäl t i l l anmärkning mot någon av de i ut
redningen hörda personerna. Med hänvisning till rapporten kan konstatc
ras att de fackliga förtroendemän. som väckt frågan och drivit den till en
anmälan . ej har hörts i saken. Det står oss helt främmande. att på något vis
antyda att JO brustit i sitt arbete. men vi nödgas konstatera att de som kun
nat bringa klarhet i en för arbetstagarna väsentlig fråga. ej fått möjlighet att
yttra sig. Vår tro är att uppgifter om dessa personers namn och vad de kun
nat tillföra utredningen "på något sätt'' har undanhållit JO.
l massmedia har vid ett Ocrtal gånger förekommit uppgifter om att so
cialdemokrati ka partiet varit den verklige mottagaren av den å kallade
"sjukhusspionen�" rapporter. Enligt JO:s rapport finn!> mycket starka
band mellan "sjukhusspionen" (Jan Lindqvist) och förre v ordföranden i
sjukvårdsförvaltningen i Göteborg (Leif Andersson). medan några omfat
tande direktkontakter mellan säkerhetspolisen och "sjukhusspionen" ej
belyses i utredningen. Det har antytts att socialdemokratiska partiet skulle
ha en egen organisation - i massmedia döpt till SAPO - som ombesörjer
u ndersökningar och registrerar meningsmotståndare. som skulle kunna bli
till skada för partiet.
Vid sjukvårdsförvaltningen finns en tjänsteman i det s . k. Sureprojektet
(Svante Winqvist). som officiellt bekräftat att han innehar ett privat register
över personer. som han riktat anmärkningar mot utifrån egna personliga
1·ärderingar. Eftersom registret är privat är det ej att betrakta som olagligt.
"Sjukhusspionen" och den i detta stycke omnämnde Winqvist har haft
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m yc ket nära �amarbete i det � - k . B ure p roj ek tet. Bägge har liknande motiv
för �in �y��ebättning. Winqvi�t har dock haft �å goda rådgivare att han un
dandragit !>ig in�yn . medan · · �jukhu'ispionen " ' !>aknat det profe!>�ionclla
!>löd et u pp ifrån och därmed blottat �in verk!>amhet för arbehkamrater och
blivit föremål för utredning. Med hänvisning till de likartade u ppgi ft er �om
de bägge nämnda personerna haft . det intima �amarbetet på arbetsplatsen
och det privata regi'itret!> förekomst finns stor anledning att anta att " ' sjuk
..
hu!> spionen haft tillgång till hela eller delar av Winqvisb register som dä ri 
genom inte längre är att betrakta som ett privat regi !>t e r och �om då faller
under allmänt åtal. Med stor sannolikhet kan mis!>tänka� att de namn
..
· · !>j ukhu�spionen tillfö11 den urs pru ngliga namnli�ta han fått . kommer
från Winqvi�t!> rcgi�ter
l socialdemokratiska pa rtiet och/eller inom den tidigare omnämnda or
gani�ationen SAPO finn!> med till vi�!>het gränsande sannolikhet tjänste
män med tjän!>temannaansvar. vilka ej kan undandra !> ig an!> var med hän
vi-,ning til l att man i detta 'iär!>kilda �tycke arbetat person ligt eller ideellt.
Kon!>taterandet att en politi�k organi!>ation haft tillgång till ett. kanlike fle
ra register över partimedlemmar� . arbetstagares och enskilda medborgares
a�ikter iir tillräckligt för att bestrida Winqvists innehav av åsiktsregister
och naturligtvis även den ev. förekomsten av åsiktsregister hos socialde
mokrati!>ka partiet - och därmed regeringen.
.

Under hänvi!>ning till vad sålunda anfört!> i skrivelsen hemställdes att J O
måtte
l . komplettera avgiven rapport med hörande av de förtroendevalda
inom sjukvårdsförvaltningens fackorganisationer som kan tillföra utred
ningen material för en förnyad och objektiv bedömning . nämligen SKTF:s
fac kklubb� ordförande Dan Svensson och v ordförande Hans Falklind.
SACO:� fack liga före träd are Roger Hammarström och Pider Å vall. samt
de övriga !>Om de�!>a per!>oner kan anvi!> a .
2. utreda och bekantgöra i vad mån soc i a lde mokratisk a part iet och där
med regeringen haft tillgång till Winqvists äsiktsregi ster
3 . utreda och bekantgöra i vad mån " ' sjukhusspionen " ' haft tillgäng till
Winqvi�b å'iikhregister.
4. utreda i vilken omfattn i ng Winqvists åsiktsregister med denna nya be
lysning är olagligt. samt
5. ut reda den e v . förekomsten av SAPO och dess sa m röre m e d soc ialde
mo kratiska partiet och därmed också landets regering.
.

l be slut den 27 april 1 976 anförde JO Thyresson följande.
Innan jag tar upp d e olika yrkandena till behandling vill jag kort erinra
om J O : s kompetens . dvs. inom vilket område JO är behörig utöva tillsyn.
Enligt 1 2 kap. 6 § första stycket regeringsformen skall JO . i enlighet med
instruktion som riksdagen beslutar . utöva tillsyn över tillämpningen i of
fentlig verksamhet av l agar och andra författningar. I den åsyftade instruk
tionen 2 § första stycket punktema 1 - 3 stadgas att under JO:s tillsyn står
statliga och kommunala myndigheter . tjänstemän och andra befattningsha

vare vid de s sa myndigheter samt annan som innehar tjänst eller uppdrag,
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vanned följer myndighetsutövning. såvill avser denna hans verksamhet.
Regeringen och statsråd är i �ist nämnda paragraf andra �tycket 4 punkten
ullryckligen undantagna från J O : s tillsyn.
Vad angår det i punkten 2 i den till mig inkomna �krivel!.en fram..,tällda
yrkandet om utredning i vad mån det socialdemokrati�ka arbetarepartiet
och dänned regeringen haft tillgång till Winqvists s. k. å'>ikt!>regi-;ter kan till
en början kon-;tateras all det här är fråga om ell helt privat register. Föran
det av registret och befallningen i övrigt dänned faller således inte under
JO:s tillsyn. På grund härav och eftersom enligt vad som framgår av det fö
regående ej heller vare sig politiskt parti eller regeringen står under sådan
tillsyn är jag inte behörig företaga utredning i begärt avseende.
Beträffande det i punkten 3 i skrivelsen framställda yrkandet om utred
ning i vad mån Lindqvist haft tillgång till Winqvists register vill jag erinra
om all jag i beslutet i ärendet angående säkerhetspolisen och �jukvård�för
valtningen konstaterade all det i ärendet inte framkommit någon om..,tlin
dighet som tydde på all något samröre förekommit mellan Lindqvi�t och
Winqvist i fråga om Lindqvist arbetsuppgifter vid sjukvård förvaltningen
vid sidan av arbetet på Bureprojektet. l delta konstaterande ligger bl. a. all

jag inte funnit att Lindqvist haft t i llgång till Winqvi ts regi!>ter.

Med anledning av den i skrivelsen framställda mi stanken all dc tva
namn som Lindqvist tillfört en namnlista från säkerhetspolisen kommit
från Winqvists register . kan erinras om all Lindqvist redogjort för hur han
fått dessa namn vid samtal med en bekant inom det socialdemokratiska ar
betarepartiet och två medlemmar av kommunalarbetareförbundet och att
jag inte haft stöd för all betvivla riktigheten av Lindqvists uppgift härvid
lag.
Då jag saknar anledning antaga att ytterligare utredning om huruvida
Lindqvist haft tillgång till Winqvists register skulle tillföra saken något nyll
av väsentlig betydelse företar jag inte vidare åtgärd här.
Angående det i punkten 4 i skrivelsen till mig framställda yrkandet om
utredning i v i l ken omfallning Winqvists register numera är all an!.c �om
olagligt inskränker jag mig till all hänvisa till att jag i milt beslut den 12 :;,ep
tember 1975 i det . k . l B-ärendet ullalat all det i och för i g inte förelåg nå
got lagligt hinder mot registrets förande. Jag har ingen anledning all nu
ändra mening.
Eftersom regeringen och politiskt parti . såsom förut angivits. inte står
under J O : s tillsyn är jag inte behörig tillmötesgå det i punkten 5 i skrivelsen
till mig framställda yrkandet om särskild utredning angående "den e v . fö
rekomsten av SAPO och dess samröre med socialdemokratiska partiet och
därmed också landets regering".
Jag kommer så slutligen till det mera allmänt utformade yrkandet i punk
ten l i skrivelsen . i vilket begäres komplellering av min utredning i ärendet
angående säkerhetspolisen och sjukvårdsförvaltningen genom hörande av
bl. a. förtroendevalda personer inom förvaltningens fackorganisationer.
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Huvudspörsmålen i det nämnda ärendet var frågan om tillbörligheten av
en kontaktman åt säkerhetspolisen vid sjukvårdsförvaltningen och frågan
om förekomst av åsiktsregistrering beträffa nde personer anställda vid för
valtningen.
Såvitt angår den första frågan kan påpekas att jag hört amtliga personer
�om medverkat till att Lindqvist kom att bli kontaktman. Det synes myc
ket litet sannolikt att förhör med andra personer kulle kunna tillföra ut
redningen något nytt av betydelse för bedömningen av �agda fråga.
Beträffande frågan om åsiktsregistrering vill jag för�t erinra om att det le
gala förbudet mot sådan regbtrering f. n. endast av er det polisregister
�om för den särskilda polisverksamheten för hindrande och uppdagande av
brott mot rikets säkerhet m. m. föres vid säkerhetsavdelningen inom riks
polisstyrelsen och det mindre polisregister som i samma syfte föres vid
varje sektion av säkerhetspolisen ute i landet och som i princip utgör ett ut
drag av det centrala registret beträffande uppgifter som berör vederböran
de ektion. l 2 § andra stycket personalkontrollkungörelsen föreskrivs att
det i polisregister varom här är fråga inte får göras anteckning enbart av
det skälet att någon genom tillhörighet till organi sation eller på annat sätt
givit uttryck för politi k uppfattning. I samma stycke anges v idare att när
mare bestämmelser om tillämpningen av denna föreskrift meddelas av re
geringen.
Såsom framgår av mitt beslut i ärendet angående äkerhetspolisen och
sjukvårdsförvaltningen har jag i erforderliga delar granskat såväl säker
het polisens centrala register som det lokala registret vid säkerhetspoli
sens sektion i Göteborg och även i övrigt genomgått material hos polisen
av betydelse för utredningen. Jag har därvid . såsom även anges i nämnda
beslut. inte funnit belägg för att någon form av åsiktsregistrering förekom
mit beträffande anställda vid jukvårdsförvaltningen.
Då jag sålunda själv genom granskning av sagda material . som är sekre
at mig om att någon å iktsregistrering inte föran

tesskyddat. direkt förvi

letts av Lindqvists verksamhet finner jag det helt meningslöst med ytterli
gare utredning härvidlag genom hörande av personer som inte kan ha haft
del av samma material.
Ej heller i övrigt finner jag anledning till ytterligare utredning angående
vad som förevarit.

Redovisning av viss utredning i brottmål
l Stockholms läns landstings revi ionsnämnd framfördes enligt protokoll
den 15 och 1 6 mars 1966 kritik mot att ett stort lager av kontorsmöbler till
höriga landstinget hade samlats i en av landstinget hyrd lokal i Solna. Ut-
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redning inledde� inom landstinget. Dåvarande JO Bexeliu� fick kännedom
om den inledda utredningen och lät utreda frågan huruvida landstinget�
förvaltningsutskott. någon delegation inom landstinget eller befattningsha
vare där gjort �ig skyldiga till tjänstefel i samband med land'>tinget� upp
handling och lagerhållning av möbler. Bexelius uppdrog därefter åt läns
åklagaren Thorsten Rosenberg att vid Solna domsagas häradsrätt väcka
och utföra åtal mot vissa befattning havare vid landstinget. bl. a. finansdi
rektören Per Erik Öberg. för brottsligt förfarande i samband med lands
tingets upphandling av utrustning. Under utredningen hade även uppkom
mit mis�tanke om att Rolf König Berg hade förfarit brottsligt som leveran
tör till landstinget. Frågan huruvida Berg hade gjort sig skyldig till hrott låg
inte under J O : s prövning. Efter förordnande av riksåklagaren lät Rosen
berg göra förundersökning i fråga om Berg. Rosenberg förde därefter talan
enligt erhållna uppdrag mot Öberg och de andra tjänstemännen vid lands
tinget samt mot Berg. Häradsrätten meddelade dom i målet den 4 augusti
1969. Målet fördes vidare till Svea hovrätt och därefter till högsta domsto

len. Hovrätten meddelade dom i målet den 1 5 juli 1 970 och högsta domsto
len den 24 maj 1973. För Öbergs och Bergs del blev den slutliga utgången
av målet att Öberg dömde� för tjänstefel till 20 dagsböter och Berg för grovt
bedrägeri. anstiftan av trolöshet mot huvudman. bestickning och falskdek
laration till fångel e två år och avsättning från befattning som kapten i re
serven.
Rosenbergs uppdrag som åklagare i målet upphörde under handlägg
ningen i högsta domstolen, sedan Rosenberg hade begärt entledigande med
hänvisning till andra arbetsuppgifter. Annan åklagare slutförde alltså talan
i högsta domstolen.
l skrivelse till JO framförde Berg, Öberg och riksdagsmannen Anders

Wijkman klagomål mot Rosenberg för att denne - sedan han under målets
handläggning vid häradsrätten hade motsatt sig att inventering gjordes hos
landstinget rörande arkivskåp av en viss typ vilka berördes i målet - för
an taltade om en ådan inventering. men underlät att redovi a dess resul
tat som enligt klagandena talade till Bergs förmån. Berg klandrade även re
visionsdirektören vid landstinget Torsten Anderssons handlande i sam
band med inventeringen. Vidare klagade Berg och Öberg över det ätt var
på Rosenberg i andra hänseenden utfört uppdraget som åklagare i målet.
Slutligen framförde Sven Sandeli i skrivelse till JO klagomål mot landsting
et och landstingsrådet Gunnar Hjeme för att inventeringen förtegs under
målets handläggning. Sandelis klagomål avsåg också organisatoriska bri ter hos landstinget m. m .
Efter remiss avgav Rosenberg o c h landstingets förvaltningsutskott ytt
rande i ärendet. Förhör hölls på ombudsmannaexpeditionen med Anders
son. Vidare avgav riksåklagaren på begäran yttrande i ärendet.
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tälJföreträdande JO Wigcliu" anförde följande i bc\lut den 26 april 1 976.
Av handlingarna i ärendet framgår hl. a. följande rörande frågan om in
vente r ing av arkiv,käp ho\ land\tinget.
En av tltal-.punktcrna i 1\ talet mot Berg av�åg anwar för grovt bedrägeri . i
huvud�ak enligt följ ande. l tvi\ fal.. t uror. dagtecknade den 24 oc h 30 "ep
tember 1965. krävde Berg i "itt företag'>. A B Sven\ka lnterplanerings. namn
land�tinget på betal ning av 55 379 kr. 20 öre. Han uppgav därvid att han
(här och i fortsättningen av"e" med Berg även han\ företag) hade levererat
16 \t)<:l..e n arl.. i v ... l.. � p i pl1\t h . k. gro\ \arkiv av et t ty\kl fabrikat Velox) till

land.,tingct . oaktat \å inte hade "ket t . Berg lämnade denna sanning'>lö;,a
uppgift för att narra till '>ig pengar av land\tinget. Fakturorna överlämnade
Berg till en tjän\tcman vid land.,tinget.
l.Jtan att kontrollt-ra leveran ...en intygade denne pfl tjän\tens vägnar att
gro:,\arl..iven hade muttagih o<:h g n dl.. a n h . l..anthtinget hetalade det faktu
rerade beloppet. Land,tinget led '>1-.ada '>om uppgicl.. till �amma belopp.

Med h�tn\yn till att Berg:, bedrägeribrott ingick i en ;,erie av likartad brott\
lighet \om av��g betydande värde och till övriga om�tiindighcter på:,tod\
brottet vara att bedöma �om grovt.
För att \!yrka åtalet i förevarande punkt tog åklagaren fasta på det för
hållandet. att Berg inte kunde ha ll'vcrerat Oera gro...-.arkiv t ill landstinget
än Berg -.j älv hade köpt in. och åberopade en jämförel'>c mellan det antal
gro�sarkiv som Berg \jälv hade köpt in o<:h det antal \om han enligt faktu
ror hade 'åh till l andstinget . Under tiden den l januari 1963-den 30 sep
tember 1 965 köpte Berg '>ålunda enligt åklagaren in 326 gros�arkiv från den
ty�ka tillverkaren Velox-Werkcs generalagent
\ation Ltd

<SOOL)

Scandinavian

Office Organi

i Köpenhamn . men fakturerade landstinget 350 \tyc

ken. Av dc 326 inköpta skåpen fakturerade Berg 295 i nära anslutning till '>i
na inköp. l övrigt korresponderade inte in- och utfakturcring. Mot inköp
av 3 1 gro<,!>arkiv stod utfakturcring av 55 '>tycken. Åtalet begränsades dock
att av.,e 16 av de 24 utfakturerade \kåp som inte motwarade\ av inköp från
SOOL.

Berg uppgav i målet att förklaringen till den bristande övercnsstämmci
\Cn mellan inköp från SOOL och faktureringarna var att han under den ak
tuella tiden köpt grossarki v . förutom av SOOL. av �in bror svärfar Å k e
Larsson. avliden å r 1 966 . och att inköpen från Lar,son av vissa skäl inte
var bokförda.
Häradsrätten och hovrätten lämnade Berg invändning om leveran:o.er
från

Larsson

utan av:o.eende och fann åklagarens på'>tående om överfaktu

rering styrkt. Båda domstolama fällde därför Berg till ansvar i förevarande
åtalspunkt. Under målets handläggning vid högsta domstolen gjordes på
riksåklagarens föranstaltande en inventering av de grossarkiv som dämera
fanns hos landstinget och vi:o.s komplettering av den utredning om lands
tingets inköp av grossarkiv \Om hade gjorts tidigare i målet. Följande upp
gifter om resultatet av undersökningen antecknade., i högsta domstolen:>
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dum . I n v enteringen gav vid handen att land�tinget innehade 508 grossarkiv
(av olika typer . A 3-6). varvid inräknats även 1 3 icke monterade. l fråga
om landstingets inköp av skåp av det slag åtalspunkten avser har beträffan
de 1 96 1 nch 1962 inte kunnat hämtas ledning av bokföringsverifikationer.
eftersom sådana inte längre finns i behåll. Med ledning av upphandlings
protokoll och vi!>sa andra återfunna handlingar har dock konstaterats. att
skåp inköpts under dessa år. Under tiden den l januari 1963-den 30
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september 1 966 har. som framgår av den till grund för åtalet liggande ut
redningen. landstinget betalat Berg för 350 grossarkiv enligt erhållna faktu
ror . häri sålunda inräknat även vad som kan tänkas utgöra överfakture
ringar. Efter den 30 september 1966 har inköpts I I I grossarki v . Då de så
lunda antecknade inköpen avser sammanlagt

(44+ 350+

I I I = ) 505 grossar

k i v . tyder inventeringsresultatet på att hos landstinget finns ett överskott
på 3 gros�arkiv. l undersökningsmaterialet finn vissa osäkerhetsfaktorer.
Sålunda kan å ena sidan vissa arkivdelar ha utrangerats som skrot. i vilket
fall den angivna överskottssiffran är för låg. Å andra sidan kan det inte ute
slutas. att 1 96 1 och 1962 skett vissa inköp utöver dem som konstaterats vid
undersökningen. Ä r detta fallet. kan i verkligheten ett underskott förelig
ga.
Riksåklagaren hävdade i högsta domstolen att viss osäkerhet även vid
lådde beräkningen av det antal grossarkiv som skulle erhållas genom upp
montering av befintliga delar.
I anslutning till redogörelsen om landstingets innehav av grossarkiv an

förde högsta domstolen följande.
A v dc påtalade osäkerhetsmomenten i det föreliggande materialet är ris
ken att inköpen 1961 och 1962 är ofullständigt redovisade mest betydelse
full. Därtill kommer att beträffande inköpssidan viss ytterligare oklarhet
föreligger genom att i den delen. såvitt angår tiden den l januari 1963-den
30 september 1966. den nya undersökningen bygger på Ove Olofssons ur
sprungliga utredning. Om den sistnämnda utredningen har riksåklagaren i annat sammanhang än då inventeringsfrågan var föremål för behandling
- upplyst. att den såvitt gäller 1964 och 1965 avsett grossarkiv av typ A 3
och för dessa år ej innefattat en fullständig redovi ning beträffande gross
arkiv av typerna A 4 . A 5 och A 6: i vad mån arkiv av de tre sistnämnda ty
perna inköpts 1964 och 1 965 synes alltså ej vara klarlagt. l det vid invente
ringen funna antalet av 508 grossarkiv ingår däremot alla dessa typer. Med
hänsyn till d e nämnda osäkerhetsmomenten kan några slutsatser icke dra
gas därom att landstingets innehav av grossarkiv fullt ut motsvarar vad
Berg fakturerat och landstinget betalat. Vad som framkommit är dock av
beskaffenhet att skapa sådant mått av tvivel rörande förekomsten av över
fakturering av grossarkiv att åtalet i åtalspunkt 10 måste lämnas utan bifall.

Resultatet av den inventering riksåklagaren lät göra blev sålunda av di
rekt avgörande betydelse vid högsta domstolens prövning av åtalet i före
varande punkt. Frågan om inventering hade emellertid tagits upp redan un
der huvudförhandlingen vid häradsrätten i slutet av februari månad 1%9.
7 Rd..sdtiK�'"

IV7h/77. 2 jUinl. Nr l
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Berg '>ynes då ha framfört önskemål om inventering . men Rosenberg mot
satt �ig att inventering gjordes. Rosenberg torde härvid ha ansett att en in
ventering skulle bli tidsödande och kostnadskrävande och att den skulle ha
intet eller ringa värde som bevis. Häradsrätten fattade inte något särskilt
beslut i denna sak och efterkom alltså inte Bergs ön�kemål om inventering.
Ro enberg synes emellertid ha vänt sig till Anders�on. då landsting!>revi
'>Or. och begärt eller i annan form tagit initiativ t i l l en undersökning beträf
fande landstingets gros!>arkiv. Med anledning härav räknade befattning'>
havare vid landstinget den 4 mars 1 969 de grossarkiv som fanns på tre av
landstingets sjukhus. nämligen Danderyds . Nacka och Södertälje sjukhus.
Resultatet redovisades för Rosenberg i tre intyg, två av dem rubricerade
" Inventering av Grossark i v " . Det sammanlagdaantalet grossarkiv enligt in
tygen var 467. l ett av intygen uppgavs att 7 4 gro arkiv hade inköpts den
1 2juni 1968. dv�. efter det att Berg hade slutat leverera till landstinget. Ro
senberg upplyste inte motpartema eller domstolen om den ålunda gjorda
under\ökningen. Först under handläggningen i hög�ta domstolen och �e
dan Rosenbergs uppdrag som åklagare i målet hade upphört fick motpar
terna och domstolen kännedom därom.
Utredningen i ärendet ger inte stöd för antagande att resultatet av denna
partiella inventering hade något självständigt bevi värde i sak. Enligt min
mening aknas anledning att . som klagandena synes göra . antaga att hela
målet skulle ha rätt en annan utgång . om Ro enberg hade redovisat inven
tering\resultatet. Däremot var uppenbarligen resultatet . såsom riksåklaga
ren har anfört . ägnat att bel y a möjligheterna att göra en fullständig inven
tering och hade kunnat påverka domstolamas ställningstagande i invente
ringsfrågan .
Det förhållandet att Rosenberg för sin del ansåg att en inventering knap
past skulle kunna ge resultat som hade värde som bevis i målet kan inte
gärna föranleda anmärkning. Rosenberg ansåg ju tydligen att han kunde
styrka åtalet i förevarande punkt genom att visa att Berg hade köpt in ett
mindre antal grossarkiv än vad han fakturerat landstinget. Den utgången
fick också saken i häradsrätten och hovrätten. Vidare synes Rosenberg ha
menat att resultatet av en inventering skulle bli osäkert och - bl. a. med
hänsyn till att det inte kunde fastställas hur många grossarkiv landstinget
hade köpt av annan leverantör än Berg - inte kunna förringa värdet av den
övriga bevisningen.
Mot denna bakgrund kan man emellertid fråga sig varför en partiell in
ventering ändå gjordes på föranledande av Ro enberg. Rosenberg har i
denna del uppgett bl. a. följande. Det är omöjligt för honom att numera
ange omständigheterna kring inventeringsintygens tillkomst. Allaarbetspap
per och minnesanteckningar har förstörts. Det kan emellertid mycket
väl förhålla sig så att Rosenberg förfrågan till Andersson har föranletts av
di kussioner i häradsrätten och gjorts strax innan rätten behandlade frågan
om inventering vid tillfållet i slutet av februari 1 969. Rosenberg har sedan
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fåll war från Andcro;son den 4 mars 1 969 eller någon av dagarna närmast
därefter . då inventeringsfrågan tydligen hade förfallit.
Vare �ig det förhåller sig så om Rosenberg har antagit eller icke . måste
det ifråga!.ätlas om han inte borde ha upplyst motpartema och dom�tolen
om �in begäran om utredning angående grossarkiven och om utredningens
resultat. En åklagare skall iaktta objektivitet i in verksamhet. Han skall.
som riksåklagaren har påpekat . verka för all genom utredning saken blir
allsidigt belyst och tillföra målet allt material som kan vara av betydelse.
Enligt 23 kap. 1 8 § första stycket rättegångsbalken har den misstänkte och
hans försvdrare rätt att innan åtal beslutas ta kännedom om vad som har
förekommit vid förundersökningen. Motsvarande måste anses gälla i fråga
om kompletterande utredning som åklagaren låter göra. sedan förunder
sökningen en gång har avslutats och åtal väckts. Å klagaren bör om möjligt
samarbeta med den miso;tänkte och hans försvarare eller i varje fall å långt
det är möjligt öppet redovisa sina åtgärder för den misstänkte eller tilltala
de och han� för!> varare. l överensstämmelse härmed borde Ro en berg ha
upply�t om den partiella inventeringen av grossarkiv . Ä ven om Rosenberg
i princip mot!>atte sig inventering. behövde det inte ligga något anmärk
ningsvärt i att han låtit göra vissa undersökningar. kanske för att få dc på
!>tådda wårigheterna med en inventering belysta.
Vidare är det att märka att Berg i hovrätten tog upp frågan om invente
ring på nytt . Rosenberg hade således särskild anledning att redovisa den
partiella inventeringen i hovrätten. Fastän Bergs försvarare i sammanhang
et framhöll att inget försök hade gjorts från åklagarens sida att företa åt
minstone några punktkontroller rörande levererade varor genom en inven
tering på vederbörande institutioner inom landstinget. nämnde Rosenberg
inte den partiella inventeringen. Det finner jag vara i hög grad anmärk
ningsvärt. Det bör tilläggas att Rosenberg också i hovrätten motsatte sig
inventering och att hovrätlen avslog Bergs yrkande därom.
Om en åklagare vidtar en åtgärd som den här diskuterade utan att upply
sa den tilltalade eller hans försvarare därom. men den tilltalade på annat
sätt får veta vad som skett. finns det en påtaglig risk för att den tilltalade med hän!>yn till in utsatta belägenhet som tilltalad - tror att åklagaren har
brustit i objektivitet och försökt ''komma åt" honom. Det är därför inte
förvånande att Berg fått en sådan uppfattning i förevarande fal l . Självfallet
är det angeläget att uppkomsten av sådana tankar hos den tilltalade förc
byggs genom öppet uppträdande på åklagarsidan.
Jag finner alltså att Rosenberg, då han underlåtit att i målet omnämna el
ler eljest redovisa den u tförda partiella inventeringen. har brustit i vad som
bör anses åligga honom som åklagare. Det kan synas märkligt att vikten av
en öppen redovisning inte stått klar för en åklagare med så omfattande yr
keserfarenhet. och bakgrunden till Rosenbergs handlande är inte alldeles
lätt att förstå. Jag anser mig emellertid kunna utgå från att Rosenberg. som
uppenbarligen varit fullt övertygad om Bergs skuld. har starkt underskattat

J OO

möjligheten att e n inventering skulle kunna fä avgörande bctydcl e i målet

och att han därigenom kommit att missbedöma frågan om redovi ning av
det utförda arbetet. Däremot finner jag inte fog för antagande att Rosen
berg skulle ha sökt inverka obehörigt på rättvi an gång i aken genom att
undanhålla bevi ning om han insett skulle försvaga åtalet.
Klagomålen i inventeringsfrågan föranleder inte ytterligare uttalande
från min sida.
Klagomålen i detta ärende avser händelser som ligger förhållandevis
långt tillbaka i tiden och klagomålen anfördes först flera år efter det att
händelserna inträffat. Att utredning trots detta inleddes här beror på att det
i klagomålen uttalades en misstanke om allvarligt brott. nämligen misstan
ke om att i ett brottmål uppsåtligen skulle ha undertryckts bevisning som
var till den tilltalades förmån. Klagomålen i övriga delar har jag inte ansett
böra föranleda någon åtgärd från J O : s sida. när klagomålen har anförts så
sent om skett. Vad beträffar Sandelis klagomål bör nämna att frågan om

brister i land tingets organisation och handläggningsrutiner prövades av
JO Bexeliu

i särskilt beslut. sedan han hade uppdragit åt Rosenberg att

väcka och utföra åtal mot vissa landstingstjänstemän (dnr 1 768/68. beslut
den 9 juli 1969).

Klagomål över att polis underlåtit att ingripa
efter anmälan om barnmisshandel1
Dagen N y heter innehöll den 24 september 1 975 en artikel under rubri
ken "Vad gjorde pol i en? Rå misshandel mot elvaåring". l artikeln lämna

des uppgifter om att en 43-årig man häktats för misshandel av en 1 1 -årig
pojke. Misshandeln hade skett med piska eller flätad elsladd och skadorna
sträckte sig från ansiktet till benen. Det uppgavs att grannar kallat på polis
den 4 eptember 1975. då man från mannens lägenhet hört hjärtskärande
skrik som tycktes komma från ett barn. Någon polis hade emellertid inte
kommit. Enligt artikeln visste polisens utredare genom uppdragslistorna
på ledningscentralen att en patrull skickats till den aktuella adressen och
det uppgav att två poli män. som enligt artikeln varit på platsen, uppgivit
att de inte tagit sig in. då ytterdörren till fastigheten varit låst. Det uppgavs
vidare att personal från kriminalen senare undersökt dörren och därvid
funnit att den med lätthet kunde öppnas. Sedan anmälan skett till socialför
valtningen hade sedermera tillsetts att barnet förts till läkare.
' Klagomäl mot socialförvaltningen i Stockholm angående underlåtenhet att ingripa
vid misstänkt misshandel av samma barn. m. m.. har prövats av JO Ekberg i beslut
den 28 juli 1976. Detta beslut kommer att redovisas i senare ämbetsberättelse.
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Med anledning a v uppgifterna i tid ningsartikeln skedde remi�' till poli'
myndigheten i Stockholm� polisdistrikt fOr utredning och yttrande. �åvitt
gällde poli�en� handläggning av fallet.
Bland inkomna utredning�handlingar ingick ut�krift av ett bandin�pclat
förhör hället den I l september 1 975. med en kvinna

-

A.

-

född 1924.

som på förhörsledarens frågor uppgav bl. a. följande ( c itcrat ).
Jag låg och läste på �ängen och hade fönstret öppet och balkongdörren
öppen. då hör jag att någonting skriker någonting fruktansvärt alltså. Det
skriker till . då ru!>ar jag upp för att titta efter vad det kan vara. Jag �er inte
så mycket just då för jag �prang ut på balkongen . men går tillbaks till �ov
rummet. därifrån ser jag det här gårdshuset helt och ser att det lyser i föns
terna. Där genom två stycken gardiner ser jag. det är tyllgardiner lik-,om.
jag ser i varje fall att det försiggår någonting där inne och att ett barn '>kri
ker. Jag tycker känna igen konturerna av den mörka pojke som jag '>ett där
ibland på gården och iiven på gatan. Pojken skrek och han låg på golvet
och en man. vad jag kan förstå är en man som också är mörkhyad '>lå ho
nom med ett tillhygge.
Ja det �ågjag att han slog med. Då prick. kvart över tio ringdejag 90 000 .
jag �prang runt och titta i telefonkatalogen och slår upp polisen där det �tår
ring 90000. Sen ringde jag 90 000 kvart över tio. prick kvart över tio var
min klocka.
Jag slog då 90 000 och frågar på 90 000 var jag vänder mig om jag miss
tänker barnmisshandel. polisen. svarar dom. Ge mig polisen då. sa jag. Då
svarar polisen.jagtrorhan sa ett namn, men det kommer jag bara inte ihåg,
aldrig i livet jag har inte tänkt på det heller. Och jag talade om vem jag var
och var jag bodde. jag sa mitt hela namn och attjag bor på Upplandsgatan
34 och så vidare och jag misstänker barnmisshandel i ett gårdshus här. sa
jag. två portar nedanför min kan det vara. Kommer vi in genom er port.
svarade polisen. nej. �a jag. det gör ni inte. Då kommer vi inte in där på
gården. sa han. Det visste ju inte jag. men här igenom min port kommer ni
inte in för det är en . . . här emellan svarade jag. Då så kan vi inte göra så
mycket. �a han om vi ändå inte kommer in genom porten. J a . men någon
ting måste göras. sa jag. och nu börjar jag faktiskt må illa. för då sågjag hur
han slog på barnet.
Förhör ledaren: Så medan ni talade med polisen sä såg ni ut genom fönstret att m i s handeln pägick?
Ja.
Förhörsledaren : Talade ni o m detta för polismannen?
Ja, jag sa det . jag ser ju här frän mitt fönster hur han lär på barnet.
Förhörsledaren: Vad säger polismannen då?
Nu börjar jag mä illa. sa jag. för jag ville kräkas. ja men jag förstär det. sa
han. men v i kan ingenting göra om vi inte kommer in i porten . Ja men, sa
jag. nu kommer det ut en man här på gärden, jaha, sa han. vad gör han. ja
han tittar. men han tittar mot fel fasad. fel fastighet helt enkelt. och sen för
svann han bara. Då sa poli mannen. jaha. sa han. men häll ett öga på det
eller nägot i den tilen och ring oss om detta fortsätter. blir det tyst och
lugnt i lägenheten, det kanske blir tyst n u . sa han. när han säg en man ute
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på gården för d ä tittade den här. om det är pappan, han tittade ut d ä för då
hade han fönstret på glänt. Då tittade han ut och stängde till sitt fönster.
Men han slog senare på barnet efter han hade stängt fönstret. Som sagt
var. jag stod och titta på det där till det blev mörkt i huset och en kvart
över elva la jag mig ner i sängen och då var det mörkt och släckt i gårdshu
set som jag beskriver.
Förhörsledaren: Kan ni exakt ange den tidpunkt då ni ringde till polisen?
Klol:kan kvart över tio på kvällen . det är exakt tid för det är jag säker.
jag tittade på klockan när jag gjorde det.
Vid polisens utredning hördes en telefonist vid televerket. som uppgav
att hon på kvällen den 4 september 1 975 emottog ett samtal på larmväxeln
90 000 från en k vinna. som berättade att hon från sitt fönster säg hur en far

gad pojke blev slagen och undrade vart hon skulle vända sig. Telefonisten
kopplade samtalet till radiopolisen. Telefonisten hade bestämt för sig att
kvinnan ringde en gång till och i upprörd ton frågade om de inte kom snart
samt !>ade "skynda er.

kynda er. för han blir ihjäl�lagen " . Ä ven detta

andra samtal kopplades till radiopolisen.
Vaktföreståndare vid larmväxeln uppgav att fem ledningar ledde från
växeln till polisens ledningscentral och att vid akuta angelägenheter. så
som det aktuella angående pågående barnmisshandel. så kopplades samta
len till ledningscentralen. Det ifrågavarande samtalet hade därför med sä
kerhet kopplats d i t .
Enligt polisutredningen tjänstgjorde v i d ledningscentralen p å kvällen
den 4 september 1975 tolv polismän. vilka samtliga hördes. Ingen av dem
hade emottagit samtal från A .
V i d ett kompletterande förhör med A . den 3 oktober 1975 framkom följ
ande.
A . är fullkomligt säker på att hon ringde 90000. att hon i växeln blev
kopplad till polisen. att en man svarade där och uppgav sitt namn. att hon
icke kan minnas detta namn eller dess begynnelsebokstav. att hon ej heller
kan minnas om personen talade med någon särskild dialekt. Hon framhöll
att hon vid samtalet var mycket upprörd över vad hon sett och hört och
fortfarande var vittne till. Att misshandeln pågick vid telefonsamtalet
klargjorde hon genom att omtala att hon såg hur mannen fortfarande slog
barnet.
Bland utredningshandlingarna ingick också kopior av de uppdaterade
ingripandemeddelanden som avsäg den 4 september 1975. Inget av dem
gällde den aktuella adressen. Någon polispatrull hade därför, uppgavs det i
utredningen. inte sänts till adressen och efter samtal med personal vid
våldsroteln ansågs ha klarlagts att polis ej varit på platsen den 4 men väl
den 5 september 1 975 efter framställning från en inspektör vid socialför
valtningen.
l yttrande anförde polismästaren i Stockholm Kurt Lindroth följande.
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Med hänsyn till de uppgifter som lämnats av telefonisten Elsa Margareta
Viking har A : s telefonsamtal via nummer 90000 med all sannolikhet kopp
lats till polisens ledningscentral.
De polismän som vid ifrågavarande t illfälle tjänstgjorde i ledningscentra
len har emellertid förnekat att de mottagit något samtal med den innebörd
som A. uppgivit. På grund av att A . enligt egen uppgift under detta samtal
varit mycket upprörd på gränsen till illamående kan det emellertid ej anses
helt uteslutet att missförstånd uppkommit och hennes anmälan felbedömts
och fallit i glömska. Jag har också svårt att tro att en polisman kunnat un
derlåta att reagera med omedelbara åtgärder på de uppgifter A . uppger sig
ha lämnat.
Genom fortsatt utredning torde man icke kunna erhålla någon klarhet i
frågan om vilken polisman som tog emot samtalet och som tog ställning till
de uppgifter som lämnades.
Det är djupt beklagligt att en hänvändelse till polisen i ett så allvarligt
iirende som det A : s samtal gällde inte föranlett omedelbara åtgärder. Poli
sens åligganden härvidlag är uppenbara och borde inte kräva särskilt påpe
kande för någon polisman. Vad som förevarit i detta ärende utgör emeller
tid i sig en allvarlig erinran om vikten av att noggrant pröva innebörden av
vmje hänvändelse till polisen från allmänhetens sida.
Sedan polisstyrelsens yttrande och utredning inkommit hit, hördes A. yt
terligare per telefon av personal vid ombudsmannaexpeditionen. Hon hän
visade härvid till de uppgifter hon tidigare lämnat i saken och uppgav här
utöver att telefonsamtalet med polismannen avslutades med att denne upp
manade henne att återkomma om det inte blev lugnt. På fråga från henne
om hon då skulle fä tala med samma polisman hade han svarat jakande.

Vid samtalets slut hade det således. uppgav hon. stått helt klart för henne

att polisen inte skulle komma till platsen om hon inte ringde på nytt. Hon
ringde dock inte något ytterligare samtal till polisen. varför uppgiften (av
telefonisten) om två samtal var felaktig.

ställföreträdande JO Wigelius anförde följande i beslut den 24 mars 1 976.
Med hänsyn till A:s förhörsuppgifter och vad som uppgivits av den hör
da telefonisten får anses klarlagt att A . haft ifrågavarande samtal med en
polisman. Hennes beskrivning av samtalet har den karaktären att anled
ning saknas att ifrågasätta annat än att samtalet haft det huvudsakliga inne
håll som hon uppgivit. Trots att det. såsom polisstyrelsen uttalat, är svårt
att tro att en polisman kunnat underlåta att reagera med omedelbara åtgär
der på de uppgifter hon sagt sig ha lämnat. tycks detta dock ha inträffat.
Anmärkningsvärt nog har utredningen inte förmått ge klarhet i frågan
om vilken polisman som tog emot samtalet och tog ställning till de uppgif
ter som lämnades. Man kan därför inte rättvist bedöma polismannens ställ
ningstagande och orsakerna till detta. Med hänsyn till vad som nu i efter
hand är känt om misshandeln. vilken lett till fållande dom. kan blott
konstateras att en grov missbedömning gjorts av någon polisman.
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S1hom polisl>tyrelsen anfört utgör det intr�ifTa d.: i \ig en al harlig erinran

om vikten av all noggrant pröva innebörden a\ va�k hUm lindel\<: till polien från allmänhetens '>ida.

är det gäller en hänvändcl�.: om ifråga�all p:t

gående barnmi�!>!>handel får jag betona all den egentliga prövningen av

"1-

ken bör ske där direkta iakllagel!>er kan göra� och all nagon -.allning de"
förinnan knappast kan \ke annat än i uppenbara undantag�fall. då man lir
tveklöst förvissad om all allt fog !>a knas för uppgifhllimnaren� p�h taendcn.

Transport av skadad person med polishelikopter
l en skrivelse till JO påtalades all ell kansliräd i ju�titiedepartementet.
som fåll en hälsena skadad vid en tennismatch. på order av rik�poli�styrel
sen förts med helikopter från Grebbestad till Turslanda och därifrån med
ambulansflyg till Stockholm. Det ifråga alles om transporten inte kunnat
ske till Jukhus i Uddevalla i stället för till Karolimka sjukhuset. Klagan
den begärde all JO skulle utreda om transporten varit befogad och all JO
skulle ställa till ansvar den som beordrat tran porten . om det varit så all
den skadade otillbörligt utnylljat sin ställning och sina per�onkontakter för
all snabbt och bekvämt komma till sin hemort. l skrivel!>en uppgavs vidare
all helikoptern vid tillfället användes vid efterspaning av en person. som
befarades ha drunknat. Det ifrågasalles om ej den saken var viktigare än
transporten av den skadade till Stockholm.
Efter remiss inkom rikspolisstyrelsen med upply!>ningar i '>akcn.

Ställföreträdande JO Wigeliu!> anförde följande i be!>IUt den 26 januari
1 976.

Av erhållna upplysningar framgår all enligt gällande före<;krifter ambu
lansflygtjän!>t får användas vid sådant olycksfall. där den -.kadade av'>es
vara i oundgängligt behov av all snarast erhålla \jukhu�vård. Det förut
säll då bl. a. all användande av andra t ransportmedel '>kulle medföra �å
dan tid utdräkt all den skadades liv eller hälsa kunde äventyras. Ambu
lansflyg skall enligt föreskrifterna rekvireras a v läkare eller av distrikts
sköterska eller distriktsbarnmorska. Om behörig person ej anträffas får
rekvisition dock göras direkt hos sambandscentral . därvid i tveksamma
fall vederbörande befål skall rådgöra med läkare. Rekvisition av ambulans
flygning skall beträffande vissa områden av riket göras hos sambandscen
tral och i övrigt hos rikspolisstyrelse n . som föreskrivit all rekvisition av
polishelikopter i Göteborg skall ske hos sambandscentralen i Göteborg.
Ansvaret för ledning och samordning av ambulans- och räddningsflyg
tjän ten vilar edan den l juli 1969 på rikspolisstyrelsen.
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Enligt de frän rikspolisstyrelsen erhållna upplysningarna hade framställ
ning om llygt ransport gjorts av den skadade själv per telefon till avdel
ning�chefen för rikspolisstyrelsens tekniska byrå. vilken utsetts att såsom
flyg�.:hef ansvara för flygsäkerhetsfrågorna och som för rikspolisstyrelsen
ut11irdat föreskrifterna angående polishelikopter. Avdelningschefen hade
bifallit framställ ningen och uppdragit åt den polisintendent vid polisbyrå I .
som var handläggare av ärenden angående taktiska frågor rörande ambu
lanstlygtjänsten. att ordna med helikoptertransport från Grebbcstad till
Torslanda. Avdelningschefen hade villfarit den skadades begäran med
hänsyn till att den skadade erhållit läkarremiss till Karolinska sjukhuset för
\kyn(bam operation och till att landsvägstransport med ambulans den
länga sträckan till Stockholm en fredagseftermiddag med dess täta trafik
kunde antas vara besvärlig.

Av d..: ätergivna bestämmelserna . utnirdade av rikspolisstyrelsen. fram
går att styrelsen inte saknar befogenhet att på begäran av enskild bevilja
transport med polishelikopter och ambulansflyg. Befogenheten följer av
rikspolisstyrelsens uppgift att leda och samordna ambulans- och rädd
ningsil ygverksamheten.
Vid prövning huruvida transport med flyg skall medgivas synes klart att
de medicinska skälen måste komma_i första hand. Om ett medicinskt be
hov av skyndsamhet med t. ex. operation hos specialist uttalats av läkare i
en remiss torde det vara svårt att ens ifrågasätta behovet av skyndsam
transport och än mera att avslå en ansökan om fl ygtransport. I förevarande
fall utgjorde det av den skadade åberopade läkarintyget samt antagandet
om trafiksituationen på vägarna stöd för att bevilja flygtransporterna.
Jag konstaterar alltså att det fanns fog för de beslut som fattades angåen
de transporten av den skadade från G rebbestad till Stockholm.
Beträffande klagandens påstående om att transporten med helikoptern
vid tillfallet användes för visst spaningsarbete har rikspolisstyrelsen upp
lyst att t ransportuppdraget endast medförde att återförandet av två polis
män från en plat� . där de bedrivit spaning. fördröjdes nittio minuter. Saken
är inte av beskaffenhet att föranleda kritik från min sida.

Vissa övriga ärenden
Mål liar lll·skrivits utan att biträde enligt rättshjälpslagen tillfrågats angå
ende kostnadsyrkande
Advokaten L. anförde bl. a. följande i klagomål till JO. I ett mål angåen

de gemensam ansökan om skillnad mellan två makar var L. ombud för
hustrun och tillika biträde enligt lagen om allmän rättshjälp. Med hänsyn
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till barnen� ålder skulle det komma att bli fråga om betänketid. L. fram

ställde inte något yrkande om kostnadsersättning enligt rättshjälpslagen
utan bad att få vänta därmed till betänketidens slut. Tingsrätten avskrev

edermera målet då ingen av makarna fullföljt till skillnad. Någon förfrå

gan gjordes inte dessförinnan från domstolens sida angående L : s eventuel
la kostnadsyrkanden. slutavräkning gjordes av rättshjälpsnämnden i
Stockholm varvid ers�ittningen till L. som biträde fastställdes till 0 : - kr.
L.

fram)otälldc �enare kostnadsyrkande hos tingsrätten. Enligt ting!>rätten

kunde yrkandet inte vinna avseende då målet avskrivits innan yrkandet in
kommit. L. överklagade tingsrättens beslut till hovrätten. - - L.

hemställde att JO ville pröva om det inte redan p. g. a. rättegång!>bal

ken!> regler om rättens skyldighet att vaka över processen ålegat vederbö
rande befattning�havare vid tingsrätten att efterhöra eventuella ersätt
ningsanspråk från L. innan målet avskrevs. Om sådan skyldighet inte kun

de anse), föreligga hem!>tällde L. att JO ville överväga att föranstalta om att

en allmän skyldighet av liknande innebörd som den i 50: 22 RB infördes för
tingsrätts vidkommande i sädana mäl och ärenden som av tingsrätten kun
de avgöra� utan huvudförhandling och att sådan underrättelse skulle läm
nas jämväl till den som varit endera partens biträde enligt rättshjälpslagen
enligt vad som var för rätten känt. - - Yttrande avgavs från tingsrätten. l samband härmed anförde rädmannen
G. bl. a. följ ande.
Jämlikt 19 § första stycket rättshjälpslagen fastställer rättshjälpsnämn
den maximibeloppet för sökandes kostnadsbidrag. Jämlikt 22 § sista styc
ket samma lag fastställes ersättningen till biträde i mäl eller ärende vid all
män uomstol av denna. enligt :n § får biträde ej mottaga ersättning av sin
huvudman utöver vad som följer av 22 § och enligt 27 § andra stycket skall.
när ersättning skall utges av staten. från den enligt 22 § fastställda ersätt
ningen avräknas vad den rättssökande är skyldig att utge som kostnadsbi
drag. varvid - om ersättningen understiger det bidrag som skall avräkna�
- biträdet mot statsverket svarar för mellanskillnaden med skyldighet att
inbetala denna. En förutsättning för att avräkning skall kunna ske är såle
des att fastställelse skett jämlikt 22 § rättshjälpslagen.
Ställföreträdande JO Wigelius anförde bl. a. följande

beslut uen 22

januari 1976.
Enligt 18 kap. 14 § rättegångsbalken (RB) skall part. som vill erhålla er
sättning för rättegångskostnad. innan handläggningen avslutas. framställa
yrkande därom och uppgiva vari kostnaden består. Gör han ej det. äger
han därefter ej tala å den kostnad. som uppkommit vid samma rät t ; dock
må part. även om yrkande ej framställts. erhålla ränta och ersättning för
utskrift av rättens dom eller slutliga beslut. Med part torde i detta samman
hang vara att jämställa bl. a. biträde enligt rättshjälpslagen. Av processlag
beredningens motivering till stadgandet (NJA II 1 943 sid. 240) synes fram
gå att yrkande i och för sig inte var principiellt nödvändigt utan snarare
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framstod som ett lämpligt sätt för domstolen att crhalla kunskap om kost
nadernas storlek. Till kravet på yrkande är emellertid knuten en preklu
sionsrege l . enligt vilken risken för all ko�tnadsfrägan blir förbisedd lagt�
på parten själv.
Även om det inte finns någon före�krift om skyldighet för rätten att ef
terhöra huruvida biträde eller annan har ersättningsyrkande. gör domsto
larna - efter vad jag har mig bekant - likväl i stor utsträckning en dylik
förfrågan eller påstötning. Dc grunder för processlcdninge n . ät vilka givit�
ullryck i bl. a . 42 kap. 8 § andra stycket och 43 kap. 4 § RB ger vi��� �töd för
den uppfattningen att domstolen i särskilda fall regclmä�sigt bör fråga bi
trädet om hans eventuella ersällningsanspråk. såsom t. ex . när bitrlidet be
rört själva kostnadsfrågan i inlaga eller på annat sLitt men inte fram�tällt nå
got bestämt yrkande. Pä sätt G. visat i sitt yllrandc torde det också vara
bäst förenligt med konstruktionen av värt rättshjälpssystem att domstolen
ex officio införskaffar ersättningsyrkanden av biträden etc
För min del anser jag det dock tvivelaktigt om det kan antagas föreligga
någon mer eller mindre vidsträckt rättslig skyldighet för domstol att vara
verksam i angivet hän�eende. Jag linner det naturligare all se frågan h�irom
ur praktisk synvinkel och menar då att det som service kan vara lämpligt
att domstolen. när det gäller biträde enligt rättshjälpslagen eller annan �om
har räll till ersättning från det allmänna och det framgår att vederbörande
önskar sådan ersättning . är aktiv för att 11\ fram ersättningsyrkandeL Un
dantag härifrån 11\r förutsättas ske i fall . där avgörandet i huvudsaken inte
kan fä uppehållas för ersättningsfrågans skull. såsom när offentlig försva
rare för talan i hovr'citt med yrkande att häktad försättes på fri fot. Självfal
let menar jag inte att det bör meddelas formligt föreläggande att inkomma
med yrkande: en enkel påstötning per brev eller telefon bör räcka.
Beträffande en under utredningen berörd fråga om införande av lagstad
gad skyldighet för rätten att förfråga sig om kostnadsyrkande tillade Wigc
lius att han ansåg något sådant mindre lämpligt. Enligt Wigeliu-. borde hu
vudansvaret för att ersättningsyrkande framställs inom rätt tid alltjiimt lig
ga på bitr�idet .
Ordförande i tingsräll irar efter 11111'/Uiförlumdlillgs .1l11t haj( telefonkontakt
med l'iltne som hörts Pid fi.irlwndlingen

Vid en tingsrätt yrkades ansvar å A . för hastighchöverträdebe vid två
tillfallen. H u vudförhandling hölls den l O november 1 975 med tingsliskalen
B. som ordförande. Vid förhandlingen hördes bl. a. 11ä A : s begäran C. som
vittne. A. dömdes för hastighetsöverträdelse vid det ena tillfället. l övrigt
ogillades åtalet .
l skrivelse t i l l JO gjorde

C. gällande att B. efter huvudförhandlingen fort

satt vittnesförhöret med honom per telefon och att den fållande domen
måste ha grundats på vad som då förekommit.
Yttrande inhämtades från tingsrätten.
J O Wigelius anförde följande i beslut den 3 juni

1 976.
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A v utredningen i ärendet framgår att det efter huvudförhandlingen i må
let men innan domen meddelades förekommit två telefonsamtal mellan B .
och C. Beträffande vem som tagit initiativet t i l l samtalen och anledningen
till dessa står uppgift mot uppgift. Det är däremot klarlagt att vid samtalen
berört uppgifter som C. lämnat vid huvudförhandlingen. Detta är ägnat att
väcka betänkligheter från principiell synpunkt, och jag anser att B. borde
ha avhållit sig från att utom rätta tala med C. angående målet. En jämförel
se mellan fonogramutskriften och redovisningen i domen av C:s vittnesmål
visar emellertid att det i domen inte förekommer någon uppgift som C. inte
!Umnat under förhandlingen. På grund härav och då målet nu är föremål för
hovriittens prövning finner jag ej skäl att föranstalta om ytterligare utred
ning eller göra något vidare uttalande i saken.
Reseförbud

l beslut om reseförbud förbjöds A . att lämna Hallands län. Han ålades
också anmälningsskyldigheL Sedan det upplysts att A. gått till sjöss ändra
des beslutet till att A. inte fick avmönstra från d e t fartyg på vilket han ar
betade. Så snart som fartyget anlöpte svensk hamn skulle A. anmäla sig
hos polismyndigheten i B. Han fick därefter inte uppehålla sig annorstädes
än i B .

A . klagade hos JO.
Utredning verkställdes i saken.

JO Wigelius anförde bl. a. följ ande i beslut den 29 juni 1976.
Re�cförbud enligt 25: l RB avser att säkerställa att den misstänkte ej av
viker eller annorledes undandrar sig lagföring eller straff. Detta sker ge
nom förbud att lämna viss angiven vistelseort. Reseförbudet är emellertid
ej avsett att framtvinga den misstänktes förilyttning till sådan vistelseort.
Härav följer enligt min mening att reseförbudet ej kan användas mot den
som redan avvikit från ifrågavarande vistelseort. Redan av kontrollskäl
torde såsom vistelseort ej kunna bestämmas ort utom riket. A v det sagda
framgår att enligt min mening så har reseförbud avseende vistelseort. vare
�ig inom eller utom riket. ej kunnat meddelas A . sedan han avvikit från ri
ket. Härav följer också att A. ej kunnat meddelas föreskrifter enligt 2 5 : 2
R B <se JO 1 967 s. 63).

Handläggning

Gl'

lagsökningsmål

Vid inspektion av en tingsrätt upptogs bl . a. följande rörande två lagsök
ningsmål.
l målen. som gällde hyresfordran . delgavs gäldenärerna tingsrättens
förelägganden i mars 1974. Gäldenärerna lät sig ej avhöra. Utslag i målen
meddelades emellertid inte. l augusti 1 974 återkallades ansökningen i det
ena målet, varefter tingsrätten avskrev detta. I det andra målet återkallade
borgenären ansökningen i december 1974. Målet avskrevs då från vidare
handläggning.
l inspektionsprotokollet antecknades följ ande.
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l förevarande fall framgår det inte vare sig a v akterna eller dagboksbla
den varför tingsrätten inte utfårdat utslag i målen. Enligt 1 7 § lagsöknings
lagen skall utslag utfårdas ofördröjligen sedan målet kommit i det skick att
det kan avgöras.
Efter remiss inkom yttrande i saken från den rådman som innehade den
rotel i tingsrätten vilken tilldelades bl. a. mål om lagsökning.
l yttrandet uppgavs bl. a .. att det inte syntes möjligt att klargöra or�aken
till att utslag inte utfårdats i målen. Mest sannolikt var väl att gäldenärerna
efter delgivningen av föreläggandena satt sig i förbindelse med borgenären
och velat reglera mellanhavandena och att borgenären med anledning där
av meddelat tingsrätten att äterkallelser av ansökningarna vore att vänta
och samtidigt framställt önskemål om att utslag t. v. ej utfårdades.

-

-



Beträffande frågan om det kunde anses förenligt med be�tämmel�en i 1 7 §
lagsökningslagen att på borgenärens begäran innehålla ett utslag. sedan
målet kommit i sådant skick att det kunde avgöras. framhölls att det i vissa
fall inte behövde inge betänkligheter att medge anstånd med utslags utfär
dande på några veckor. Man avsåg sådana fall då gäldenären . efter det att
lagsökningsförfarandet inletts. förklarat sig vilja reglera skulden men där
vid sagt sig behöva tid för att skaffa erforderliga medel. Det kunde då vara
naturligt att borg�nären begärde an tänd med ut laget utfärdande. Däri
genom skulle. om målet edermera kom att avskrivas. vissa fördelar ha
vunnits inte bara för partema utan också för dom tolen.
Ställföreträdande JO Wigelius anförde följande i beslut den 28 januari
1 976.

Som anfört i inspektionsprotokollet föreskrivs i 1 7 § lag ökningslagen
att utslag i lagsökningsmål skall utfårdas ofördröjligen sedan målet kommit
i det kick att det kan avgöras. Bestämmelsens avfattning lämnar således
inte stöd för något egentligt an tänd med utfårdandet av utslag.
l JO:s ämbet berättelse 1962 s. 1 36 har JO Bexelius i hithörande pörs
mål uttalat att ett par dagars anstånd med utslagets utfärdande dock torde
kunna medges på borgenärens begäran, men att det inte borde förekomma
att dom tolen - i avvaktan på eventuell återkallelse - dröjde någon längre
tid härmed. Borgenären borde nämligen inte fä disponera över tidpunkten
för meddelande av utslag i syfte att öva press på gäldenären.
Jag delar Bexeliu ' uppfattning och jag an er att det inte heller i det fall
som åsyftats funnits laglig möjlighet att medge annat än ett sådant kort an
stånd som enligt Bexeliu ' uttalande kan anses godtagbart.
Frågor vid omhändertagande av l'apen och återkallelse

l/l'

vapenlicens

l skrivelse till JO anfördes k lagomäl över länsstyrelses och polismyndig
hets handläggning av ett vapenärende.
Efter remiss inkom länsstyrelsen med yttrande. Länsstyrelsen hade hört
polismyndigheten.
JO Wigelius anförde bl . a. följande i beslut den 2 1 juni 1976.

1 10

Jag vill till en början framhålla att åtgiirder �nm \ id ta� inom ramen för
själva straffproce�sen är en �ak och en annan �ak dc i\tgiirder av admini
stmtiv art som av polismyndigheten vidta� i fraga om vapeninnehavet. Den
administrativa processen är i princip ett frist�enue förfarande. Om grun
den för den auministrativa åtgärden iir förhållan<.lcn �om är föremål för all
män dom�tols prövning kan dock �ärskil<.la svårigheter upp�tå. På vissa
områden - t. e x . i fråga om äterkallelse av körkort och luftfart�certifikat 
finn� bestämmelser som direkt reglerar !>amor<.lningcn med den allmänna
Jomstolsprocesscn. l vapenlagstiftningen har dock fragan lämnat� öppen .
Det blir följaktligen i mycket fr�ga om en bedömning fran den tillämpande
myndighetens sida . Å ena �idan kan t. e x . �äkerhet'>intre-;�en tala för ett
omedelbart ingripande. Å andra "idan kan det fram�tä �om obilligt alt göra
ett ingripande innan lagakraftägande dom föreligger.
Frågan är då vilka möjligheter lagstiftningen erbjuder alt beakta dc �kil
da intressen �om kan göra sig gällande i fall som h�ir iir i fråga och vilket
tillvägagångssätt �om mot bakgrund därav fram�tår '-Om lämpliga�!. Här
om är följande att säga.
Har innehavare av skjutvapen genom missbruk av vapnet eller oaktsam
het därmed eller på annat sätt visat att han är olämplig att inneha vapen el
ler föreligger eljest skälig anle<.lning därtill. får enligt 29 § vapenlagen till
qånd alt inneha eller införa �kjutvapen återkalla� . Föreligger risk för mi�s
bruk av �kjutvapen. kan poli�myndighel enligt J� * böluta att vapnet och
därtill hörande ammunition -;kall omhänuertaga�. Är faran för mis�bruk
överhängande. får enligt samma paragraf polisman även utan sådant beslut
omhändertaga vapnet och ammunitionen. l sådant fall skall poli�manncn
skyndsamt anmäla åtgärden hos polismyndigheten. �om omedelbart skall
pröva om omhändertagandet skall bestå. Vidare st<tdgas att om tillstånd att
inneha den omhändertagna egendornen finnes och tillståndet ej återkallas.
egendomen skall återlämnas. �å snart det skäligen kan antagas att det ej
längre föreligger någon risk för missbru k .
Enligt dessa bestämmelser ä r det alltså två former av ingripande som
kan bli aktuella . nämligen omhändertagande av vapnet och äterkallelse av
vapenlicensen. Såvitt jag kan finna är möjligheten till omhändertagande på
grund av missbruksrisk tillräcklig för att tillgodose dc intressen som i ett
visst fall kan göra ett ornedelbart ingripande påkallat. Någon olägenhet av
betydenhet synes därför inte kunna anföras som �käl mot att avvakta med
ställningstagande i äterkallelscfrågan. Med hän-;yn till de rättsverkningar
som är förknippade med äterkallelse vill jag därför förorda en praxis som
innebär att polismyndigheten. då ingripandet grun<.las utc�lutande på brott
som är föremål för domstols prövning. normalt - undantag kan tänkas i
speciella fall - väntar med sitt ställningstagande i äterkallelsefrågan till
dess lagakraftvunnen dom föreligger i brottmålet.
Klagomål mot polis anxående förfarande 1·id dijd.1j(lfl

l skrivelse till JO hemställde en kvinna att JO skulle utreda om polisen i
Stockholm handlat riktigt i samband med hennes brors död. Brodem född 1902 - som under de senaste åren varit sjuklig, hade sjunkit ihop i
sängen och legat som i dvala. En hemvärdarinna hade ringt till någon och
bl. a. yttrat "han är död". Efter samtalets slut hade två polismän anlänt .
varvid klaganden omtalat för dem att brodern var varm. Det hade dock
varit så bråttom att hon inte fått tillkalla läkare. Kort därefter hade två am-
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bulan�m�in kommit och dc hade därvid under ök t hennes bror och bl. a.
ly-.-.nat m.:d -.tcto�kop. l -.amband med att ambulansmännen !.enare avläg�
nat -,ig hade tvn man -.om körde politivagn kommit in med en bär.
Klagand.:n ifräga�attc om henne

bror verkligen var död vid den tid

punkt da han hämtat\. Brodern hade inte. om det angivits i puli-, rappor
t.: n . varit bl:i utan han hade varit varm och legat som i dvala. Klaganden
undrad.: vem -.om �ir behörig att konstatera ett dödsfall och om t ransport i
pulitivagn far ske utan att dödsattest föreligger.
Yttrande in hämtade-. frän polisstyrelsen i Stockhulms poli!>distrikt samt
från Stuckholms län� lantbtings hälso- och sjukvårdsförvaltning. Ä ven
brandchefen i Stockholm avgav yttrande.
Ställförcträdande JO Wigclius anförde följande i beslut den 9 mar'> 1976.
A' utrcdning.:n får an\C\ framgå att polismännen redan efter den inlcd
ningwi-, vcrk\t<illda undcr�ökningen var av den uppfattningen att klagan
den'> bror
i fort�ättningcn kallad A. - var död. men att det inte fanns
nngra ..�ikra dödstecken. varför ambulan tillkallades. Vid den något mera
ingående under ökning som därefter företogs var polis- och ambulansper
\onal tydligen eniga om att det resultat som polismännen först kommit till
var riktigt. Beträffande grunden för denna uppfattning framgår av den av
poli.,männcn upprättade anmälan i saken att ambulanspersonalen vid un
dcr�ökning med hjälp av stetoskop inte kunnat fä fram några livstecken .
att kroppen hade walnat något och att fingrarna antagit en blå fårg.
�nbart den om�tändighctcn att kroppen inte företer några livstecken är
inte tillräcklig för att man skall avstå från att omedelbart inkoppla läkare.
utan h�irför fordras i ett fall som det förevamnde att det föreligger säkra
dödstecken. Klara föreskrifter härom och om vad som avses med säkra
dödstecken finns i den för Stockholms polisdistrikt utfärdade A-ordern nr
4 1 4 . (Som \äkra död\tcckcn anges där förruttnelse. likstelhet och likfläc
kar. )
Vad då gäller det påtalade fallet har klaganden gjort gällande att den un
dersökte inte företedde några synliga dödstecken. Mot denna uppgift står
de b polisinspektören E : s under utredningen härstädes gjorda uttalande om
början till likfläckar i form av missfärgning av tingrama del ambulansper
sonalens förklaring att patienten visade tydliga dödstecken. Ambulansper
sonalen har inte kunnat ge en närmare beskrivning av patientens tillstånd.
men hävdat att säkra kriterier för dödsfall förelåg.
Jag har i ett tidigare av mig avgjort ärende, d nr 3038/7 1 . vilket gällde om
händertagande av person som av polis- och ambulanspersonal felaktigt be
dömts vara död. haft anledning att närmare sätta mig in i frågor rörande
dödsfallsundersökningar. Vid den utredning som då verkställdes framkom
det bl. a. att pol i - och ambulanspersonal grundat sitt ställningstagande på
en av dem företagen undersökning som gav till resultat, att den undersökte
inte visade några livstecken. att han var mycket kall. att han företedde viss
stelhet i armarna och att han hade begynnande m issfärgning på ena han
dens insida. Fallet visade klart de svårigheter som kan föreligga vid under
sökningar av här nämnt slag och jag framhöll i mitt beslut vikten av att po
lisen - även då ambulanspersonal funnit en person död - noggrant under
söker huruvida denne företer säkra dödstecken.
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Jag delar i förevarande ärende den uppfattning som polisstyrelsen fram
fört att A . omgående borde ha förts till sjukhus eller annars läkare omedel
bart tillkallats. Att '>å inte skedde var säkerligen främst beroende på att
man ansåg missfärgningen av fingrarna vara början till likfläckar. Ä ven om
det. som det nys� nämnda fallet torde vi�a. kan finna� anl ed n i ng att ifråga
�ätta en �ådan tolkning. kan det inte med fog göra!'> gällande att tolkningen i
det föreliggande fallet var fakti�kt oriktig. Det bör understrykas att intet
framkommit �om tyder på att A. var vid liv ännu när polis- och ambulans
pcr�onalen gjorde �in undersökning. Jag vill lik väl ånyo framhålla vilka
�vtlrighetcr �nm kan föreligga vid undersökningar av förevarande slag nch
att det därför iir viktigt att den pcr�onal �om har att handlägga ärendena är
viii In'iatt i giillandc bestämmelser. För att eliminera de risker som är för
c:nade med fc:lbc:dömningar vid dödsfallsunder�ökningar har polisstyrel�en
i Stm:kholm� poli-.di�trikt kompkttc:rat tidigare gällande bestämmeher pa
detta område. nch �åvitt jag kan finna är föreskrifterna i den nuvarande A
ordern �ädana all en �t rikt tillämpning bör ge tillräcklig �äkerhctsmarginal.
Redan vid handläggningen av ärendet 3038/71 konstaterade jag att då
g�illandc: in�truktioncr för ambulansverksamheten inte gav något klart be
�kc:d nm vad �nm menas med tydliga dödstecken. Socialstyrelsen hade
ock�a dessförinnan i s k ri ve lse till Stockholms läns landsting anfört att in
struktionerna för ambulans perso n al e n inte innehöll klara föreskrifter när
det giilldc omhändertagandet av person . som misstänkes vara död. Styrel
scn fann det därför angeläget att den för landstinget planerade gemensam
ma ambulan!>in�truktionen snarast fardigställdes och att det i denna bl. a .
tydligt �kulle anges vilka dödskriterier som skulle finnas för handen innan
den döde överlämnades till polisen. Det är givetvis olyckligt att den n y a in
struktionen ännu inte har fårdigställts men det är min förh opp n i ng att det
nu kommer att �ke inom den närmaste tiden.
r är det så gäller dc av klaganden framställda frågorna får jag beträffan
dc vem som är behörig att konstatera dödsfall hänvisa t i ll punkten 2. 7 i A
ordern 4 1 4 där det bl. a. heter: " " Dödsfallet skall konstateras av läkare in
nan kroppen inläggs på bårhuset. Endast vid t. e x . förruttnelse och fö r
bränning n\r avsteg göras frän denna regel. · · Vad rör frågan om poliiivag
nen kan säga� att den endast används för transporter av döda personer.
men att det därvid inte krävs att dödsbevis skall föreligga.

Husrwl/1.\(/kan fiir eftersökande a1· t�fier/ysr person

l �krivelse till JO klagade en kvinna på att poli!>en företagit husrannsa
kan i hennes bostad för att eftersöka en efterlyst per�on.
Utredning i saken verkställdes.
Ställförcträdande JO Wigelius anförde bl. a. följande i beslut den 2 mars
1 976.
En förutsättning för husrannsakan enligt 28 k a p . rättegångsbalken (RB)
är att misstanke föreligger att brott blivit begånget. Nämnda k api te l . som
såled es reglerar institutet husrannsakan såsom ett straffprocessuellt
tvångsmedel. ger inte pol isen någon rätt att företa husrannsakan för att ef
t e rsö k a den som avvikit från kriminalvårdsanstalt.
För att po l i s e n �kall kunna fullgöra sina uppgifter . vari bl. a. ingår efter
spaning av eft e rl y sta personer, måste man i prin c i p ha rätt att vid be h ov
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begagna sig av tvångsmedel. t . ex. bereda sig tillträde till annans bostad.
Härvid måste dock till en början fordras att intrånget står i överens
stämmelse med de för polisens ingreppsrätt gällande allmänna rättsgrund
satserna. sådana de kommit till uttryck i bl. a. 16 § polisinstruktionen. En
ligt detta stadgande får tvång tillgripas endast då andra medel utan resultat
kommit till användning och tvång alltså är oundgängligen erforderligt för
all polisen skall kunna fullgöra sin uppgift. Tvånget måste vidare stä i rim
ligt förhållande till den fara . som ingripandet avser all undanröja . Dess
utom bör - eftersom närmare reglering av tvångsmedlet saknas - bestäm
melserna i 28 kap. RB vara vägledande. Av dessa bestämmelser bör till en
början nämnas 2 § . som innehäller att för eftersökande av den som skall
gripas. anhållas eller häktas eller hämtas till förhör eller till inställelse vid
rätten husrannsakan må företagas hos honom. så ock hos annan. om syn
nerlig anledning förekommer. att den sökte uppehäller sig där.
Wigelius framhöll vidare all andra bestämmelser i 28 kap. torde ge erfor
derlig ledning beträffande själva förfarandet.

Mindre tillfredsstiil/ande identitetskomroll hos polismyndighet

En kvinna omhändertogs av polis för fylleri. På upprättat arrestantblad
angavs kvinnan vara Anita Elisabeth W . . 480327-0109. Ä ven kvinnans kyr
kobokföringsort och postadress angavs. På arrestantbladet antecknades
först att identiteten inte blivit fastställd. Denna uppgift ströks sedan över
och notering gjordes om all identiteten blivit fastställd genom Brill Olsson.
Stockholm. Vid frigivningen samma dag kl. 09 . 1 5 kvitterade kvinnan de
vid avvisiteringen omhändertagna föremålen med namnet Gertrud W .
(samma efternamn som angivits i arrestantbladet). strafföreläggande utfår
dades senare ä Anita Elisabeth W . Enär strafföreläggandet inte kunde del
ges. väcktes åtal mot Anita Elisabeth W . för fylleri . Stämning och kallelse
till h u vudförhandling utfärdades.
Anita W. klagade hos JO och uppgav att hon var helt oskyldig till den fyl
leriförseelse som hon ätalats för. En personförväxling måste ha skett. Hon
hemställde att JO undersökte saken.
U t redning verkställdes.
Frän polismyndigheten lämnades b l . a. följande upplysningar.
Den omhändertagna kvinnan saknade legitimationshandling och kunde på
förfrågan endast uppge sitt efternamn W. och födelsetiden den 27 mars
1 948. l arrestavdelningen har någon polisman på skrivmaskin fyllt i till
gängliga uppgifter i arrestantbiadeL Eftersom förnamnen och personnum
mer skrivits vid samma t i llfåll e har polismännen sannolikt på sedvanligt sätt
låtit kontrollera uppgifterna i mantalslängden . I denna finns båda kvinnor
na W . upptagna. Den rapporterade kvinnan har förväxlats och av misstag
tillagts fel förnamn och personnummer. På arrestantbladet har polismän
nen med kryss markerat att identiteten ej var fastställd. Den polisman som
frigav W . kom ihåg att hon reagerade på tilltal med efternamnet och sanno
likt frågade han henne på sedvanligt sätt om födelsetiden. vilken stämde
8 Rihdag•n 1976/77. Z sam/. Nr l
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med det noterade. Huruvida han särskilt kontrollerade förnamnen vet han
ej. men han minn att hon var sömndrucken och gav orediga var. Han
kompletterade arrestantsetet på annan skrivmaskin och noterade att iden
titeten fa t tälJt av Britt Olsson. l samband med att polismannen redovisa
de ärendet till vakthavande befäl uppgavs att Olsson var kvinnans överva
kare . att hon igenkänt sin klient och själv hämtat denna på polisstationen.
Å klagaren om väckt åtal mot Anita W. lämnade bl. a. följande upplys
ningar.
Sedan Anita W. kontaktat honom i saken begärde han hos polismyndig
heten att ny identitetskontroll skulle göras beträffande den omhändertagna
kvinnan. Han fick senare från polismyndigheten besked om att den kvinna
som omhändertagits var Gertrud N. född W . . 480327 - - - . och att Gert
rud N. erkänt att hon gjort sig skyldig till fylleri vid ifrågavarande tillfälle.
Å klagaren uppgav vidare att han skulle lägga ned åtalet mot Anita W.
Ställföreträdande JO Wigelius anförde följande i beslut den 8 januari
1 976.

Det är givet att pol i en måste tillse. att en misstänkts identitet fastställes
med största noggrannhet. och kontrollera framkomna uppgifter på lämpligt
sätt å att någon osäkerhet inte råder angående identiteten. Eftersom de
båda kvinnorna haft samma efternamn och födelsedatum . är det i och för
sig förklarligt att fel förnamn och personnummer erhållits ur mantalsläng
den och därefter antecknats på arrestantbiadeL Vid frigivningen har det
emellertid funnit anledning att kontrollera uppgifterna genom frågor dels
till den omhändertagna kvinnan och dels till hennes övervakare. Vidare
borde det ha uppmärksammats att avvisiteringsprotokollet undertecknats
med namnet Gertr·ud W. Den vidtagna identitetskontrollen har alltså varit
mindre tillfredsställande.

Red01•isning av fotokonfrontation

l skrivelse till JO påtalades att polismännen A . och B. vid en förunder
sökning förevisat foton men att inte någon redovisning av denna fotokon
frontation hade i ntagits i förundersökningsprotokollet.
Utredning verkställdes i saken.
Ställföreträdande JO Wigelius anförde följ ande i beslut den 5 maj 1 976.
Av utredningen framgår att det förekommit en fotovisning och att syftet
med den varit att få klarlagt om polismännen A . och B. kunde utpeka en
man som de varit nära att gripa. Visningen synes dock ha genomförts på

1 15

ett sätt :-om kom att innebära att det inte blev helt utrett till vilket resultat A .
egentligen kom. Enligt vad kriminalinspektören C . . som svarade för vis
ningen. nu uppgivit fick han tydligen uppfattningen att A. inte kände igen
mannen på det kon �om förevisades honom . medan A. å sin sida uppgivit
att han efter viss tvebamhet pekade ut den person som kört den t i llgripna
bilen. Helt övertygad om att det var rätt person blev han dock inte förrän
efter någon dag.
Med tanke på den betydelse resultatet av en fotovisning kan fä ter sig
vad som här förevarit något betänkligt. Såvitt framgår av utredningen var
nämligen visningen en form av fotokonfrontation och skulle följaktligen ha
genomfört� och redovisat� i enlighet med de rutiner som tillämpas vid !>å
dana förrättningar (se bl. a. Allmän Polisiära . Kriminalpolistjänst . U t red
ning- Spaning 3). En !>. k. valkonfrontation borde således ha ägt rum och
C . . !>Om närmast var ansvarig för förrättningen. borde i protokoll eller pro
memoria ha redovisat hur visningen tillgått och vad A . och B. därvid uppgi
vit. Att så inte skedde synes delvis ha berott på att C. fätt den uppfattning
en att varken A . eller B. kände igen den misstänkte på fotografiet !>amt att
C . förbi\åg att även ett sådant resultat kunde vara av intresse vid den fort
!>atta utredningen.

II
l en annan \krivel'>e till JO uppgav en person

-

D. - att han under en ut

redning som gällde mi�stankar om narkotikabrott och grov stöld hade läm
nat vi\!>a uppgifter till polisen om vilka personer som eventuellt kunde ha
gjort "ig skyldiga till den grova stölden. Vid ett senare tillfälle hade för
hörsledaren. kriminalinspektören E . , förevisat ett antal fotografier och
därvid frågat om D. kunde utpeka den eller de personer som eventuellt ha
de begått den grova stölden. Efter det att D. tittat på fotografierna och för
klarat att vederbörande inte fanns med bland dem hade E . tagit ett av kor
ten och frågat om inte det föreställde den person som D. åsyftat i samman
hanget. D . som då igenkänt vederbörande. ansåg att en sådan visningsme
.

tod var felaktig och han ifrågasatte därför om det inte begåtts ytterligare fel
i utredningen. Han hemställde att JO skulle utreda saken.
Uppgifter inhämtades från E .
J O Wigelius anförde följande i beslut d e n 1 7 maj 1 976.
Vad angår frågan om det kan anse korrekt att vid en fotokonfrontation
lämna vi!>s hjälp med sökandet bör följande påpekas. Konfrontationen är
en engångsföreteelse och med tanke på den stora betydelse resultatet kan
fä är det av vikt att den genomförs på ett ådant sätt att inte någon utsätts
för påverkan. Om det vid något tillfälle av speciell anledning görs avsteg
från den huvudprincipen och exempelvis som i detta fall lämnas viss hjälp
med sökandet bland fotografier eller vidtages annan åtgärd som kan inne
bära risk för påverkan, måste självfallet den sålunda vidtagna åtgärden re
dovisas i protokollet eller promemorian över förrättningen. Jag finner dock
inte anledning att närmare gå i n på hithörande frågor, eftersom de ganska
ingående behandlas i olika läroböcker.
J det påtalade fallet hade det såJedes åJegat E . - oavsett vilken uppfatt
ning han må ha haft om resultatet av konfrontationen - att i protokollet re-
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dovi a vilken hjälp D. erhållit vid visningen. Dessutom borde det i proto

kollet ha antecknat

vilket antal fotografier som visats.

Person, som medtagits till polisstation for identifiering. har under

tra/1.\ 

port i polisbuss fått sitta på goll·et
När

A. tillsammans med en kvinna klistrade upp en affisch på väggen till

en fastighet i Stockholm. observerades de av sex poli män. som fårdade i
en polisbuss. Denna stannade och några av polismännen steg ur och fråga
de

A . och kvinnan om de hade tillstånd att klistra upp affischer. De gav in

te något egentligt svar och polismännen beslöt att kontrollera deras identi
tet. Kvinnan vi sade upp sitt körkort och fick därefter gå, medan A . . som
endast hade sitt 50-kort på sig. ombads att medfölja till polisstation.
l skrivelse till JO anförde

A . klagomål mot polismännens uppträdande

och behandling av honom vid tillf
ållet. Han uppgav bl. a. följande. När han
satte sig på ett av sätena i bussen, uppmanades han i brysk ton att i stället
sätta sig på golvet. Han frågade om anledningen härtill men fick som svar
enda t ··sätt dej på golvet för helvete · · . Bilgolvet var smutsigt och han att i
en mycket obekväm ställning utan att kunna se vart han förde
Utredning verkställdes i saken.
JO Wigelius anförde bl. a. följande i beslut den
Vad gäller transporten av

19 maj 1976.

A . anser jag i likhet med chefen för ordning -

polisen att en frihet berövad endast undantagsvis skall tvingas sitta på bil
golvet under tran port. Undantagen bör begränsas till situationer. där den
omhändertagne är så våldsam att han inte kan transporteras på annat sätt.
Det har inte gått att fä klarhet i vem som gav order om att

A . skulle ta plats

på golvet. Polisin spektören B. måste emellertid i egenskap av chef för pi
ketgruppen anses vara ansvarig för att

skedde. B. har uppgivit. att

A. transporterades på ätt om
A . var onormalt lugn och avvaktande och av

denna anledning bedömdes kunna utöva våld mot polismännen. samt att

A. därför beordrades ta plat på golvet. Jag kan inte annat än känna olust
inför den av B. uttalade uppfattningen att personer. som uppträder på ett
enligt polisen onormalt lugnt sätt kan behandlas som presumtiva våldsut
övare. Jag finner angeläget att något liknande inte upprepas. Av ordnings
polisc hefens yttrande anser jag mig kunna utläsa att åtgärder härför kom
mer att vidtas. Jag underlåter därför att företa ytterligare åtgärd i saken.
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II. Försvaret m. m.
Åtal mot löjtnant för missbruk av förmanskap
l en skrivelse. som kom in till JO den 22 oktober 1975, anförde Gösta
Torstensson. som fullgjorde värnpliktstjänstgöring vid Göta ingenjörrege
mente ( l ng 2) . i huvudsak följande. Den 30 september 1975 hade sjätte
kompaniets gruppbefalsskola . som Torstensson tillhörde. övning i fålt un
der befål av löjtnanten Bo HorndahL Efter utspisning av lunch låg Tor
stensson och vilade på sin stridspackning. Efter en stund beordrade Horn
dahl "fem minuter vilan slut". varvid alla utom Torstensson reste sig di
rekt och tog på sig sina stridspackningar. Torstensson tog det ganska lugnt
och låg kvar på sin packning cirka tre minuter, varefter han reste sig för att
ta på sig sin stridspackning. l samma stund beordrade Horndahl "vilan
slut". Torstensson protesterade mot detta men fortsatte att t a på sig ut
rustningen. Horndahl beordrade då honom att lägga ned utrustningen och
ställa upp vid sidan av plutonen . varefter Horndahl beordrade honom att
göra trettio armhävningar. Torstensson uttryckte sin motvilja mot ordern ,
men Horndahl upprepade ordern under hänvisning till att det var bättre
med armhävningar än med kompaniförbud. Torstensson utförde cirka tio
armhävningar . varefter Horndahl beordrade honom att göra ytterligare tio
armhävningar. av vilka Torstensson utförde sex eller sju . På Torstenssons
fråga om detta inte var straffexercis svarade Horndahl att det var extra
kommendering . kompletterande utbildning eller dylikt. - Torstensson
hemställde om besked från JO om Horndahl förfarit felaktigt.
Efter remiss inkom regementschefen för lng 2 . översten Lars Anders
son. med utredning och yttrande. Därvid fogades en av Horndahl upprät
tad skriftlig redogörelse av följande innehåll.
Den 30 september 1975, hade jag övning i stridsskjutning . grupps för
svar. Plats Risan Trp:30 grpchefselever. Övningen var ett heldagspass
med lunch i terrängen. Efter förmiddagspasset utspisades lunch. Under
lunchen var jag ensamt befäl på platsen då de två andra övningsledarna,
Serg Samuelsson och Öfu Ekman utspisade hemma. Då samtliga hade ätit,
diskat och fått erforderlig tid för vila. berordrade jag "om fem minuter vi
lan slut". Detta innebär att efter fem minuter skall soldaten stå på samma
plats, samma uppställningsform med samma lystringsgrad (manöver) som
då "vila" beordrades . Jag sade även detta, för att missförstånd ej skulle
kunna uppstå. Då jag givit min order "om fem minuter vilan slut" började
soldaterna genast att plocka ihop matkärl, stoppa ner dessa i ryggväskan,
ta· på sig stridssele och vapen samt rätta in sig. Detta gjorde samtliga utom
Torstensson. H a n hade redan packat ihop sina saker och låg nu vilande på
sin packning. Torstensson var halvvaken, vilketjag märkte, när hans kam-
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rater sade till honom. "Kom igen n u , Torstensson". Han bara log samt
tittade sig slött omkring hur långt dc andra hade kommit. Då 4 minuter och
50 sekunder hade gått var samtliga utom Torstensson klara. Efter fem mi
nuter reste sig Torstensson upp och började ta' på sig packningen. Jag sa
de "vilan slut" samt sade till Torstensson. som hade fått på sig packningen
till hälften att lägga ner denna och ställa upp framför plutonen. Han mutt
rade något . vilket jag icke uppfattade. men kom fram och ställde sig. Jag
beordrade honom att göra 30 armhävningar. Han tittade förvånat på mig
..
och protesterade något. Jag upprepade "Torstensson 30 armhävningar .
Han lade sig ned och gjorde 10. Jag beordrade då lO till varav han gjorde 7.
Jag tyckte. att det räckte och beordrade honom att ställa in sig i ledet.
Detta gjorde han. Han frågade mig om detta inte var straffexercis. jag sva
rade. att det inte var så utan ' 'extra kommendering··. Därefter fortsatte öv
ningen enligt plan. Varför Torstensson fick göra armhävningar var för att
rycka upp honom. då han verkade !>lö och trött . Vi skulle ju nu fortsätta
övningen och jag ville inte ha en halvsovande soldat. som skulle skjuta
�karpt tilhammans med sina kamrater och därmed vara en säkerhetsrisk.
H ur jag är s�ikcr på tidangivelsen ovan är att jag alltid. när jag ger en order
med tid i kontrollerar klockan. Annars är ordern meningslös. Att soldaten
ej ställde upp i tid är en annan sak. men då Torstens!>On av mig ansågs vara
en bra soldat och jag trodde. att det skedda var en engångsföreteelse. an
mälde jag honom ej för kompanichefen.
Andersson anförde följande.
A v Horndahls och Tor�tcnsson� uppgifter i handlingarna synes det
framgå. att Horndahl vid det med anmälan avsedda tillfället 1 975-09-30 kan
ha gjort �ig !>kyldig till missbruk av förmanskap genom att såsom bestraff
ning otillbörligen beordra Torsten!.son att göra 30 armhävningar. varav
denne utfört 16 eller 17 innan Horndahl återkallat ordern och beordrat ho
nom att ställa in sig i ledet. Missbruk av förmanskap får icke bestraffas i
disciplinmål.
Torstenssons uppgifter i anmälan tyder på att han i viss mån uppträtt
provocerande. Horndahl synes ha äterkallat sin order innan denna helt var
verkställd. Enligt Horndahls utsago var hans avsikt att genom armhäv
ningar väcka Torstensson så att han icke blev en säkerhetsrisk vid den ef
terl'ö[jande stridsskjutningen. Dessa förhållanden anser jag tala för en mild
bedömning av Horndahls handlingssätt.
Genom skrivelse den 25 november 1975 unde rrättades Horndahl om att
han var skäligen misstänkt för missbruk av förmanskap. Samtidigt bered
des han tillfälle att inkomma med uppgift om den ytterligare utredning han
kunde finna erforderlig ävensom det yttrande han kunde finna anledning
ti Il.
l en skrivelse, som kom in till JO den 29 december 1975, meddelade

Horndahl att han icke hade något ytterligare att anföra.
Horndahl tillade vid kompletterande förhör den 1 6 januari 1976 följande.
Han bestred ansvar för missbruk av förmanskap. Å läggandet för Tor
stensson att utföra 30 armhävningar skedde ej otillbörligen. Ordern var ej
en påföljd för att Torstensson underlåtit att ställa upp i rätt tid utan var en-
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dast av�edd att göra ToNen�son piggare inför strid-,skjutningen och där
med undvika att Tor-,tens-,on på grund av trötthet blev en '>äkerhet�ri-,k. Han ville ej förneka att han - som Torstensson gjorde gällande i sin anmä
lan hit - hade sagt att "det är bättre med armhävningar än kompaniför
bud " " . Det kunde ha skett i samband med utdelande! av ordern om 30 arm
hävningar. Såvitt han nu kunde erinra sig falide han dock yttrandet vid en
senare genomgäng och då som war på en fråga var'> närn1are innebörd han
nu ej kom ihåg. Han av\i\g därmed enda�t att ge uttryck för den å'>ikten att
det i allmänhet kunde vara lindrigare för den värnpliktige om denne . .:fkr
att ha gjort sig skyldig till för�eelse. fick göra några armh�ivningar än att
t. ex. tvinga� stanna kvar på kompaniet några dagar.
lj�insteman vid ombud�mannaexpeditionen höll den 25 februari 1976
förhör med vpl . Hans Fridh och vpl. Björn Wikander. vilka b�da deltagit i
den ifrågavarande övningen. Fridh och Wikander lämnade därvid i huvud
sak med Tor'>tens\on överen<;�tämmande uppgifter. Wikander uppgav '>å

lunda bl. a . att HorndahL på fråga av Tor'>ten� ...on om de beordrade arm
h�ivningarna var traffexerci� . �varat att det var bLittt·e med armhLivningar
än kompaniförbud.
Hornd<�hl beredde\ tillfållc att yttra �ig över vad ...älunda framkommit
men lät '>ig ej avhöra.
l an\lutning till en redogörel<>e för vad i ärendet sålunda förekommit an
förde -,tällföret riidamlc JO Wigeliu

i en den 4 maj 1976 dagtecknad. till

l�in'>åklagarcn i Jönköpings län överlämnad åtalsinstruktion följande.
Det finns ej anledning att betvivla Horndahb uppgift att TllP..ten��on un
derlät att i r�itt tid ... tälJa upp efter lunchvilan. Horndahl beordrade därvid
Torsten'i�on att lägga 'iig ned på marken framför plutonen och utföra tret
lin armhävningar. Tor!>tenssun protesterade men !>edan Horndahl uppre
pat ordern utförde Tor... ten!>son cirka tio armhävningar. Horndahl beordra
dc Tur\ten'>:-tln att utföra ytterligare tio armhävningar. av vilka Torstens
\on utförde
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eller ...ju innan Horndahl återkallade ordern. Horndahl har

bc\tritt att han utdelade ordern med anledning av att Torstens'>on underlät
att '>tälJa upp i rätt tid efter lunchvilan. Omständigheterna är emellertid så
dana att Horndahls uppgift därvidlag torde kunna lämnas utan av<;eende.
Tor\ten., .. on och Wil,.ander har sälede� uppgett att Horndahl i samband
med att denne utdelade ordern yttrade att det var bättre med armhävningar
än med kompaniförbud . och Horndahl har ej velat förneka att han vid till
fåilet kan ha sagt detta. Ej heller senare när Torstensson frågade om anled
ningen till att han beordrades utföra armhävningar uppgav Horndahl annat
än att det var "extra kommendering". Även omständigheterna i övrigt. så
som att beordra Torstensson att inför plutonen utföra hela trettio armhäv
ningar . ger vid handen att Horndahl utdelade ordern i syfte att bestratTa
Torstensso n . Även om syftet med ordern . såsom Horndahl gjort gällande .
var att rycka upp Torstens on har åläggandet för Torstensson att under
förhandenvarande omständigheter utföra trettio armhävningar likväl skett
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otillbörligen. Horndahl �yne� �älunda ha gjort sig �kyldig till miss.bruk av
förman kap.

tratT för mi sbruk av förmanskap fär ej ålägga'> i di'><.: iplin

mål.
På grund av det anförda bes.lutar jag att åtal mot Horndahl \kall väcka�
vid Eksjö tingsrätt enligt 2 1 kap. 5 § andra stycket brottsbalken för miss
bruk av förmanskap bestående i att Horndahl den 30 september 1975 i Ek
sjö under tjänstgöring vid Göta ingenjörregemente i egenskap av övnings
ledare vid skjutning otillbörligen ålagt värnpliktige Gösta Torstensson att
utföra trettio armhävningar med anledning av Torsten�son., förhällande i
tjänsten.
ställföreträdande JO uppdrog åt länsåklagaren att föran'>talta om att åtal
väckte., och utförde� i enlighet med åtalsin<;truktionen.
Di�trikbåklagaren Göran Äng yrkade vid tingsrätten an� var å Horndahl
i enlighet med åtalsinstruktionen.
Tiii!(Uättell medde/adt• dom i måll'l de11 8 juni / 976

och dömde därvid

Horndahl jämlikt 2 1 kap. 5 § andra �tycket brottsbalken för mi.,.,bruk av
förmanskap till disciplinbot femton dagar å 27 kronor.
l domen redogjorde tingsrätten inledningsvis för åklagarenll utveckling
av åtalet och anförde därefter i domllkälen följande.
Horndahl har vidgått de faktiska omständigheterna men be:.tritt åtalet
enär han med åläggandet för Torstensson att göra armhävningar ej avsett
att bestratTa denne samt åläggandet ej heller eljest var otillbörligt med hän
syn till omständigheterna.
Närmare hörd har Horndahl uppgivit bl. a . : När han beordrade "fem mi
nuter vilan slut" låg Torstensson på sin packning och halvsov. Torstens
sons beteende var dock inte provocerande eftersom Torstensson uppen
barligen inte var helt vaken. För t när fem minuter gått re te sig Torstens
son och började ta på sig sin packning. Horndahl bedömde det som nöd
vändigt att rycka upp Torstensson för att förhindra att denne på grund av
trötthet skulle komma att utgöra en säkerhetsrisk under den fort atta
skjutövningen. Torstensson. som var en bra soldat. hade skött sig utan an
märkning under förmiddagspasset. Det sätt Horndahl valde för att rycka
upp Torstensson anser Horndahl var "en bra lösning". Kanske kulle han
dock välja en annan metod om han i framtiden ställdes inför ett likartat av
görande. Horndahl kan inte finna att han handlade felaktigt eller olämpligt
och han förmenar därför att åläggandet ej var otillbörligt. Med uttalandet
att det var bättre med armhävningar än med kompaniförbud menade han
att det var bättre att Torstensson före den fortsatta skjutövningen rycktes
upp ur sitt trötthetstillstånd genom att utföra armhävningar än att Tors
tensson under skjutningen på grund av trötthet ställde till med något som
efteråt kunde komma att medföra kompaniförbud för Torstensson. Utta
landet att Torstensson erhållit en extra kommendering innebar endast att
ordern om armhävningar gällde Torstensson ensam och således inte övriga
i skjutövningen deltagande värnpliktiga.
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Si\som vittne har på åklagarens begäran hörts sjukvårdsbiträdet Björn
Wikand er. �om tillhörde samma pluton som Torstensson. Wikander har be
rättat i huvudsak följande. Sedan Horndahl givit ordern "fem minuter vi
lan slut" samlades de värnpliktiga utom Torstensson på två led, ställde
upp sa mt började ta på sig utrustningen. Torstensson halvlåg på sin pack
ning som dock stod på plats i ledet. När order sedan gavs om att vilan var
slut reste sig Torstensson och började ta på sig sin utrustning under protes
ter. Tor!>tensson be o rdrades då av Horndahl att ställa sig "vid sidan om''
och han gjorde också detta. Sedan Torstensson därefter ålagts att göra
armhävningar började han under protester utföra sådana och gjorde sam
manlagt ett tiotal. l samband härmed ställde Torstensson någon fråga till
Horndahl och fick därvid till svar att armhävningar var bättre än kompani
förbud. Vad Torstensson frågade Horndahl minns inte Wikander. Han hör
de inte heller och kommer för övrigt inte ihåg vad Torstensson yttrade när
han protesterade mot de order han fick . Snarast var det frågan om ett
··muttrande" från Torstenssons sida. Enligt Wikanders bedömande hade
fem minuter inte förtlutit när Horndahl beordrade ' ' vilan slut". Wikander
och alla de andra fick den uppfattningen att detta var anledningen till att
Torstensson p rot esterad e när han reste sig upp. Wikander. som någonstans
läst om ett liknande fall . uppfattade Horndahls åtgärd som "felaktig".
To rs tens son hade. när den ordern "fem minuter vilan slut" gavs, tid på sig
att slöa. Det tar nämligen inte fem minuter att ta på sig utrustningen. När
Horndahl återkallat ordern yttrade han något om att här hade de värnplik
tiga något för "Värnpliktsnytt". Förhållandet mellan Horndahl och de
v�irnpl i ktiga var varken dåligt eller gott. "det var ingen speciell kamratan
..
da pi\ något sätt .

TiiiRSriille/1.1" bediimniiiR

Wikanders i vittnesutsagan redovisade uppfattning att ordern "vilan
..
�lut utdelats innan stipulerade fem minuter förflutit grundas endast på en
uppskattning från Wikanders sida. Det finns därför ingen anledning att be
tvivla H o rn dah l s uppgift att Torstensson rest sig upp först sedan den utsat
ta tiden gått till ända. Utrett är således att det tidsmässigt varit i det av
Horndahl påstådda läget som Horndahl ålagt Torstensson att utföra trettio
a m1h ävn in gar . Redan detta förh ållan d e talar enligt tingsrättens mening för
att åläggandet avsetts vara en bestraffning av Torstensson för att denne
underlåtit at t i rätt tid s tä l la upp efter lunchuppehållet. Samtliga övriga om
ständigheter ger också vid handen att Horndahl utdelat ordern i syfte att
be � t raffa Torstensson. Vid denna bedömning beaktar tingsrätten att Horn
dahls förklaring till uttalandet att armhävningar var bättre än kompaniför
bud framstår som en uppenbar efterhandskonstruktion. På grund av det
anförda finner tingsrätten styrkt att Horndahl otillbörligen ålagt Torstens
son att utföra trettio armhävningar med anledning av dennes förhållande i
tjänsten. Den gärning. varom Horndahl sålunda övertygats bör bedömas
pi\ sätt åklagaren gjort gällande.
Tingsrätten finner det betänkligt att Horndahl alltjämt ej inser att han
förfarit felaktigt men anser att gärningen ändock må sonas med ett måttligt
d is ci pl i ns traff av disciplinbot.
Tingsrättens dom har vunnit laga k raft .
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VärnpUktigs vapenvägran bör inte föranleda att den värnpliktige till
frågas om ban tillbör vapenvägrarorganisation eller politisk förening
l ett ärende klagade en värnpliktig pä att han utsatts för politisk utfräg
ning när han efter inryckning vägrat fullgöra värnplikten. Utredning verk
ställdes i saken.

I beslut den 25 maj 1976 anförde JO Uhlin följande.

Enligt 26 § andra stycket vapenfrikungörelsen ( 1 966 : 4 14) gäller. att om
den som fullgör värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst vägrar eller un
derlåter att fullgöra vad som äligger honom och äberopar sådana skäl att
det kan antagas att han inte kommer att fullgöra tjänstgöringen skall han
omedelbart hemförlova . varefter myndigheten skall göra anmälan om för
hällandet till äklagare eller polismyndighet och till regeringen samt bifoga
utredning i saken.
I den av värnpliktsverket fastställda per onalredovi ningsinstruktionen.

del l , moment 1 3 1 5 . föreskrivs att av den utredning om kall bifoga an
mälan till regeringen enligt 26 § vapenfrikungörelsen skall framgä bl. a . av
den värnpliktige uppgiven orsak till vägran. Skälet härtill torde vara att
man behöver veta om den värnpliktige tillhör sekten Jehovas vittnen.
Medlemmar av denna ekt inkallas nämligen inte till värnpliktstjänstgö
ring.
Någon anledning att därutöver tillfräga den vägrande om organisations
tillhörighet föreligger inte och han är heller inte skyldig att besvara sädana
frägor.
JO fann därför att till den värnpliktige ställda frågor om han tillhörde nå
gon vapenvägrarorganisation eller nägon politisk förening var ej blott över
flödiga utan ock ä olämpliga.

Felaktiga inkallelser och bestraffningar av vapenvägrare
JO Uhlin har till behandling upptagit frågan om riktigheten av vissa do
mar. varigenom vapenvägrare ådömts straff för sin vägran. Ä rendet har
ännu inte avslutats. Det synes emellertid vara av allmänt intresse att det
redan nu lämnas en kortfattad redogörelse för vad som hittills förekommit i
saken.
I 26 § andra tycket vapenfrikungörelsen ( 1 966 : 4 14) stadgas:
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Vägrar eller underlåter den som fullgör värnpliktstjänstgöring eller va
penfri tjänst att fullgöra vad som åligger honom och åberopar han sådana
skäl att det kan antagas att han icke kommer att fullgöra tjänstgöringen.
skall han omedelbart hemförlovas. Myndigheten skall genast göra anmälan
om förhållandet. förutom till åklagare eller polismyndighet . till regeringen
och bifoga u t redning i saken. Kallelse till ny tjänstgöring får icke ske förr
än regeringen meddelat beslut i anledning av anmälningen. - - l 27 * vapenfrikungörelsen stadgas:

Förklarar någon hos militär myndighet. hos arbetsmarknadsstyrelsen el
ler vapenfrinämnden. att han icke kommer att fullgöra värnpliktstjänstgö
ring eller vapenfri tjänst . och finnes med hänsyn till hans anslutning till re
ligiöst samfund anledning antaga att han icke kommer att fullgöra någon
form av tjänsteplikt . skall myndigheten göra anmälan om förhållandet till
regeringen och bifoga utredning i saken. Är han i tjänst. skall han omedel
bart hemförlovas. Kallelse till tjänstgöring får icke ske förrän regeringen
meddelat beslut i anledning av anmälningen.

När inkallelse skett innan regeringen meddelat beslut i anledning av an
mälan enligt 26 § andra stycket har inkallelseordern ansetts inte medföra
tjänstgöringsskyldighet. varför den värnpliktige inte varit underkastad lyd
nadsplikt såsom krigsman ( N J A l 1974 s. 2 1 7 fl) . Han gör sig alltså inte

skyldig till lydnadsbrott när han i sådant fall vägrar mottaga vapen eller an

nan utrustning.
l beslut av högsta domstolen den 1 4 oktober 1 975 har vidare fastslagits.
att resning kan beviljas i tidigare avgjort mål. i vilket straff för ly<.lna<.lsbrott
ålagts vapenvägrare som på angivet sätt varit felaktigt inkallad. Genom be
slutet utdömdes också ersättning till den felaktigt dömde.
Från justitieombudsmannaexpeditionen har hos försvarsdepartementet
inhämtats uppgifter om ärenden . i vilka anmälningar gjorts om vapenväg
ran. Det har därvid framkommit. att flera vapenvägrare inkallats till tjänst
göring trots att regeringen inte meddelat beslut i anledning av tidigare gjord
anmälan om vapenvägran och att de dömts för lydnadsbrott på grund av ny
vapenvägran . Beträffande 1 8 domar kan ifrågasättas om inte resningsskäl
föreligger. De ålagda straffen utgör i två domar tre månaders fangelse . i
tolv domar två månaders fangelse, i tre domar en månads fängelse och i en
dom 40 dagsböter å l O kr. En dom på två månaders fängelse och e n dom på
tre månaders fangelse gäller samma person.
Genom beslut den 14 juni 1976 hänsköt JO till riksåklagaren frågan om
vidtagande av åtgärder för resning i ovannämnda mål.
Samma dag begärde JO att värnpliktsverket skulle utreda om ytterligare
fall förekommit . där värnpliktiga inkallats i strid mot ifrågavarande be
stämmelser och där rättelse bör ske av meddelade domar. Värnpliktsver-
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ket anmodades också att avge yttrande om orsaken till de felaktiga inkal
lelserna och att upplysa om de åtgärder som vidtagits för att förhindra så
dana inkallelser.
Sedan resningsfrågorna avgjorts och ärendet även i övrigt avslutats
kommer en fullständig redogörelse för detsamma att intagas i ämbetsberät
telsen.
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III. Vårdområdet
Kriminalvård
Våldsanvändning på kriminalvårdsanstalt
En intagen. J . . på kriminalvårdsanstalten Skenäs anmälde följ ande. U n
der middagsrast den 23 september 1975 somnade han och blev vid 14-tiden
väckt av vårdaren vid anstalten Enar Karlsson. Eftersom han var yrvaken
somnade han emellertid om. Han blev då ånyo väckt av Karlsson. Ett häf
tigt meningsutbyte uppstod. varefter Karls on gick för att hämta vederbö
rande assistent vid anstalten. Sedan det visat sig att assistenten inte var an
träffbar återvände Karlsson. Karlsson frågade då J. om denne skulle åter
vända till arbetet eller om han skulle "slita" J . ur sängen. J . blev irriterad
och svarade "lite försmädligt" . Karlsson blev då tydligen arg. ruskade J .
och tryckte ner honom i sängen så att J . slog huvudet i väggen. Därpå
"kopplade'' Karlsson ett strupgrepp på J . J . kände panik och försökte föra
undan Karlsson med foten. Karlsson tryckte då med hela sin kroppstyngd
ner J . på sängen med underarmen pressad mot J : s strupe. En i ntagen in
grep och avbröt händelseförloppet. Ytterligare två intagna åsåg händelsen.
l ärendet har vidare framkommit följande. J . förllyttades samma dag
som händelsen hade ägt rum till kriminalvårdsanstalten Norrköping. Sty
resmannen för kriminalvårdsanstalten Skenäs. anstaltsdirektören Birgitta
Sahlin. hade då fått en rapport av Karlsson samt hade hållit ett kort förhör
med J . Den 2 oktober 1975 höll Sahlin på Norrköpingsanstalten förhör med
J . l förhörsprotokollet har inledningsvis upptagi.ts följande version av hän

delsen lämnad av Karlsson.
1 975-09-23 gick J. ej ut till arbetet efter lunch utan stannade kvar på sitt
bostadsrum. Då man efterlyste honom från arbetsplatsen. gick vårdare
Enar Karlsson till J : s bostadsru m , där J . låg och sov. Karlsson väckte J .
och meddelade honom, att man sökt honom på arbetsplatsen och att det
var dags att gå ut och arbeta. Klockan var då omkring 1 4 . 1 O. Karlsson läm
nade därpå rummet och återvände efter ca 5 min. då J. fortfarande låg och
sov. Efter att ha sagt till honom ytterligare ett par gånger gick Karlsson ut
igen . då för att hämta assistenten. Hon fanns dock ej på paviljongen . var
för Karlsson efter ytterligare några minuter gick i n i J .s rum. Han hade då
satt sig upp i sängen och skulle just tända en cigarrett. Vid tillsägelse om
att skynda på u t , svarade J . : " U t u r rummet" . Karlsson tog då tag i J : s
blåblus för att dra u p p honom u r sängen , varvid J . började sparka och slå
Karlsson. som för att hejda J. tvingades lägga omkull honom på sängen.
Under det tumult som uppstod körde J . upp ett knä i ansiktet på Karlsson.
varvid huvudskrapning och rodnad uppstod i Karlssons panna. Under brå-

1 26

k et kom ytterligare 2 intagna in i rummet och uppmanade Karlsson och J .
att sluta bråka . varefter J . lämnade rummet.
l protokollet antecknades följande angående förhöret med J .

Han hade somnat på lunchen och försovit �ig. Hade ej hört signalen k l
1 2 . .'i.'i. Han vaknade av att vårdare Enar Karlsson kom i n och talade o m att
J. försovit sig. och att J . skulle iväg och arbeta. Kommer ej ihåg ordagrant
vad Karlsson sa eftersom J . var halvvaken. J. somnade därefter om igen.
Vaknade av att Karlsson på nytt kom in i n1mmet och sa någonting om att
J. skulle gå ut och jobba och att han skulle gå och hämta assistenten. Kom
sedan tillbaka för 3:e gången. J . hade då satt sig upp och tänt en cigarrett.
Karlsson sade då: ' ' Fattade Du inte. att Du skulle gå och jobba". J . svara
de då. att Karlsson skulle sluta tjata. Karlsson gick då fram till J . . tog tag i
kragen på jackan. varvid han kom åt håret och också gjorde ett märke på
halsen. vilket J . säger sig ha visat för anstaltsläkaren. Genom det greppet
åkte J . bakåt och slog huvudet i väggen. varvid en bula uppstod (har dock
inte visat denna för läkare n ) . Eftersom Karlsson höll kvar taget. och J .
kände det som om han skulle kvävas. då Karlsson höll underarmen mot J . s
strupe . försökte J . få u p p knäet för att komma loss. Han uppgav. a t t han
trodde. att han träffat Karlsson i bröstet. men förhörsledaren påpekade då.
att Karlsson hade en stor bula i pannan och skrapsår. varvid J. uppgav. att
hans knä i så fal l måste ha träffat Karlssons panna i stället.
Av J : s uppgifter framgår vidare . att tre intagna kom till bostadsru mmet
och att en av dem skilde J . och Karlsson åt.
Vid delgivning på anstalten av protokollet påpekade J. bl. a. att Karls
son. då denne kom för tredje gången. också yttrade att han skulle slita J. u r
sängen.
J . förflyttades senare från Norrköpingsanstalten till kriminalvårdsanstal
ten Kristianstad.
Vid en under hand företagen kontakt har Sahlin uppgivit bl. a. att J : s
uppgifter under förhöret tydde p å a t t d c andra intagna kom t i l l J : r u m för t
då handgemänget hållit på en god stund. Hon hade inte hört dem som vitt
nen eftersom de med hänsyn härtill inte skulle kunna bidra till ett klarläg
gande av de frågor där uppgift stod mot uppgift.
Utredningen i ärendet har därefter kompletterats genom telefonförhör
med två intagna. här kallade A . och B . . samt med Karlsson.
Vid förhören uppgav A. och B. att J. vid deras ankomst till rummet låg i
sängen med Karlsson ovanpå. Som A . uppfattade det höll Karlsson med
bägge händerna om J : s hals eller hade i vart fall händerna på J :s huvud.
Enligt B . höll Karlsson med ena handens tumgrepp om J:s hals. Efter hän
delsen uppvisade J . enligt A. och B. röda märken på halsen. A:s och B : s be
rättelser skiljer sig dock åt på några punkter. Säledes har de bl. a. lämnat
motstridande uppgifter om vilket häll Karlsson och J. läg ät i sänge n .
Karlsson har lämnat utförliga och detaljrika uppgifter rörande händelse
förloppet. Ur dessa förtjänar följ ande att återges. Karlsson tog tag i J : s
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rock för att visa denne att han menade allvar och för att " hjälpa honom
..
upp . J . nög då upp ur sängen och bl. a. sparkade Karlsson på vänster
smalben - något som kunde bekräftas genom läkarintyg - och slogs. Som
en följd härav lade Karlsson ner J . i sängen. men kom därvid att ligga snett
över J. med sin bröstkorg mot dennes bröstkorg men med sitt huvudparti
snett i riktning mot J :s fötter. J . krängde och sparkade och innan Karlsson
hunnit fä upp sin vänstra arm som skydd hann J . knäa honom i huvudet
med skador som följd . U nder hela händelseförloppet bibehöll Karlsson sitt
grepp om J : s rock i det vänstra rockslaget. Under tumultet i sängen kom
rocken att vridas något om J :s kropp så att Karlssons hand förnyttades i lä
ge frän J : s vänstra till dennes högra sida. Kragen på vänstra sidan av J : s
rock kom således att vara sträckt mot J : s högra sida. Karlssons högra arm
båge låg mot J : s vänstra axel. Karlsson höll det inte alls för uteslutet att
hans arm kunde ha kommit emot J : s hals under tumultet. Karlsson tog ald
rig något strupgrepp på J. Ett sådant grepp hade varit orimligt i det läget.
J. har beretts tillfålle att inkomma med påminnelser men har inte begag
nat sig därav.

Vid ärendets avgörande anförde JO Wennergre n .
D:.:t inträffade ä r att s e mot bakgrund a v att d e n som ä r intagen i krimi
nalvärdsanstalt enligt 12 § lagen ( 1974: 203) om kriminalvärd i anstalt är
skyldig att utföra det arbete som åläggs honom. Genom att trots upprepade

tillsägelser inte återgå till sitt arbete har J. uppenbarligen brutit mot denna
bestämmelse och följaktligen förfarit indisciplinärt.
Enligt Karlssons version av händelseförloppet skulle han ha fattat tag i
J : s blåblus för att dra honom ur sängen. Detta stämmer väl överens med
det uttalande som Karlsson enligt vad J . uppgivit skulle ha fål l t i samman
hanget och det stämmer också delvis med vad J. själv uppfattat hände. Jag
linner därför utrett att Karlsson på angivet sätt fattat tag i J . och försökt att
dra honom u r sänge n . Väld får tillgripas endast när tjänsteuppgiften ej kan
lösas på annat sätt. Så kan inte anses h a varit fallet här. Genom att gå
handgripligt tillväga har Karlsson d ärför överträtt sina befogenheter och
åsidosatt sina åligganden. Då det ej kan anses ha skett i allenast ringa män
har han följ aktligen gjort sig skyldig till tjänsteförseelse. Det fortsatta hän
delseförloppet visar också med all tydlighet hur olämpligt det är att gå
handgripligen tillväga i en sådan situation som det var fråga om. Karlsson
hade emellertid. innan han grep tag i J .. tre gånger vid olika tillfållen me
delst blott lämpor sökt förmå J . att själv återgå till arbetet och hade även
gjort försök att fä hjälp av assistenten på paviljongen. Mot bakgrund härav
och då det väld som Karlsson i detta skede använde sig av var av förhällan
devis ringa beskaffenhet och tillgreps blott i det i och för sig legitima syftet
att söka förmå den tredskande J. att resa sig ur sängen stannar jag om än
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med vi

tvekan . för all inte göra disciplinanmälan rörande u.:nna "'" till

kriminalvårdsstyrelsen utan låter bero vid det ovan �agda.
BeträtTande det fortsalla händelseförloppets en�kilda uelar går uppgifta
na isär. De viuncn som J . åberopat har kommit in i ell relativt -,en t -, J...: de
och deras uppgifter belyser således bloll slutet av händelseförloppet.
Ett par saker förtjänar särskilt au närmare beröras. Av direkt avgörande
betydelse för det fortsalla händelseförloppet i samband mt:d au Karb-,on
grep tag i J : s kavaj är J :s agerande med anledning därav .

:tgo n form

a\

reaktion frän J : s sida med anledning av greppet fram�tår närma� t \om na
turlig. U ppgifterna om vad som skedde går emellertiu isär. En ligt Karb�on
inledde J. något som redan i det skedet kunde betraktas som ett reg.:lriill

slagsmål . omfauande jämväl sparkar. Enligt J : s version tryckte Karls�on
redan genom greppet i kavajen ner honom i sänge n . Seu mot bakgn• nll

<1\

ändamålet med greppet i kavajen. vilket också enligt J : l> egna uppgifter tllll
vad som uttalade

i sammanhanget var att få J . upp ur sängen. och ;i\- en

mot bakgrund av Karlssons uppgifter rörande skadan på smalbenet. ;i r jag
närmast benägen att sälta tilltro till Karlssons version.

J . har på tålt att han lagit sitt huvud mot väggen då han tryckte\ ner i
sängen. Uppgiften förefaller inte alls osannolik. Därmed är ingalunda �agt
att Karlsson åstadkommit detta medvetet. Det får i stället se' �om eu
olyckligt resultat av den för Karlsson. enligt vad han Jälv uppgivit. oviin
tade och plötsliga utveckling som händelseförloppet fick.
Vad som vidare framför allt framstår som nödvändigt att närmare under
söka är uppgiften om att grepp mot J : s strupe förekommit i sammanhange t .
..
J . har själv i sin anmälan h i t uttryckt saken så. all sen kopplar han c u
..
..
..
..
.
.
strupgrepp på mig . Valen av ordet kopplar i stället för tar lt!der tan
ken till att fråga ej var om cll grepp med händerna utan att Karlsson anviin
de armarna. Detta bekräftas uttryckligen genom dc uppgifter som J. läm
nade vid förhöret på anstalten och kan också stämma överen med Karl�
sons uppgifter om sin högra arm placering. Intrycket för J . av cll formligt
grepp mot struptrakten kan också onekligen ha förstärkts på grund a\ den
sträckning som . enligt vad Karlsson uppgivit. skedde i J : s kavaj över hals
trakten genom greppet i kavajen. De båda vittnenas uppgifter pä denna
punkt om att strupgrepp med en hand eller rent av bägge händerna har
förekommit synes mig få betraktas som vaga uppgifter om osäkra ögon
blick intryck. Med hänsyn till vad Karlsson uppgivit om det olyckliga läge
som han utan egen förskyllan kommit att inta ovanpå J . och om J : s spar
kande m. m. i sängen framstår det som väJ förklarligt att J . kommit att bli
utsatt för en press mot struptrakten.
Enligt Karlssons uppgifter fortfor J . all göra motstånd ända till des� dc
andra intagna kom till städes. något som närmast bestyrks av vad J. uppgi
vit. Mot bakgrund av det våld som J. enligt vad som framkommit hade ut
övat - låt vara i avsikt blott att komma loss - kan jag inte finna annat än
att handlingsalternativen för Karlsson var synnerligen begränsade. och ni\-
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gon kritik mot honom för att han valde att söka hålla J . kvar till dc�� ucnne
höll -.ig \tilta an!.crjag mig inte kunna rikta.
Vad �om dl\ 1\tcrstår. vid sidan av mitt ovan gjorda uttalande rörande det
felaktiga i uct �iitt på vilket Karlsson slutligen gick till väga för att 'öka för
m:t J . att g11 i arbete . är om en samlad bedömning av händebcförloppet el
je� t ger ett intryck av att Karlsson därutöver förfarit felaktigt eller olämp
ligt. exempelvi� uti genom att inte åstadkomma att händel,eutvecklingen
avbröt�. Betraktat sl\ här i efterhand förefaller det som om detta inte skulle
ha varit ab-.olut uteslutet. Man måste emellertid ha i minnet att den ena tie
len av händcbcförloppet h�ir gav uen andra. Någon egcnilig tid till eftertan
ke kan inte ha givits och för Karlsson del måste också frågan om att skyd
ua �ig själv ha f1\tt en relativt framskjuten plats. Jag anser därför inte att nl\
gon avgöranuc kritik kan riktas mot Karlsson för ucnncs agcranuc under
det nlyckliga handgcm:inget.

Intagens rätt till telefonsamtal med advokat
l anmälan anförde Ö. som var intagen på kriminalvärdsanstalten Kurnia
i huvudsak följande. l samband med att ett rymning försök hade förekom
mit frän en avdelning vid an talten blev Ö. och dc andra i ntagna på en an
nan avdelning vid anstalten brutalt infösta på sina bostadsrum av ett 30-tal
vårdare utnl lade med batonger. ö. m. n . hade inte gjort sig skyldiga till
något k landerv�irt. Mot bakgrund av denna händelse begärde Ö. skriftligen

samma dag att fä ringa till sin advokat. Han fick emellertid avslag på sin
framställning. varvid som orsak angavs att det var oro på anstalten.
Efter remiss inkom yttranden från anstaltens styresman. anstalt�direk
törcn Lennart Wilson. och från assistenten vid anstalten Arne Grane l l .
Graneli anförde bl . a . följande.
Strax före arbetets slut . onsdagen den 1 9/ 1 1 1975 förekom utbrytnings
försök från avdelning H 2 vänster vid anstalten. Med tagande av gis-;lan u r
personalen. vilken hotade t i l l livet . försökte dc intagna rn fri väg u t u r an
stalten. En fas av detta utbrytningsförsök kunde iakttagas av övriga intag
na på H-huset genom verkstadslokalemas fönster. Dc intagna avbröt arbe
tet. rusade till fönstren och jagade upp stämningen genom '>krik och mot
arbetsledarna hotfulla tillrop. Verkstadspersonalen lyckade� ej förmå dc
intagna att återgå till sina arbeten.
Efter arbetstidens slut inlåste de intagna på sina respektive bostad!.
rum. Stämningen var uppjagad. personal hade skadats och extrapersonal
inkallades. För att förhindra ytterligare aktioner från dc intagnas sida i den
allmHnt upphetsade stämningen och för att få en överblick över skadornas
omfattning företogs inlåsningen.
Ö. uppgiver själv att han upplevde detta se m ett grovt och fult övergrepp
och ingav dä1iör omedelbart en skriftlig framställan om telefonsamtal till
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advokat Lundin. Denna framställan avslogs.

Ö.

hänvisar till K V S cirkulär

nr 1 / 1 974. § 107 där bl. a. sägs " ' I ntagen fär ej förvägras telefon!.amtal med
..
advokat eller annan jurist vid advokatbyrå . Jag vill hänvisa till den fort
satta texten i samma paragraf: "Sådana samtal skall expedieras !>å snart
det kan ske utan olägenhet för anstaltsarbetets behöriga gång

.

. .··.

Vidare kan beslutet betrakta mot bakgrund av KvaL § 5 2 som säger att
vi

a förmåner tillfälligt kan inskränkas.
Jag vill även påpeka att

Ö.

påföljande dag genom undenecknad as�istent

hade möjlighet att fä kontakt med advokat Lundin.

ö.

utnyttjade emeller

tid ej denna möjlighet.
Wilson instämde

i Granelis yttrande samt anförde vidare föjande.

Hela an!.talten var i upploppsstämning så tillämpningen av � 5 2 K vaL
var fullt adekvat.
Ö. ansåg vi !.om en av orosstiftarna på övriga H-husets avdelningar och
sedan han kort efter upploppet förflyttats till anstalten Kalmar har lugnet
äter lägrat sig över H-huset.

Ö. bl. a. att uppgifterna i GraneIl-; yttrande var fel
Ö. hade älede vi tat på egen hand i en annan del

l påminncl:.er anförde
aktiga och lögnaktiga.

av anstalten än verkstaden under rymningsförsöket och kände inte till nä
got om detta förrän i samband med inläsningen. Anledningen till transpor
ten av Ö. jämte tre andra intagna från anstalten var att de var ledamöter i
förtroe nderådets vid anstalten styrelse.

Vid ärendets avgörande anförde JO Wennergren.
Som kan utläsas av Granelis yttrande var anledningen till att
låst i sitt bo!.tadsrum på avdelningen inte den all just

Ö.

Ö.

blev in

skulle ha deltagit i

uppträdet på verk taden i samband med rymningen. Det förhöll sig i tället
så. att man företog inläsning av de intagna för att förhindra ytterligare ak
tioner från dera

ida i den allmänt upphetsade stämningen m. m. Fråga

var alltså om en förebyggande åtgärd. ej om en sanktion e. d .
l 3 0 § första

tycket första punkten lagen ( 1974: 203) o m kriminalvärd i

anstalt (kriminalvårdslagen) anges att telefon amtal mellan intagen och
person utom anstalten fär äga rum i den utsräckning det lämpligen kan ske.
l anslutning till denna bestämmelse har kriminalvårds tyreisen i 107 § and
ra stycket �itt cirkulär nr 1 / 1 974. vårdcirkuläret. föreskrivit att intagen inte
fär förvägras telefonsamtal med advokat eller annanjurist vid advokatbyrå
samt att sådant samtal skall expedieras så snan det kan ske utan olägenhet
för anstaltsarbetets behöriga gäng. l 52 § kriminalvårdslagen föreskrivs
dock. att om det är nödvändigt för att upprätthålla ordning och säkerhet
inom an tallen. kan förmåner som enligt lagen tillkommer intagen til lfålligt
in kränkas.
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Jag delar den uppfattningen. att 5 2 � k ri m i n a lvå rd�lagen i den uppl-.. o mn a
situationen kunde ti l lämpas på anstalten för en inlåsning efter arhct�tiden:-.
slut av dc ifrågavarande intagna i deras bostadsrum. Att åberopa detta lag
rum ock<.:\ si\som grund för avslag på begäran om advol-.. a hamtal ltlter �ig
doc !-.. ej göra i all '-.ynnerhet inte som det var just till ä m pni nge n av 5 2 � kri
minalvard:-.lagen \Om var orsaken till Ö: s begäran om att få ri nga �amtalet

ifraga. l vad mån h�indclserna pä anstalten gjorde att \amtalct med hän'>yn
till per�onaltillgl\ngen el le r el j es t ve rk li gen inte kunde expediera� �amma
dag utan olägenhet för arbetets be höriga gång har inte närmare klarlagt�.
Med hiinsyn till att i n låsningen av dc intagna skedde först ...cnt pli dagen
och till att Ö . p1\följande dag gavs möjlighet att kontakta advokaten ifraga.
finner jag det dock inte nödvändigt att ll\ta k o mple tt e ra utredningen p:'l
denna punk t utan avslutar ärendet under framhällande av at t Ö . inte fick
förvägra� �amtal med sin advokat och att samtalet skulle e " pedicra ... \:'l
�nart det /.. unde .Il..t• utan oliixenhet fiir anstalt�arhetets hehiirixa J.:O IlJ.:.

Brevgranskning vid kriminalvårdsanstalter

l en inom ombud�mannacxpeditionen

upprättad promemoria anfördes

följ ande.
Enligt 26 � först a stycket lagen ( 1 974: 203) om k ri m i nalvå rd i anstalt (kri
min a l vårdsl age n l 11\r annat brev till eller från i n t age n i kriminalvärdsan�talt
än brev mellan in t agen och svensk m yn d igh et eller advokat gran�kas om
det är påkallat av säkerhetsskäL Härvid skall iakttagas bestämmelserna i
stadgandets andra stycke. enligt vilka brev 11\r granska

om det finns an

ledning att anta att det innehåller otillåtet före mål. Vidare får brev grans
kas stickprovsvi . l sluten anstalt får brev dessutom granskas om det är
nödvändigt med hänsyn till den intagnes särskilda förhållanden. Enligt
27 § första stycket samma lag får granskning av brev ej vara mer ingående
än som är nödvändigt med hänsyn till granskningens syfte. Vid öppning av
brev bör enligt andra

tycket

amma stadgande den intagne vara närvaran

de . om det lämpligen kan ske.
l k ri m i n alv å rdsstyrel ens cirkulär nr 1 / 1 974. vård cirku läre t . har lämnats
vissa närmare föreskrifter röra n de bl. a. bre vgran sk n i ng . Således har angi
vit� att brevgran�kningen kan ske antingen genom öppnande av brev utan
att dess skriftliga innehåll läses eller genom både öppnande och läsande av
brev (83 § första stycket). Har brev öppnats endast för eftersökande av
otillåtna föremål

skall

brevet ej läsas (83 § andra stycket). Vid öppnande

av brev skall den intagne vara närvarande, o m k ri minalvårdsstyrelsen ej
för viss anstalt eller avdelning av anstalt bestämt annorlunda.
Vid ställföreträdande JO Svemes inspektion den 7 - 8 o ktobe r 1975
av kriminalvårdsan�talterna Mäshult. Halmstad och Singeshult framkom
att vid alla tre anstalterna tillämpades beträffande bre v till intagna den nrd
ningen. att �amtliga ankommande brev öpp nade s av tjänsteman i den in
tagnes närvaro för eftersökande av otillåtna föremäL
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Som framgår av de ovan återgivna bestämmelserna ger krimi nalvård la
gen bloll möjlighet till brevgranskning antingen vid misstanke om

mugg

ling eller om en stickprovsvis före tagen kontroll eller som en kontroll fö
retagen på sluten anstall i individuella fall. Med hän yn till vad som fram
kommit om den på de nämnda anstallerna tillämpade ordningen bör } liran
de inhämtas från kriminalvård styrelsen. lämpligen efter hörande av krimi
nalvårdsdirektörerna i de respektive regionerna och an tallernas styres
män.
Efter remiss inkom yuranden från kriminalvårdsstyrelsen ävensom från
tjänsteförrältande krimi nalvårdsdirektören i Göteborgsregionen Erik Als
termark.

1. f. kriminalvårdsdirektören i Malmöregionen Gunnar Lindberg.

styresmannen för kriminalvårdsanstalten Halmstad. föreståndare., Eric
Rydberg. styresmannen för kriminalvårdsanstalten Mäshult . före stånda
ren

Erik

Nils!>on. samt

SingeshulL

1. f. styresmannen för kriminalvårdsanstalten

1. f. förståndaren Allan Bengt

on.

Rydberg anförde följande.
Brev mellan intagen och svensk myndighet eller advokat granskas ej .
Om det skäligen kan misstänkas att brevet icke har den uppgivna avsända
ren . granskas brevet om förhållandet icke kan kartlägga på annat sätt . enl.
§ 25 KVAL.
Ankommande brev t i l l intagen, än ovan sagts. granska

endast p å så

sätt . all brevet öppnas i den intagnes närvaro och överlämna

till den in

tagne utan att innehållet läses. Alla brev öppnas dels för undvikande av
misshälligheter de intagna emellan dels för undvikande av in muggling av
narkotika. l sistnämnda fall har gran kningen stöd av 26 * K V A L andra
stycket sista meningen.
Nil sson anförde följande.
l n tagnas ankommande post öppnas av tjänsteman i närvaro av den in
tagne . med undantag av post från myndighet. generellt vid alla tillfållen för
kontroll all otillåtna föremål ej til lföres de intagna. skriftliga innehåll läses
inte.
l begynnel estadiet diskuterades denna fråga av både intagna och perso
nal vilket utmynnade i all stic kproven uppfallade� ofta som kränkande o<.:h
skapar. då misstankarna är obefogade . ständiga :.amarbet problem och
otrygghet i den dagliga po tgången.
Genom t römningen i anstalten av intagna är stor - korta tider etc. In
nan något stabill fört roende upprättats föreligger alllid mi!>stänksamhet.
särskilt om denna tillförse lväg är öppen och inleder till förödande frestel
ser.
Ständig rutinmäs ig gran kning ""öppnande i närvaro av den intagne.
tömning pil innehåll utan lä ni ng"' är ett drägligt fönaringssäll för alla och
erfarenhetsmässigt är stickproverna ell förföljelseinstrument och person
ligt kränkande. All konsekvent. med rimliga ingrepp. till täppa denna inför
selväg för insmuggling av otillåtna föremål. fungerar postgången utan be
kymmer.
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Al termark anförde bl. a. följande.
Det är viktigt att påpeka att granskning enligt värdcirkulärets definition
dels kan innebära öppnande av brevförsändelser dels öppnande och läs
ning av po�t.
På k va Halmstad och Mä hult har granskningen bestått i . att man endast
öppnat inkommande korrespondens. med undantag av ' " § 25-post'" . alltid i
närvaro av den intagne. således i överensstämmelse med § 27 K vaL.
Granskningen har endast avsett efterforskande av otillåtna före mål och
läsning av post har inte förekommit.
Anledningen till att posten icke öppnats stickprovsvis enligt bestämmel
serna § 26 KvaL. andra stycket . har varit att undvika anledning till miss
stämning hos intagna. Slic kprov sförfarandet kan för den enskilde intagne
framstå �om oförklarligt och omotiverat. Rutinerna vid kva Halmstad och
Mäshult har aldrig föranlett klagomål frän de i n t agnas sida.
Granskning i form av öppnande av post är. särskilt för e n sluten anstalt.
ett viktigt medel att begränsa möjligheterna till i n smuggling av exempelvis
narkotika. Vid rutinmässigt öppnande av korrespondens kan säkerligen ett
av de sätt narkotika införes i anstalterna förhindra .
Erfare n hetsmässigt har inte de rutiner. som tillämpats på kva Halm tad
och Mäshult. vållat några för de intagna kända olägenheter. Då den tilläm
pade praxi en inte har stöd i gällande bestämmelser utförs numera brev
granskningen helt i överen stämmelse med dessa.

Bengtsson anförde följande.
Ö ppning av ankommande post till intagen tillgår på å sätt. att när värda
ren överlämnar brevet till den intagne. öppnar han detsamma och kastar e n
blick i för a t t tillse att inget otillåtet finns i brevet. V i h a r i n t e ansett a t t det
ta utgör direkt granskning. då ju inte brevet läses och ingen intagen har k la
gat över detta til lvägagångssätt. Dessutom är det ingen som behöver känna
sig särskilt uppmärk ammad vid s. k . stickprovsgranskning. Brev enl. 25 §
KvaL. öppnas inte. Granskningen är inte på något sätt ingående. utan yt
terst nyktig.

Lindberg anförde följande.
Styresmannen Allan Bengtssons redogörelse för tidigare praxis vid an
stalten är riktig. Denna praxis har nu ändrats och brevgran kningen sker
numera helt i enlighet med gällande bestämmelser.

Kriminalvärdsstyrelsen anförde följande.
A v tjänsteförrät tande kriminalvårdsdirektören i Göteborgsregionen Erik
Alstermarks yttrande. vid vilket fogats yttranden från styresmännen vid
kriminalvärdsanstalterna Halmstad och Mäshult. framgår att brevgransk
ningen vid nämnda anstalter tid igare u tförts på ett sätt som saknar stöd i
såväl lagen om krimi nalvård i anstalt som kriminalvårdsstyrelsens cirkulär
nr 1 / 1 974 (vårdcirkuläret) men att brevgranskningen numera sker helt i
överensstämmeJ e med gällande bestämmelser.
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Aven vid kriminalvårdsanstalten Singeshult har . såsom framgår av till
förordnade kriminalv årdsdirekt ören i Mal möregionen Gunnar Linuberg!>
yttrande. tid igare felaktig praxis i fråga om brevgran kning ändrats så att
granskningen numera sker i enlighet med gällande bestämmelser.
Styrelsen kommer inom kort att i rundskrivelse erinra om de regler som
gäller för brevgranskning vid kriminalvårdsanstalt.

Vid ärendets avgörande anförde ställföreträdande JO Sverne.

Pä samtliga tre av mig vid min ifrågavarande inspektionsresa besökta an
stalter. vilka är belägna inom två olika kriminalvårdsregioner . förekom
granskning av alla t i l l intagna ankommande bre v . bortsett från brev från
svensk myndighet eller advokat. Det är inte til lfredsställande att en fe lak
tig tillämpning av kriminalvård s lagens brevgranskningsbestämmelser kun
nat fortgå på detta sätt. Förde öppna anstalterna Mäshults och Singeshults
del har det ifrågavarande tillvägagångssättet inte haft stöd ens i de före kri
minalvårdslagens i k raftträdande gällande. allmänt sett strängare föreskrif
terna angående brevgranskning (se kriminalvårdsstyrelsens cirkulär n r
B V : 24-7 1 ) .
Ifrågavarande praxis med öppnande av breven har nu upphört och
brevgranskning på anstalterna sker i enlighet med kriminalvård lagens be
stämmelser. Med hänsyn härtill ävensom t i l l övriga omständigheter. bl. a .
d e skäl som anförts för a t t göra granskningen generell. låter jag bero vid
konstaterandet av de fe l som här begåtts.
Kriminalvårdsstyrelsen har förklarat sig ha för avsikt att genom rund
skrivelse erinra om de regler som gäller för brevgranskning vid kriminal
vårdsanstalt. Någon särskild åtgärd från m i n sida för att undersöka eventu
ellt felaktig tillämpning av brevgranskningsbestämmelserna på andra an
stalter är därför inte påkallad. Ärendet är följaktligen för m i n del av lutat.

Tillämpningen av bestämmelserna om disciplinär bestraffning av in
tagen
Efter ställföreträdande JO Svernes inspektion den 8 oktober 1 975 av kri
minalvärdsanstalten Singeshult tog han del av vissa protokoll i disciplin
ärenden. handlagda på anstalten. Därvid uppmärksammades bl. a . följan
de.
Genom beslut den 16 september 1974 förordnade anstaltens t. f. styres
man. t. f. föreständaren Allan Bengtsson, att e n tid av fem dagar inte skulle
inräknas i verkställighetstiden för intagne B . på grund av att B . vägrat ar
beta samt uppträtt olämpligt genom att inför styresmannen kalla anstaltens

1 35
husmor för en "djävla kärring". Ärendet underställdes kriminalvärdssty
relsens

prövning.

Styrelsen

konstaterade

att

B.

efter

händelsen

gMt i annat arbete men fann detta oaktat. främst med hänsyn till att B. upp
trätt olämpligt mot anstalt personalen. med ändring av styresmannens be
slut. att tre dagar inte skulle inräknas i verkställighetstiden.
Efter remisser med begäran o m yttranden angående den bestraffning
:.om med anledning av llet int räffade ansetts böra åläggas B .. inkom yttran
lien frän Bengtsson och frlln kriminalvårdsstyrelsen.
B.:ngtsson anförde följande.
Att påföljden av mig beslutades t i l l fem dagar. berodde till stor del pä att

B. uppträtt ol�impligt mot husmor och samtidigt vägrade arbeta i köket.
samt att jag inte d l\ halle nägon utgångspunkt för vad som var skäligt i så
dant fal l . dl\ denna möjlighet till påföljd för förseelse inom anstalten var n y .
V i d :.enare telefonsamtal med K V S - o c h d ä B . även hade ätergäll i arbe
te. dock inte i köket - hadejag inget att erinra mot att K V S sänkte påfölj
uen till tre dagar.
Kriminalvärd styrelsen anförde följande.
Prövning av frägan om och i sä fall v i l ken disciplinär best raffning om
skall åläggas en intagen på gn.md av indiscipli närt beteende skall ske med
beaktande av !>amt liga i ärendet föreliggande omständigheter av betydelse.
Det finns ofta i llessa ärenden utrymme för olika bedömningar.
Vill tiden för det aktuella disciplinärendets behandling - knappt tre må
nader efter i k raftträdandet av lagen om krimi nalvärd i anstalt - hade nä
gon fast praxis när det gäller till ämpningen av 47 § nämnda lag ej hunnit ut
bilda!>. Även om styrelsens bedömning av ärendet i dag eventuellt skulle
blivit annorlunda kan numera nägot ytterligare underlag för bedömningen
hösten 1974 av det aktuella ärendet ej förebringas. Om den intagne ej hade
litnöjt sig med styrelsens beslut hade han i vanlig ordning besvärsvägen
kunnat fä llctsamma prövat av kammarrätten och regeri ngsrätten.

Vill ärendets avgörande anförde ställföreträdande JO Sveme.
Som allmän förutsättning för att disciplinär bestraffning skall kunna
åläggas intagen gäller enligt 46 § kriminalvärdslagen att den intagne skall
ha brutit mot anbefalld ordning eller meddelade anvi n i ngar och det ej
föreligger anledning att han skaii iäta sig rätta av anvisningar eller tillsägel
se eller att gärningen är av sådan beskaffenhet att bestraffning är påkallad
av hänsyn till ordningen och säkerheten inom anstalten.
Disciplinär best raffning förekommer enligt 47 § första stycket kriminal
värdslagen i tre olika former. Den intagne kan til ldelas en varning (första
punkten). Han kan åläggas att vara innesluten i enrum under högst sju da
gar (andra punkten). Om det av särskilda skäl är erforderligt med hänsyn
till förseelsens beskaffenhet eller pä grund av upprepad misskötsamheL
kan förord nande meddelas att viss t i d . högst tio dagar. inte skall i n räknas i
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verkstiillighehtiucn för uen påfölju '>Om den intagne undergår (tredje punk
ten). Atgärd enligt andra och t redje punkterna 11\r vidta� i förening.
Till ledning för hur valet av påföljd i di�ciplinärcnde bör ske kan tjäna
vad �om anforde'> i �amband med tillkomsten av 1-.. r iminalvårdslagen� be
stämmelser om disciplin�traff.
För'>t förtjänar uärvid att nämnas. att kommitten för anstaltsbehandling
.

inom kriminalvärden ( K A I K J i ·i tt betänkande · · K riminalvård i an talt

.

(SOU 1 97 1 : 74 s. 164 - 1 65) föreslog att disciplinstraffen helt skulle avskaf
fas. Däremot bo rue enligt K A l K den intagnes uppträdande även i fortsätt
ningen inverka på bedömningen av ue för honom viktiga frågorna om an
staltsplaccring. frigång. permission och frigivning m. m.

..
.
Kriminalvårdsberedningen anförde i sitt betän kande . Krimimtlvård

(SOU 1972: 64 s. ::!::!2 -2::!5) att en del förseelser mot anstaltsordningen vi�
serligcn inte var av särskilt allvarlig karaktär. men att de likväl inte kunde
lämnas opfltalade med hänsyn till den ogynnsamma effekt !>om detta skulle
kunna ffi både pl\ den felande och på hans medintagna. Beredningen fann

att övervägande '>käl talade för att man för dessa lindrigare försee l er be

höll en sanktion '>om bestod i ett kortare isoleringsstraff. För allva rligare
förseelser. t. e \ . väld mot perMlllal. rymning samt svårare fall av arbets
vägran. avvikande från permission eller frigång. fann beredningen att iso
leringsstraff inte skulle ifrågakomma. eftersom det var ofrånkomligt att
förseelsen i dc fallen måste komma att påverka den intagnes förhållanden
på anstalten. Sanktionen skulle i stället bestå i indragning av permission
och frigång. l regel skulle sådana förseelser också komma att leda till att
frigivningen senarelades.

l propositionen med förslaget till kriminalvårdslag (prop. 1974: 20 s .
99- l 00 ) fann föredragande departementschefen a t t starka skäl talade för

att varning skulle kunna vara en ändamålsenlig reaktion fonn vid indisci
plinärt beteende av intagen i kriminalvårdsanstalt. nämligen som ett alter
nativ till en mer i ngripande åtgiird. Han anknöt i sammanhanget till att in
stitutet varning förekom i andra regelsystem.

c

xc m pel v i

i statstjänste

mannalagen ( 1965: 274). Till skillnad från kriminalvårdsberedningen ansåg
han att isolcrings�traff även fortsättningsvis borde komma till användning
inte bara vid lindrigare utan även vid allvarligare förseelser. För att undan
röja olägenheterna med det dåvarande systemet. enligt v i l ket en förseel e
kunde leda till såväl disciplin�ir bestraffning som en senareläggning av fri
givningen samt för att tillgodose behovet av en ytterligare reaktionsform
föreslog han därjämte. att förordnande skulle kunna meddelas om att viss
tid inte skulle inräknas i verkställighetstiden för den intagne. Tiden för iso
leringen skulle inräknas i verkställighetstiden och isoleringsstraff skulle
kunna ådömas antingen för sig eller i förening med förordnande om att viss

tid ej skulle inräknas i verk tällighetstiden. Samtidigt framhölls som en
konsekvens av det föreslagna systemet. att misskötsamhet som Jett till disci
plinär bestraffning inte skulle beaktas vid prövning av villkorlig frigiv-
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ning. l ndi!'.ci pliniil1 bc te enue ku nd e e me llerti d äv en föranled a säd ana be 
han d li ngs mäs!'.iga :ltgUrder �om indragning eller senareläggning av frigä n g
eller permil>l>ion eller förflyilning till annan mer ·luten an� talt. vilka av den
intagne uppfattades som repressivt betingade fö ljdverkni nga r . Om sådana

åtgärder vidtogs var det enligt departementschefen väsentligt att hänsyn

härtill tog� v id avgö ran det av di sc iplin äre n d et .

B. har av �tyre�mannen i denne� beslut lagts t i l l last. dels att han arbets
vägrat. dels att han upptrält olämpligt. Ä ven om det här rent faktiskt rör
�ig om olika fö r�ee bc r kan man enligt min uppfauning inte undgå all se

dem i el! sammanhang. B: s ageranue här synes be ro på all han av nägon an
ledning inte fann �ig till riitta på sin arbe ts plats och inte kunde komma
överens med hu�mor. Detta tog sig ut\ i en "akutsituatio n · · uttryck pi\ två
sätt. niimligen deb all han omedelbart lämnade arbet�platsen. ucls all han

inför styresmannen därefter. niira nog som en förklaring till l>ill handlanue.
använde l>ig av det ovan 1\tergivna invektivet med avseende å hu!. mo r. Som
B . fram höll viu förhöret p1\ an�tahen. ullalade han sig inte ol�impligt Ji/1
hu �mor utan
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henne.

Det iir o be !> t rid ligt alt B . har betett sig indisciplinärt. Kri mi nalvå rds sty

relsen konstateratic emellertid i !>ilt beslut i disc iplinärend et . att B. efter

den i ntriiffade h ii nd eben återgått i arbetet. dock av annat sla g . Styrelsen

g run d ad e därför sitt be�lut främst på att B. hade uppträtt o lä m pligt mol an
�tahsper�onalcn.

Av redogörelsen i an stallens protokoll i discip l inärendet alt döma. ut
gjo rde den händelse som ledde till di scip lin äre nd e t en utlösning av ett
spänt förhflllande som rätt under en t id. Det förefaller mig emellertid tvek
�amt . om kriteriet pi\ upprepad misskötsamhet h ä rige nom blivit uppfyllt.
De t framgå r ej heller av nu tillgängliga handlingar om B. tidi gare erhållit nå
gon be�t raffning eller tillsägelse med anledni ng av sitt uppträdande. Krimi
nalvård�styreben syne� .ju också främst ha lagt vikten vid för eelsens art.
Sjiilv fallc t fann� det vid disciplinärendets a vgö rande utrymme för olika

bedömningar vad gäller bestämmandet av påföljd. Hänsyn skall tas till
samtliga vid ärendets avgörande föreliggande omständigheter. vilka nu i
efterhand i detalj �vårl ige n låt er si g rekonstruera . Icke de to mindre kan
det emellertid i frågasätt as o m bestraffningen - framför allt den bestraff
ning som utmätt

på anstallen - kan an ses tå i rimlig propo rt ion till de

omständigheter som framgår av pro toko lle t i d i sc ipli närende t . Jag kan inte

helt frigöra mig från ett intryck av att man på anstalten varit påverkad av
"stundens hetta" vid u t mätaodet av bestraffningen.

Jag kan giv etvis dock inte hävda. att någon befattningshavare förfarit di
rekt felaktigt i denna fråga . som kan vara föremål för olika bedömn i ngar. l
sammanhanget måste också beaktas att vi d de n t i d p u nkt då st raffe t utmät
tes. någon fast praxis ännu inte hade hunnit utveckla sig vad gäller till ämp

ninge n av bestämmelsen om disciplinär be st raffn i ng . Att jag tog upp ären
det och vad jag ovan anfört bör i st ä ll et

ses som ett led i en trävan från min

sid a at t frä mj a en enhetlig och ändamålsenlig rättstillämpning på området .
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Besvärshänvisning i disciplinärende på kriminalvårdsanstalt
l

amband med h andläggni nge n av ett ärende (dnr 3275/75) uppmärk

sammades ett på kriminalvårdsanstalten Malmö den 8 j u l i 1 975 fattat be
slut i d i sc ipl i nä re nd e v arigenom i nt agne S . tilldelades e n v a rni ng . Av be
.

slutet framgick inte om besvärshänvisning hade lämnat

t i l l beslutet. sa

ken remitterades till Malmöanstalten för yttrande.
l remi!>�yttrandl! anförde anstaltsdirektören Arvid G rönberg och inspek

tören Barbro Vollmer-Nilsson följ ande .
Nflgon sk rift l ig besvärshänvisning har icke d e lgi vit s S. Däremot uppger
as sistent Persson-Malvå. att han med största sannolikhet vid de lgiv ni nge n
m unt l igen upplyst S. om hans rätt att klaga på beslutet. Att å verkligen
har skett kan assi tent Persson-Malvä p . g. a. den relativt långa tid som n u
förfl u t i t sedan delgivningen icke med absolut säkerhet hävda.
För att u ndv ik a misstag i detta hänseende till ämpar vi sedan nagon tid
til lbaka följande förfarande när det gäller d e lgivni n g av proto kol l över för
hör i disciplinärende. Protokollen upprättas i 4 ex. Sa mtl iga e x . förse i ru
t an för bewtirshänvisning med stämpel med text en l . bi fogat e x . Original
protokollet ,t..,all förvaras i särsk i l d pärm å anstaltens kan�li: ett e x . tillfö
ras v ed e rbö rande� personakt: ett e x . användas för införskafTande av äml
ri ngsre solu ti o n i de fall detta är aktuellt. Fjärde ex. tillställes de n i n tagne i
samband med de lgi v n i nge n
.

Anstaltsledningen ifrågasätter emellertid om besvärshänvi ning ovill
korligt skall lämnas i ett fall som detta. E n l igt fö rv alt ni ngslage n 18 � �kall
part u nderrättas om vad han har att iakttaga vid talan mot beslutet om det
är up pen bart att beslutet gått honom emot. S. erhöll för relativt a ll v arliga
d isc i p lin försee l ser endast va rni ng sedan han erkänt att han bl. a. spottat
föreståndaren vid Si ngesh u l t i ansiktet. Han hade uppe nbarli gen väntat sig
al l varligare påföljd för vad han låtit sig komma till last.
.

V i d ärendets avgörande anförde ställföreträdande JO Sveme.
Vad först angår k y l d igh e t e n att läm n a be värshänvisning kan följande
sägas.

är en enskild får avslag på en framställning . när ett t i l ls tån d eller

en förmän tas ifrån honom, när han förpliktas göra, tåla eller underlåta nå
got eller när han bestraffas påverkas hans ställning negativt (se SOU

1968: 27 s. 1 59 f). Be lutet an es i sådana fall gå honom emot. Ä ven om par
ten i och för i g är inför tådd med att ett straff kall utdömas och kanske

v änt at si g ett strängare straff än det som utdömes måste beslutet o m t raf
fet l i kafu l l t anses gå pa rt e n emot. E t t beslut innefattande e n bestraffning
torde alltid vara att anse som ett negativt beslut och be svä rsh än vi sn i ng

skall följakt l igen alltid lämnas. Den bedömning av samtliga omständigheter
som enligt kriminalvårdsberedningen skall ske ( s . 1 6 1 - 162) gäller inte hu
ruvida den beslutet rör är införstådd med det eller ej , utan om någon del av
beslutet innefattar något som är av negat i v eller missgynnande beskaffen
het.
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Avsaknaden av kryssmarkering i rutan för bifogande av besvärshänvis
ning pä den i sammanhanget använda fört ryckta blanketten tyder onekli
gen pä att besvärshänvi ning ej lämnats. l vart fall har nägon skriftlig be
svärshänvisning inte lämnats. Emellertid har S. med stor sannolikhet upp

lysts om beslutets överklagbarhet. Med hän yn härtill och t i l l övriga om
ständigheter i detta fall finner jag inte skäl att gä vidare. Jag v i l l dock i an
slutning till remissyttrandet päpeka att den (stämplade) be vär hänvisning
som nu lämnas pä Malmöanstalten inte innehäller nägon uppgift om be
svärsinstansens (kliminalvärdsstyrelsens) adress.
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Socialvård

Barnavårdsnämnds hjälp- och stödåtgärder beträffande unga lag
överträdare
Vid JO Thyressons inspektion den 2 2 - 24 januari 1975 av Västerås tings
rätt antecknades till protokollet bl. a. följande.
3.2.2.

B 573/74 . M . förövade kort efter det han fyllt 15 år tillsammans

med en kamrat inbrott i en skola och til lgrep en skiv spelare jämte ett stort
antal kasettband. Efter beslut av vederbörande statsåk lagare åtalades M .
vid tingsrätten för grov stöld. U nder hänvisning t i l l tjänsteskrivelse. vari
uttalades att M . ej syntes vara i behov av samhällets särskilt til lrättaföran
de åtgärder. förordade sociala centralnämnden i Västerås i yttrande till
t i ngsrätten att M . ej överlämnades för vård enligt barnavårds lagen. Tings
rätten ( o rdförande tingsliskalen Lennart Alarik) dömde den 1 7 januari 1975
M . för grov stöld och bestämde påfölj den till skyddstillsyn. l domen anför
de t i ngsrättens majoritet i påföljdsfrågan bl. a. följande.
Av en t i l l sociala centralnämndens yttrande fogad utredningsrapport
24.9. 1974 framgår. att M . anmälts t i l l nämnden för bland annat brukande
av stulen moped 1 972 och deltagande i biltillgrepp 1973. A v föräldrarna
har M . enligt rapporten betecknats som snäll men "väl lättledd tillsam
mans med kamrate r " . M. har v i d huvudförhandlingen uppgivit att han
brukar köpa vin och cigarretter för de pengar han får samt att han nästan
alltid druckit i samband med besök på l rstagården. Han har därvid för
klarat att han har svårt för att låta bli att dricka när kamraterna dricker.
När allvarliga brott förövas av så unga personer som M . faller det sig
naturl igast att vederbörande sociala centralnämnd vidtar de åtgärder.
som enligt barnavårdslagen må anses påkallade. Sociala centralnämn
den i Västerås har i förevarande fall ej ansett någon åtgärd påkallad efter
det utredning verkställts. Tingsrätten kan med hänsyn till vad som fram
kommit rörande M : s förhållanden ej dela nämndens uppfattning utan fin
ner att M . är i behov av det stöd en övervakare kan lämna honom. även
för att reglera den skadeståndsskyldighet M . genom brottet ådragit sig.
M . bör alltså ställas under övervakning. För att nå detta s yfte står annan
möjlighet ej tingsrätten t i l l buds än att ådöma M . skyddstillsyn.
Lagmannen Tord Sars förklarade sig anse det vara i icke ringa grad ägnat att i nge förvåning att sociala centralnämnden underlåtit att vidtaga nå
gon tillrättaförande åtgärd mot M . och i s i t t y t trande till tingsrätten föror
dat att M . . då 1 5 år och sex månader gammal . ej överlämnades för vård en
ligt barnavårdslagen.
JO uttalade: Tilltalade under 18 år bör - såvida ej endast böter kan kom
ma i fråga - med stöd av 3 1 kap. l § BrB regelmässigt överlämnas till ve
derbörande barnavårdande organ för vård enligt barnavårdslagen. (Se 26
kap. 4 § första stycket. 28 kap. l § andra stycket och 2 1 kap. l § andra
stycket B rB . ) - Då det givetvis ej bör komma i fråga att överlämna åt bar
navårdsnämnd att föranstalta om erforderlig vård om nämnden förklarat
sig anse vårdåtgärder obehövliga. kan någon kritik ej riktas mot t i ngsrätten
- som ansett övervakningsbehov föreligga - för att den valde att döma M .
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till skydd�tilbyn framför att överlämna honom till barnavård.
Frl\n �ociala ccntralniimndcn i Västerås skall inhämtas yttrande a ng�cn
de dc överväganden som legat bakom n1imndens ställni ngstagande i fö re
varande harnavård�ärcndc.
l �itt yttrande anförde nämnden bl. a. följande.
Å k lagarmyndigheten i Västerås begärde 1 974-08- 1 3 yttrande c nligt 3 §
LU L i anledning av att Bo gjort sig skyldig t i l l grov stöld 1 974-07-20. Bn ha
dc tillsamman� med en kamrat brutit sig i n i en skola och där til lgripit en
skiv�pelarc och 5 4 bandkascttcr. Med stöd av en 1 974-09-24 daterad utred
ningsrapport beslutade sociala centralnämndens arbe t�utskott. som enligt
niimndens delegationsbestämmelser har att avgöra ärenden av denna art.
.
att · · med hänvisning till vidtagen utredning tillstyrka att åtal icke väckes . .
Arbetsutskottet an äg att Bo levde under ordnade förhållanden och att riit
tebc kunde vinna!> utan att särskilda tillrättaförande åtgärder vidtogc�.
A v utredningen framgår att Bo tidigare varit före mål för nämnde n-. upp
märksamhet. U r härvarande register inhämtades att Bo 1965 pl\ u ppmaning
av en äldre kamrat t i l lgripit pengar i hemmet (:!6: l O kr) . 1 966 hade han ge
nom lek med tändstickor förorsakat brand i ett rivn ingsfärdigt hönshu�.
1 97 1 hade han tänt på ett gräso mråde. 1972 åkte Bo på en av andra poj J...ar
stulen moped och våren 1 97 3 deltog han i ett biltillgrepp. Med anledning a\
dessa anmärk ningar lät nämnden saken bero utan åtgärd 1 965. 1 966 till
.
skrevs föräldrarna med uppmaning att " 'förmana . pojken . anmälan 1 9 7 1
föranledde ingen åtgärd . 1972 kallades fadern och B o till socialförvaltning
en för samtal och kontakt togs också med skolsköterskan. 1973 gjordes
hembesök för samtal med pojken och föräldrarna och anmälan avskrevs
härefter. - A v u t redningen i september 1974 framgår även att Bo ' ' konsu
merar vin några kvällar i månaden . . . Familjen i övrigt är ej känd i nämn
den.
U tredaren uppger vid samtal o m sin befattning med ärendet att hon vid
utredni ngarna såväl v i d tiden för rapporten till åklagaren som vid tiden för
rapporten t i l l tingsrätten i december 1 974 fåst sig vid lärarens uppfattning
om pojkens positiva utveckling efter det att han våren 1974 överflyttats till
observation klass. Även föräldrarna v i tsordade att Bo ändrat sig t i l l det
bättre efter skolbytet. U t redaren säger sig också ha fått det intrycket a\
pojken att han vid jämförelse med andra jämnåriga hon mött i sitt arbete
syntes mer själv tändig och målinriktad. Hon hade inte u ppfattat han� vin
konsumtion som särskilt oroande.
U t redaren fann således inte att Bo under hösten 1 974 uppvi ade sådan
bristande social anpas ning att han kunde ägas vara i behov av samhällets
til lrättaförande åtgärder p g a det brott han gjort sig skyldig t i l l . Det var
också nämndens mening att Bo utan någon nämndens åtgärd enligt 26 § bvl
skulle ta rättelse av vad som förevarit i anledning av hans brott. Nämnden
ansåg att den uppmärksamhet med anledning av brottet som Bo blivit före
mål för genom polisförhör. den sociala utredningen och föräldrarnas reak
tion för hans del borde varit tillräcklig för att förmå honom inse att han för
framtiden måste avhålla sig från brottslig verksamhet. Nämnden ansåg sig
genom utredningen ha fått stöd för den uppfattningen att Bo inte saknade
psykiska förutsättningar att ta varning av vad som inträffat.
Vid närmare granskning av ärendet i efterhand kan nämnden ha förståel
se för att ärendet kan bedömas på annat sätt. Man bör av pojkens beteende
i varje fall under de senaste två åren kunna sluta sig t i l l att han har problem
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och iir i behov av någon form av hjälp och -.röt! . Som en -.adan hjHip:'l!gärd
må,tc emellertid förnyttningen t i l l observations l-.. l a'' v:\ren 1 974 betrakt a<,
och fragan ii r dtl h u ru v ida den atgärden k an anse� ha ' a rit t i l l fylle-. t . Trots
att hiir al-.. tucllt brn tt inträffat efter \kolbytct ma-.rc enligt nämnden' me
ning 1\tgiirdcn pa 'i l-.. t ' erka förebyggande. Lagliga hmdcr för ett ingripande
med qöd a' :!o � bvl förelåg inte enligt nämnden;, bedö m n i n g nu . De t hade

1-.. a n<,l-..c nc l-.. <,tl med hän;,} n t i l l pojken� situation - ä' en om detta mot-.äge;,

a\ han<, utvcc l-.. l ing under dc c : a nio månader ;,om förnutit efter brottet -

varit motiverat med e n hjälpåtgiird i for m av upprepade kontakter med
-.amtal med B11 och föräldrar n a från utredarens eller annan av nämnden ut-.cdu per-.on� ;,ida under n:'lgon tid. Eftersom brottet inte kan an;,c;, ha -.k e t t
a' n l-.. ynnc e l l e r förha;,tande hade d e t fu nnit;, s dil
l
för niimnden att bc;,luta
nm ;,:\ da n h_iiilpl\tgärd. varvid troligen åtal hade k u nna t u nd v i k a;,.
iimnden öm.kar i ;,am m an hange t fasta J O : s uppmiirk;,amhet vid följan
dc utta landl' av de pa rt e mc n t s <.:h e fc n i propn-.ition n r 100 1 9 7 1 med förslag
t i l l lag om iindring i riit te gå ng ;,ba lk en m. m . : "Jag an;,lutcr mig t i l l den upp
fatt ningen att :\tal bör k u nna underlftt a;, iivcn om nag111 formellt be\lut om
ingripande enligt barnavi\rd<,lagen i n t e meddela;,. fönmatt att den unge
rent fal-.. t i ;, i-.. t har blivit före mi\ l för hjälp- och \tödatgiird fri\n barn a' årds
n ii m nde n � 'ida. Aven <,am tal med den u nge o<.:h fri v i l l ig kontakt frän hans
,iua ml'd ni1mnlkn hör an<,c-. vara !>adan åtgärd '11m mQjliggör åtal\under
latel\e. naturligt ' i ' under fö ru hä tt ni ng att knntal-.. tcn innebär rad och
-.röd " . iimndl'n i1r i nt re , ;, e ra d a' att ' cta på ' i l k c t \ätt ett -.:\dant ;,am tal
-.kall <, 1-.. i lja 'ig fran dc ;,amtal med den unge ;,om utredaren h ar huvud;,akligen i ;, yftc att -.amman;,tälla en u t redning. Vid dc u t red n ingar �om före tas
för a t t utröna om ;,1\dana förhallanden som det tala' om i :!5 � b ) bvl före lig
ger iir det \ ede rt age t att utredaren;, samtal utöver att t a reda på dc fakti;,ka
so<.: iala förh å llande na även inneballer moment av behandlande karaktär.
Dl't bör i o<.:h för 'ig kunna bl' t raktas som stöd o<.:h hjälp att den unge vid
;,!\dana t i l lfiillen filr möjlighet både att berätta om egna bl'kymmer o<.: h pro
bkm och få i nform at i on från socialarbetaren om \amhiillcts hjälpmöjlighe
ter och ;,yn på kriminalitet. l det fa l l ett �ådant �amtal öv e re m . s tä m me r
med dl't av depa rt l' me n t schc fc n åsyftade vore det av värde at t få !>Var på
hur ett �l\dant �amtal �kall redo v i s as för att kunna gälla som gnmd för
åtabunderlåtehc. Kan ;,amtalct ske u nde r u t red n i ngen � gäng eller krävs
förnyad kontal-.. t med de n unge'! Ä r ett sådant ...amtal att be trak ta som en
formell hjälpi\tg�ird enligt ::!6 � bvl och må s te i �å fall den unges och föräld
rarmh u t t alad<.' 'amtyckc inhämta� innan �amtalet 1-..a n hållas i dc ärenden
diir :! 5 � bvl i n t e iir t i l l äm pl i g ? Är det möjligt att med hiinvi;,ning t i l l e t t så
dant hiir bc -. 1-.. ri v c t ;,amtal undvika at t si\;,om nu är fallet å t a l a u ngdo m a r
'-1'm
när hrot t c n inte �kctt :1\ n k y nn e eller f<irha'-!andc - är ��� pa<,� <,köt
"amma att dc inte ;ir i bdw' a\ '�'r'kilda t i llrattafllrandc atgardcr 1 1<111 'a m 
hlillch �ida 11ch d ii r me d någon htgärd enligt barnav�rd�lagcn i n t e heller
kan vid taga!> mot dc berörda� v i lja?

Ti ll ri k sdage n s ombudsmannaexpedition översändes också Svea hov
rätts dom (DB 34) den 1 7 mars 1975. vari hovrätten faststäl l t t i n gs rät te n s

domslut bet räffande Bo M . Av domen fra m gi ck a t t sociala centralnämnden
i Västerås på hovrättens begäran avgivit nytt yttrande beträffande denne

d e n 25 feb ru ari 1 975. och att nämnden därvid uttalat att den inte hade för
avsikt att vidta åtgärd e n l ig t barnavårdslagen mot honom.
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D å �ociala centralnämnden t i l l hörde JO Wennergrens t i l l � y nsområde
övertog' lirendet -.edan av hn nom för avgörande.
Vid JO Wennergrens inspektion av socialförvaltningen i Västerl\-, den
Y - l O februari 1976 togs ärendet och de i nämndens yttrande framförda frå

gorna upp '>iir\kilt. l anledning av vad �om därvid framkom Iii t JO Wenner

gren t i l l protokollet anteckna bl. a. följande.

Enligt min mening talar övervägande skäl för att man bör tolka departe
ment-.chefens ovannämnda uttalande med en v i �s försiktighet. Enligt lag
texten i det lagrum uttalandet av se r - l � lagen ( 1 964: 1 6 7 ) med �iirskilda
bc�tämmel,er om u nga lagöverträdare - får. då brott begåtts av någon
�om vid tiden för brottet ej fyllt

18 år. åklagare besluta att ej tala l\ brottet

bl. a. om den underårige stiills under övervakning jämlikt �6 � barnavårds
lagen. omhänderta!> för samhällsvård e n l igt 29 * sagda laJ; eller blir föremål
för annan därmed jämförlig åtgärd eller utan dylik åtgärd blir föremål för
annan hjälp- och stödåtgärd samt det med skäl kan antas att härigenom
vidta� vad l>om lir lämpligast för hans t i l l rättaförande. Dc åtgärder l.o m utöver formliga ntgärder enligt �6 eller 29 � barnavårdslagen eller därmed
jämförliga :ttgärder - kan ifrågakomma skall sålunda kunna n1briceras
!.om "annan hjälp- och stödåtgärd " · . varjämte det �kall kunna anta� att vid
tagandet av just ifrågavarande åtgärd skall vara det lämpliga�te för den
unge'> t i l l riittaförande. Det tycks mig i vart fall inte före nligt med lagtex
tens utformning att tolka depanement schefens uttalande så. att endast nå
got eller nflgra få samtal under själva utredningen i sig skulle kunna utgöra
en �adan ··annan hj�ilp- och stödåtgärd " " . att grund för åtalsunderlåtelse
�kulle finnas just med hänsyn härtill. Av sammanställningen · " samtal med
den unge och frivillig kontakt från hans sida med nämnden·· i uttalandet
framgår att departement schefen snarast torde avsett upprepade samtal un
der vis), tid av e n mera behandlande inriktning och karaktär än det i all
mänhet kan bli fråga om under e n utredning som föregår ytt rande till åkla
gare.
En utredning av detta slag skall j u också bedrivas skyndsam!. varför den
inte bör fördröja� av att man från socialförvaltningens sida inleder någon
�erie behandlande samtal för att sedan kunna hänvisa t i l l detta som grund
för l\tal),underlåtelse. Det får anses vara av st örre vikt för den unge att
l\talsfrägan blir '>nabbt prövad. än a t t socialförv altningen kan p1\visa några
redan vidtagna åtgärde r e nligt barnavårdslagen i sitt yttrande. Med hänsyn

till den �kynd�amhet varmed dessa utredningar skall bedrivas torde man

därför knappast heller hinna få ett sådant underlag för ett konstaterande av
om samtalet-samtalen haft e n sådan åsyftad och t i llräcklig effe k t . att man i
�itt yttrande t i l l 1\klagaren kan tillstyrka åtalsunderlåtelse enbart på den
grunden.

Å andra �idan kan naturligtvis ett samtal med den unge under utredni ng

en ge vid handen att någon åtgärd enligt barnavårdslagen över huvud taget
inte är motiverad och även att åtalsunderlåtelse bör tillstyrkas. Men det är
i så fall de omständigheter som framkommer vid samtalet som bör utgöra
grunden för åtalsu nderlåtelse och inte själva samtalet.
Sådana mera på stöd och hjälp inriktade samtal. som skulle kunna avses
med uttalandet av departementschefen. torde annars i och för sig kunna
n1briceras a n t i ngen som hjälpåtgärd e n l igt 26 * barnavärdslagen. under
förutsättning att 25 § barnavärdslagen är tillämplig. eller anses som en
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hjälpi\tgiird Sllm följer av socialförvaltningens allmänna skyldighet enligt
barnavi'lrdslagen att hjälpa nch stödja underåriga som är särskilt utsatta för
risk att utvecklas ogynnsamt. Någon skarp åtskillnad mellan dessa olika
�lag av hj�ilpåtgärder kan inte göras annat än sä.tillvida att åtgärderna na
t u rligtvis i nte kan företas tvi\ngsvis om inte 2 .'i � barnavårdslagen iir till
lämplig. Fr:\n fiklagarens synpunkt torde hänförandel av 1\tgärdcrna under
vis� paragraf i nte spela någon rol l. Huvudsaken för fiklagaren är ju om
nämnden redan vidtagit eller avser vidta åtgärder som med skäl kan anta�
vara dc lämpligaqc för den unges tillrättaförande.
Vad här �agt� om yttranden t i l l fikJagare torde i huvudsak även gälla ytt
randen till domstol. Även en domstol bör således kunna acceptera hjlilpi\t
gärdcr som vidtagits av barnavårdsnämnd trots a t t denna inte ansett 25 nch
2n � � barnavårdslagen tillämpliga utan vidtagit hjälpåtgärderna i samrad
med den unge nch hans vårdnadshavare . En domstol skall alltså inte behö
va kiinna �ig beroende av om det i yttrandet u ttryckligen anges eller ej att
:!.'i � barnavårdslagen är tillämplig. för att domstLllen enligt 3 1 kap. l �
brllltshalkcn skall kunna överlämna den unge för vård enligt barnav:'trdsla
gcn. Enligt uttalanden i socialstyrelsens Råd och Anvisningar (nr 1 79/65 �
R:! nch nr 6/69 s. 45 ) samt N i b Beckmans m. n . Kommentar till brothbal
kcn I I I ( s . 1 74 tn skulle visserligen den vård som vid ett sådant överläm
nande kan komma i fråga bestå i förebyggande åtgärder enligt :!6 � barna
vårdslagen eller omhändertagande för samhällsvård enligt 29 § barna
vård�lage n . Av lagtexten i 3 1 kap. l � brottsbalken framgår emellertid ej
att överlämnande till vård enligt barnavårdslagen skulle få ske endast i dc
fall. dl\ barnavårdsnämnden kan ingripa med stöd av 25 � barnavårdslagen
och vidta sädana åtgärder som omnämns i 26 och 29 �� Ufr JO: s �imbetsbe
riittcbe 1 972 s. 224). Ej heller har i förarbetena till brottsbalken gjorts så
dana uttalanden. att härav med säkerhet kan dras den slutsatsen att en sli
dan inskränkning i lagrummets tillämpningsområde är avsedd. Sl\lunda ta
las i propositionen med förslag till brottsbalk o m att vårdens närmare ut
formning skall ankomma på barnavårdsorganen samt - utan angivande av
några lagrum i barnavårdslagen - att med vård därvid avses såväl förebyg
gande tltgärder som omhändertagande för samhällsvärd (se prop. 1962: l O
del C . �- 90 och s . 340). Det avgörande för domstolen bör därför vara om
nl\gon fttgärd enligt barnavårdslagen - frivillig eller tvångsmässig - vidta
gits eller kommer att vidtas.
En annan sak är naturligtvis att domstolen - eftersom litgärder som vid
tagits eller avses vidtas utan stöd av 25 � barnavårdslagen förutsätter sam
tycke av den unge och hans föräldrar - kan ha större anledning till skepsis
beträffande åtgärdernas genomförande och ändamälstjänlighet och kanske
u;,rför blir mindre benägen än eljest att överlämna den u nge för vård enligt
barnavårds lage n . Någon formell bundenhet just av ett åberopande av 2.'i �
barnavårdslagen bör emellertid enligt min mening inte anses gälla utan av
görande skall även för domstolen vara dess övertygelse huruvida företagna
eller avsedda åtgärder enligt barnavårdslagen är de lämpligaste för den
unges t i llrättaförande.
Vad gäller det överlämnade förslaget till skrivsätt i yttranden till åklaga
re v i l l jag beträffande förslaget 8 2 . avsett för det fall att · ·barnavärdslagen
bedöms ej vara tillämplig men nämnden ändå ansett att "hjälp- och stöd
åtgärd" i form av samtal eller annat är motiverad " ' . vari föresläs att nämn
den ""i yttrande till åklagarmyndigheten tillstyrker att åtal icke väckes med
hänvisning till att NN i enlighet med vad som framgår av u t redningen blivit
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föremäl för hjiilp m:h �tödfltgärd i form av samtal (eller annan :itgärd av
samma karaktär)" särskilt framhålla. all det även bör framgå all samtalen
haft åsyftad effekt . och all yllerligare åtgärder ej behövs för närv a ra nd e .
.
Y idan: "} nc-, ullr}cket " barnav:irdslagen bedöm-, ej vara til l�implig . mi._.,_
visande. Det borde de�sutom �tå något om all man av�cr all följ a upp �iren
dct nch lir beredd all ��itta in ytterligare åtgärder om behov av �ådana \ena
re -,kulle uppkomma och inte bara all den unge varit föremfll för \arntal etc .
.Jag vill i detta �ammanhang ännu e n gång uttala att - liven nm det natur
ligt vi., lir bra och ön�kvlirt a t t man omedelbart ��iller i gång med hjälp- och
stödl\tglirdcr. dfl man fl\r en begäran om y ttrande - det väsentligaste i det
lligct för �ocialförvaltningen lind;'\ bör vara att \C till att yttrandet avges
�nahbt. �1\ att den unge inte under längre tid behöver svliva i nvi�shct huru
vida det blir 1\tal eller ej. Enligt min mening sync� det inte heller vara nfl
gon -,lir�kild fördel för den unge all man i sitt yllrande t i l l liklagaren kan ut
tala att yttcrlig<�rc fttgärd enligt barnavårdslagen inte lir motiverad. Snarare
�yne� d e t . filrutt1m att en sftdan ambition är lignad att fördröja yttrandet.
�om om det dc l vis lir denna �om orsakat svflrighctcrna i samarbetet med
äklagarc 111:h dom�tol. och som kanske även nngon gllng lett till ett onödigt
i\tal och l.. r iminalvi\rd i �tlillet för barnavård. där ...:-dan egentligen varit det
llimpliga-,tc för den u nge!> tillrlittaförande.
Vad �lir-,l.. i lt angar in:-. pektionsärendet synes det ju emellertid förhålla :,ig
�ä att aklagarc nch dom!>tolar faktiskt haft en annan uppfattning beträffan
dc vilken 1\tglird M>m var den lämpligaste för den unges tillrättaförande än
den �om rörfli k tal� i n�imnden!> yttranden till dessa mynd i ghete r All skilda
bcdilmning<�r gör., i dc��a sammanhang är i och för !>ig inget att förvllna sig
över. och jag vill betona att nlimnden naturligtvi:-. inte - bara för att rädda
den unge fr:\n ett 1\tal eller annan pilföljd enligt brottsbalken än överläm
nande t i l l nlimndcn för vl\rd enligt barnavårdslagen - skall ingripa med en
l\tglird enligt barnavö.rdslagen. som man inte själv anser motiverad. Med
vetet klaktig t illlimpning av barnavflrdslagen får naturligtvis inte ifråga
komm<�. Emellertid är ju frflgan om ingripande enligt barnavårdslagen bör
göras i ett enskilt lirende ofta mer eller mindre beroende pi\ vederbörande
bedömare' egen principiella inställning till sådana ingripanden. och att ob
jektivt fast!>tlilla <1ll ett s!ldant ingripande inte varit pilkallat torde endast
undant<�gwi� 11\ta sig göra. i vart fall då den unge gj11rt sig skyldig t i l l ett all
varligt brott .
.

l nu förevarande fall �yne� n:imnden i sill y t t rande till JO ha gjort e n an
nan bedömning av !>ituationen än vad man gjort i de tidigare yttrandena
fr�n \ocialförvaltningen. Utan att själv ta definitiv st�illning till vilket �om i
detta enskilda fall hade varit det bästa för den u nge� tillrättaförande v i l l jag
dock pi\tala att den ur�prungligen gjorda bedömningen att ::!5 § barnavårds
lagen över huvud taget inte skulle ha varit tillämplig rimmar illa med so
cialstyrel�cns riktlinjer för bedömning av dessa frllgor redan med hänsyn
till ifrl\gavarande brott� heskatTenheL vartill kom ytterligare oroande om
stlindighetcr siiM>m tidigare kriminalitet och viss inte obetydlig konsum
tion av alkohol. l sina Ri\d och Anvisningar 1965: 1 79 �. 69 säger socialsty
relsen nlimligen blirom hl. a. följande.

Ö verlagda eller clje�l klart medvetna bmtt mot annans person eller
egendom - liven enstaka si\dana brott - iir i regel att anse �om asociala
yttringar och bör därför regelmässigt föranleda ingripande fri\n barna
vårdsn�imndens sida i enlighet med ::!5 § b och ::!6 - ::!8 § § eller 29 § barna-
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vårdslagen . Detsamma gäller bet räffande brott som. utan att vara direkt
riktade mot annan person eller vad denne t i l lhör. likväl vittnar om up
penbar hänsynslöshet i fråga om andra människors liv. hälsa eller egen

dom.
Med hänsyn t i l l vad ovan anförts borde det enligt min mening i van fa l l
i n t e rent fo rmellt ha mött några som helst h i nder att anse �5 � barnavård�
lagen tillämplig i detta fall och således även ti l lgripa åtgärder tvångsvis.

Med hänsyn till vad som framkommit i detta ärende och den mycket
långt gående delegationen av beslutanderätten i dessa ärenden som tilläm
pas inom socialförvaltningen vill jag även framhålla vikten av att arbetsut
skottet. som har att besluta om yttranden t i l l åklagare angående ifrågasatt
åtalsunderlåtelse men som inte kan besluta att ärendet bör föranleda åt
gärd enligt barnavårdslagen . inte utan vidare accepterar utredarens för�lag
utan gör e n verkligt förutsättningslös p rövning av ärendet och skjuter det
ifrån sig till nämnden. om man inte delar utredarens bedömning att åtgärd
enligt barnavårdslagen inte är påkallad. Riskerna för att i och för sig moti
verade ingripanden och hjälpåtgärder inte kommer till stånd är annars up
penbara.

JO Wennergren avslutade ärendet den 1 3 april 1976och fa nn då ej anled
n i ng till yt terligare uttalande utöver vad som antecknats till inspektions
protokollet.

Motivering vid avstyrkan av kraveftergift beträffande
bidragsförskott
L. hade genom hemskillnadsdom den 6 april 1967 och äktenskapsski l l
nadsdom den 29 maj 1 968 förp l i ktats att utge underhållsbidrag till sin dot
ter Susanne. född den 20 april 1965. med 225 kr. i månaden. På grund av
dom den l O jul i 1974 skulle underhål lsbidrag inte utgå från och med den 1 5

april 1 974. Under åren 1 968- 1 974. d å bidragsförskott utgick. uppstod
för L. en s k u ld om sammanlagt 6895 kr. varav 4 686 kr. i skuld t i l l Söder
tälje kommun för utbetalt bidragsförskott och åte rstoden i skuld till dot
tern. Den 20 juni 1974 ansökte L. hos länsstyrelsen i Stockholms län om
befri else från återkrav av bidragsförsk ot t med 6 895 kr. Som skäl åberopa
de han att han periodvis och för längre t id varit arbe t slös

.

l utredning daterad den 23 september 1975 föresl og avdelni ngschefen
Helge Ullen och kanslisten Gun Gröndahl vid socialförvaltningen i Söder
tälje kommun sociala centralnämnden i kommunen att hos länsstyrelsen
avstyrka L: s ansökan . Som skäl åberopades att "sådana förhållanden som
avses i bidragsförskottslagen om eftergift ej synes föreligga". Nämnden
beslöt att i yttrande till länsstyrelsen utan motivering avstyrka an söka n .
Den 3 december 1 9 7 5 biföll länsstyrelsen L : s ansökan så vitt d e n gällde
perioderna mars 1 968-juli 1 969 och mars 1972- april 1974. d å Lindahl va-
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rit arbet!>lös eller genomgått arbetsmarknadsutbildning. Eftergiften skulle
dock inte gälla för belopp om redan ersatts.
l klagomål. som kom in till JO den 18 december 1975. uppgav L. bl. a. att

Ullen och Gun Gröndahl visat sådan i n kompeten och olämplighet för sina
arbetsuppgifter då de utrett hans ansökan om befrielse från återkrav av bi
dragsför�kott. att d e borde omplaceras till lämpligare arbetsuppgifter inom
kommunen. L : s klagomål grundade sig på att det enligt hans uppfattning
var klart - med hänsyn till 18 § bid ragsförskott lagen - att ansökan borde
ha tillstyrkts eftersom han varit arbetslös.
Efter remiss yttrade !>ig centralnämnden och uppgav bl. a. följande.
Båda ue tjänstemän som handlagt L : s ärende har mångårig erfarenhet av
bidrag�förskottsärenden. De är dokumenterat noggranna och omdömesgil
la. Att de i detta eftergift särende. som delvis avser förhållanden långt till
baka i tiden. stannat vid en annan bedömning än länsstyrelsen utgör för
centralnämnden inte skäl att dra i tvi velsmål deras duglighet och tillförlit
lighet. Hän yn bör också i detta fall. då arbetslöshet främst åberopas. ta
gas till att 18

� bdn i

�in nuvarande u t formning varit i kraft så kort tid att

mer be!>tämd praxis i tillämpningen inte ännu utbildats.
L. inkom med påminnelser.

Vid ärendets avgörande den 31 maj 1976 anförde

JO Ekberg följande.

De möjligheter som finns att efterge det allmännas återkrav för utgivna
bidragsförskott regleras i 18 § bid ragsförskottslagen.
l paragrafens lydel e före l juli 1974 angavs att eftergift kunde beviljas
om särskilda skäl fanns därtil l . l praxis tolkades bestämmelsen restriktivt.

Eftergift medgavs i huvudsak bara när den underhållsskyldige hindrats att

fullgöra sin skyldighet på grund av intagning för vård i anstalt eller på sjuk
hus.
Den l juli 1 974 ändrades lagen så att eftergift numera får meddelas om
det är skäligt med hänsyn till att den underhållssky ldige varit ju k. arbets
lös . omhändertagen för vård eller haft stor för örjningsbörda. Eftergift får
också meddelas om det av annan anledning framstår som skäligt.
l propo ition ( 1 974: 12) med förslag till nämnda ändring anförde departe

mentschefen förutom annat att eftergift bör kunna ges bl. a. under tid för
rehabilitering inom kriminalvårdens frivård och vid arbetslöshet under för
utsättning att eftergift vid en mera allmän bedömning av den underhålls
skyldiges situation framstår som skälig. Han tillade att eftergift även bör
kunna avse del av fordran och att ändringen skulle kunna tillämpas på
fordringar som hänförde sig till tiden före ikraft t rädandet .
Mot det i propositionen framlagda förslaget fann socialförsäkringsut
skottet inte anledning till erinran och dess betänkande biföll av riksdagen.
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Av vad �om ovan anfört!. framgår att enbart arbetslöshet inte räcker !.Om
grund för eftergift. Därutöver fordras. att eftergift kall fram'>tå !.om <>kälig.
Enligt uttalande under förarbetena skall vid skälighetsprövningen göras en
mer allmän bedömning av den underhållsskyldige

ituation. Att nämnden

och län!.styrel!>en kommit till olika uppfattningar i eftergiftsfrågan behöver
inte betyda att den ena eller den andra myndigheten handlat felaktigt. Lag
texten ger utrymme för olika tolkningar.
Vid min prövning har jag uppmärksammat frågan i vilken utsträckning
motivering bör lämnas i social centralnämnds yttrande till län�styrelsen i
ärenden av nu aktuellt slag.
Vad gäller förevarande fall har de utredande tjänstemännen som grund
för sitt av�tyrkande anfört att sådana förhållanden som avses i bidragsför
skottslagen om eftergift inte synes föreligga. Enligt min bedömning har en
så allmänt hållen motivering begränsat värde som underlag för nämndens
prövning.

ärskilt med hänsyn till den nya lydel en av

18 § bidrag för

skottslagen och till de av L. i sin ansökan lämnade uppgifterna om arbets
löshet hade det varit lämpligt att tjänstemännen närmare motiverat varför
de för sin del funnit riktigast att avstyrka ansökan.
Den utformning som nämnden givit sitt beslut i det aktuella ärendet in
nebär vidare att varje form av motivering av avstyrkandet saknas. Ett så
dant förfarande är otillfred sställande. Redan för sökanden själv måste det
j u vara av betydelse att upplysas o m de skäl

om nämnden grundat sitt

ställni ngstagande på. Det kan bl. a. bli aktuellt för denne att komplettera
det material han åberopar som stöd för sin ansökan. Därtill kommer att det
för länsstyrelsen riml igen måste vara av värde att

fä del av - inte bara den

utredning nämnden låtit utföra - utan även de bedömningar som nämnden
gör i anledning av utredningen.
Vad som förevarit i ärendet är emellertid inte av sådan be kaiTenhet att
det föranleder något ingripande från min sida. Jag låter därför stanna vid
gjorda uttalanden.

Förlust av plats i förskolekö när förfrågan från kommunal myndig
het inte besvarats
l klagomål till

JO uppgav makarna K . att de 1974 anmält sina två barn till

daghemskön. Vid kontakt med socialförvaltningen i Umeå kommun under
våren 1975 upplystes att barnen strukits u r kön eftersom föräldrarna un
derlåtit att besvara en utsänd enkät. Barnen återanmäldes men fick inte till
godoräkna sig tiden från första anmälningstillfället. Makarna K. ifrågasatte
om det kunde anses vara korrekt att åberopa en enkät som översänts utan
mottagningsbevi och om det var rätt handlat att ej låta kötiden räknas från
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första anmälningstillfället då äteranmälning skett momentant så snart kän
nedom om enkäten erhållits.
Efter remiss inkom sociala centralnämnden i Umeå med yttrande av i
h u v udsak följande innehåll. Å rligen genomförs en förfrågan till alla regis
trerade i daghemskön för att utröna om behov fortfarande finns av dag
hemsplats. Att sådan kontrollverksamhet bedrivs enligt kommunens en
kätmodell är helt korrekt . då kommunal barntillsyn inte är att betrakta som
en generellt obligatorisk verksam het. Bet rätTande frågan om mottagnings
bevis bör användas kan nämnden inte uttrycka någon mening. Viss priori
teringsordning finns och såvitt kunnat utrönas skulle familjen K. inte ha
kunnat erhålla plats för sina barn även om tiden räknats från år 1974.
Makarna K. bereddes tillfälle att inkomma med påminnelser men avhör
des inte.

Vid ärendets avgörande den 17 juni 1976 anförde JO Ekberg följande.
Lagen om förskoleverksamhet ( 1 9 7 3 : 1 205) saknar. om man bortser frän

bestämmelserna om den allmänna förskolan för sexäringar. regler om in
tagning i förskola. Flertalet kommuner kan inte ta emot alla barn för vilka
plats söks i förskola och har därför fattat beslut o m normer för intagning
en. Kommunmedlem som anser att ett sådant be lut vilar på orättvis grund
kan anföra besvär hos länsstyrelsen inom den i kommunallagen stadgade
besvärstiden.
Att årligen tillställa föräldrarna i en förskolekö en förfrågan o m platsbe
hovet kvarstår. är en ofta använd metod mot vilken invändning inte kan
riktas. Tillgång till aktuella uppgifter om det samlade förskalebehovet är
tvärtom nödvändig för planering av verksamheten. Hur ett uteblivet svar
skall behandlas har lösts på olika sätt i olika kommuner. l Umeå synes det
vara regel att. om enkäten inte besvaras. sökanden förlorar sin turordning
och inte senare kan återfå den. l exempelvis Stockholm arkiveras ansö
kan. om svar ej inkommer. men vid senare aktualisering inordnas sökan
den på sin gamla plats i kön. I båda fallen sänds enkäten utan mottagnings
bevis.
Jag vill inte kritisera principen att ur kön stryka det barn vars föräldrar
underlåter att besvara en förfrågan av nu aktuell art. Används inte mottag
ningsbevis. kan emellertid tvekan uppstå om underlåtenheten är avsiktlig
eller om föräld1 arna av ett eller annat skäl inte fått del av förfrågan. I vissa
fall kan föräldrar till barn, som mist köplats, i efterhand ange att d e inte
nåtts av förfrågan inom den utsatta svar tiden. O m uppgiften inte framstår
som osannolik . bör rimligen barnet kunna återfå turordningen. Föräldrar
saknar nämligen i denna situation ofta möjlighet att styrka att de inte fått
förfrågan , medan det för socialförvaltningen hade varit enkelt att genom
mottagningsbevis sörja för sådan utredning.
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Med det nu \agda av�er jag inte all rekommendera all mollagning bevi
alltid �kall användas. Däremot kan det finnas skäl för socialförvaltningen
all öve rväga all i de fal l . då den för�ta förfrågan ej besvara . sända u t en n y
sådan och denna gång med mollagningsbevi .
För vinnande av enhetlighet kommunerna emellan vore det av värde o m
rekommendationer i d e n fråga s o m här aktual iserat

kunde utarbetas på

central nivå.

Omhändertagande av rusdrycker på vård- och rehabiliteringshem
met skarpnäcksgården
) ftet med en JO-anmälan. �om hade beslutats av el! vårdarmöte vid
Skarpnäc.:J.. \gården den 29 maj 1975. uppgavs vara all

fä el! " k larläggande

av den en,J.. i lde vårdarens ansvarsområde i juridiskt hänseende. för au för
hindra au cn-,kild vårdare ställ!> till svars och straffas för något som beror
av in\tillltionella mi\'>förhållanden. �om 1. e x . oklara och motsägebefu lla
riktlinjer och arhet!>in�truktione r " . Den grundläggande och centrala frågan
för vårdarna var därvid enligt anmälningen denna: "Om gäst vägrar all fri
villigt överlämna '>in !>prit - vilket är det vanliga - och den ändå tas i be
..
slag. är delta då åtalbart?

l

anmälningen citerade!> därefter

1 5 § " Reglemente för vård- och rehabi

litering�institutionen Skarpnäck�gården". vilken lyder:

..

Finns anledning

befara all någon mot förbud i ordni ngsföreskrifterna försöker till skarp
näcksgården införa benisningsmedel må erforderliga kontrollåtgärder vid
taga!>. Sådana kontrollåtgärder måste ske på el! grannlaga säll och få r i in
tet fall sträcka!. längre än all tjän stemannen känner utanpå kläderna om ve
derbörande bär någon flaska eller dylikt på sig. Berusningsmedel.

om på

träffas inom in�tillltionen. skall omhändertagas för förvaring. om inte an
nat lh crcn�komme

med patien te n . · ·

V idare citerades u r e n arbet'>inst ruktion för vårdare v i d Skarpnäck går
den följande: "Påträffas be rullningsmedel kall detta omhändertagas. l sär
�kild liggare i nföres anteckning om ägarens namn . spritsort och ungefärlig
kvantitet. Omhändertaget ben•!.ning medel uthälle

av vårdare i närvaro

av vårdassi tent eller l :e vårdassistent. · ·

l anslutning till ovannämnda citat ställdes b l . a . följande frågor. Uppma
nar arbetsinstruktionen till stöld eller egenmäktigt förfarande? Vem är juri
diskt ansvarig för eventuellt begångna rättsövergrepp? Beslu tsfallande
myndighet eller den personal som följer bestämmelserna?
Till anmälningen var fogade " Riktlinjer för verksamheten vid Skarp
näcksgården" med det ovannämnda regle mentet samt tre olika arbetsin
struktioner för olika kategorier av vårdpersonal vid Skarpnäcksgården.
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Efter rerni!>s t i l l Stm:kholrn� socialförvaltning. varvid J O : s i ämbetsbe
riittelsen 1 975/76 s . 229 ätergivna beslut bifogades. inkom yttrande frän
Stockholm� sociala centralnämnd. l yttrandet anfördes bl. a. följande.

Det av Stockholms socialnämnd anordnade och numera av Stockholms
sociala centralnämnd drivna värd- och rehabiliteringshemmet Skarpnäcks
gtlrden tillkom är 1 969 som ett led i ersättningsanordningarna för värdhem
met Högalid. I n stitutionen omfattar

370

platser i bostadsrum och

70

sjuk

platser. För gästerna. vil kas medelålder ligger omkring 56 år. finns tillgång
t i l l skyddade verksiiider som landstingets arbetsvärdsnämnd driver inom

in..,titutionen. E n l igt socialstyrelsens bedömning i yttrande över planerna
för Skarpniicksgården vore denna att anse som en social värdinstitution för
försörjning�klientel och störande vardtagare. i synnerhet sädana med alko
holproblem och psyki�ka skador. och därför hänförlig t i l l hem för störande
värdtagare enligt 2 1 � socialhjälpslagen.

Ehuru Skarpniicksgärden inte formellt har karaktären av nykterhets

vi\rd �in�titution. utgöres dock vårdtagarna till stor del av personer. hos v i l 

ka alkoholmissbruk är ett drag i symtombilden. De problem s o m anmäler
�ig pil en institution av detta slag när det gäller att motverka risker och olä

genheter i samband med i nförande av berusningsmedel har i det till remiss
akten fogade JO-be!>lutet av den 7 april 1975 fåt t e n allsidig belysning och

behöver ej här närmare utvecklas. Det må endast konstateras att restrik
tiLlner i fråga om införande och innehav av berusningsmedel på Skarp
niicksgärden hittills har bedömts nödvändiga oc h inte heller framdeles sy
ne� möjliga att slopa. �1\ länge institutionen har n u varande uppgifter och in
riktning.
Med förbigående av sfldana i den remitterade skrivelsen berörda frågo r
!>om avhandlats i det nämnda JO-beslutet eller som rör bedömningar eller
förhällanden liggande uta nför socialförvaltningens omräde må ytterligare
anföras följande.
Kontrollen av att gällande ordningsregler efte rföljs måste bygga pä en
avviigning mellan ä ena sidan kravet på effektivitet och ä andra sidan hän
synstagande till individens integritet och till vad som frän behandlingssyn
punkt iir psykulogi�kt lämpligt. Denna avvägning är svär att i skrivna reg
ler be..,tiimma pfl ett siitt som i varje enskild situation ger säker ledning för
d e t konkreta handlande t . Angeläget är dock att reglerna på ett redan

i sig

s�1 pm.� besvärligt område präglas av största möjliga klarhet. samstämmig
het och konsekvens. till förebyggande av sfldana tolkningssvårigheter som
exempliliera� i �krivdsen. Sflsom framgår av det följande har socialförvalt
ningen uppmärksammat behovet av e n översyn a v reglerna på ifrågavaran
Je omri\dc.
Vad angjr den i sammanhanget grundläggande frågan - i skrivelsen be
tecknad med 6) - huruvida det egentligen finns något utt ryckligt förbud

mot införande av berusningsmedel på Skarpnäcksgärden. förhäller det sig

så. alt förbud av denna inne börd ej finns i det av socialnämnden den

28 ok

tober 1969 fastställda reglementet. Däremot u tsägs i reglementet. att den
som bor på skarpnäcksgärden har att iakttaga av socialnämnden utfardade

ordnin}!sjijreskrifter. l

sädana av socialnämnden fastställda ordningsföre

skrifter. v i l k a i form av en folder tillställs envar som intages på institutio
nen. finns u t t ryckligen angi v e t . att sprithaltiga drycker. narkotiska prepa
rat eller dylikt inte får införas på Skarpnäcksgärden.
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Under nummer 2 ) stiills frl\gan o m personalem riittighet/,kyldigh.:t at t
tillse efterlevnaden av nykterhetsföre�krift \om J... a n vara meddelad för
gäst med stöd av nykterhetsvl\rdslagen. Dfl fr:-tgan ej niirmare utvec J... lat�
kan den inte kommenteras annat iin med mera allmiinna �ynpunkter. l
praktiken synes frågan gälla siittet att utöva övervakning �· nligt nykt.:rheb
vårdslage n . O m en person som stl\r under �1\dan iiverv<�kning vi�ta� p:\
Skarpnäcksgårde n . kan det vara ett praktiskt arrangemang. viii förenligt
med samarbetsrekommendationerna i 6:'- * nyktcrhetwflrd�lage n . att den

befattningshavare inom öppenvården �om har an�\ ar för övervakningen
kan genom institutionen erhålla upply�ning lllll klienten� förhållanden.
Detta får emellertid inte i n nebära att n1\gon giist på Skarpniicbg1\rden gör�
t i l l före mål för särskilt ingående ob�ervation eller "pecicll J...o ntroll av den
anledningen att han står under övervakning enligt ny ktcrhet svård�lagen .
A t t någon vidare krets av vl\rdperson akn skulle i nformera� om gii,ter" re
lationer till nykterhet svårdande organ eller betungas med uppgiftsliimning
synes varken lämpligt eller motiverat.
Den nya social vårdsorgani�ationen i Stockholm �om t riidde i kraft \ i d
ingången a v å r 1 975 med social centralniimnd. �ociala di�triktsniimnder
och samordnad soci alförvaltning. innc bi1r bl. a. att till e n llt:h samma av
delning. rehabiliteringsav delningen. inom den nya förvalt ningen samman
förts dels vissa vårdinstitutioner. bl. a . Skarpnächgt\rden. vilka tid igare
drevs av socialnämnden. dels dc vårdanstalter m: h inackorderingshem för
alkoholmissbrukare som drevs av nykterhctsniimndcn. l samband diirmed
har en översyn av en rad frågor avseende det sålunda �am manförda i n�titu
tionsbeståndet befunnits påkallad. Till de �pörsm1\l som enligt uppriittad
utredningsplan. tillkommen i samråd med personalrc prese ntantcr. skall
bearbetas innevarande år hör institutionerna� ordningsregler. Såsom an
mälts i ett av sociala centralnämnden den 24 juni 197:'- behandlat tjänsteut
låtande rörande vissa led i det aktuella utredningsarbetet avser förv altni ng
en att på ordni ngsfrågornas område i första hand uppmärksamma regler
om förbud mot i nförande av beru�ningsmedcl på in�titutioncrna och om
omhände rtagande av sådana medel. I nom ramen av denna utredning. vil
ken även den förutsätter sam råd med fac kliga representanter. är det inte
minst skarpnäcksgården - den största av institut ion,enheterna - �om pl\
kallat uppmärksamhet. Vid översynen torde få beakta�. bland annat. vad
som anförts i det till remissen fogade JO-beslutet samt synpunkterna i den
remitterade skrivelsen. l ett nllgot mera långsiktigt perspektiv framstl\r det
som angeläget att. i enlighet med J O : s uttalande. dc h i t hörande frågorna
blir bedömda inom den vidare ram som socialutredningen har för sitt arbe
te.
Anmälaren fick del a v y t t randet från nämnden o c h inkom m e d pliminne l 
ser. l dessa framhölls a t t den gr1.1 ndläggande frflgan i anmälningen inte ha

de blivit besvarad i yttrandet liksom ej heller dc ovannämnda två varian
terna av denna fråga. - V idare anfördes att det krävs genomgripande för
ändringar av skarpnäcksgårdens nuvarande uppgifter och inriktning för att
den problematik som anmälningen aktualiserar skall kunna lösas. att vård
personalen måste utökas och fä bättre utbildning samt a t t en demokratise
ring av institutionen borde komma till stånd s{\ att dc på skarpnäcksgården

boende gästerna själva får bestämma t. e x . om spri tförbudet bör behållas.
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Diircftcr har 'ocialförvahningcn och anmälaren inkommit med yllerliga
re var :.in inlaga.

Vid �irendet� avgöranue anförde JO Wennergren.
Kiirnfrhgnrna i anmiilningen har utförligt behandlats i det till remissen
till �ocialförvaltningcn hift1gade JO-beslutet. vilket även i viss utstr�ickning
legat till grunu för anmiilarens fr:'lgor och resonemanget i hans inlagor h i t .
Jag finner inte 'kiil a l l hnyo ta u p p kärnfrågorna i deras fulla vidd utan hän
visar till v au jag anförde: i ovannämnda beslut.

l anledning av anmiilaren� direkta frågor hu ruvida vl\rdpersonalen gör
�ig �kyldig till nägot 1\talbart om man sedan gäst vägrat all lämna ifrfln sig
!>in �prit likviii omhiindertar den. om arbetsin truktionen uppmanar till
stöld eller egcnm�iktigt förfarande samt vem som är juridiskt ansvarig för
cvcntuella riill�övergrcpp vill jag framhålla följ ande.
l mitt bc�lut dcn 7 april 197� konstaterade jag att nykterhetsvärdslagen
inte ger nl\gra befogenheter till föreständare eller annan personal vid s1'1da
na institutioner \Om Skarpniicksgården all omhänderta rusdrycker. Efter
att ha di�kuterat möjligheterna att genom frivilliga överenskommelser om
ordni ngsförc�krifter innefattande förbud mot införande. innehav och an
vändande av rusdrycker pfl ett hem komma till rätta med saken anfördejag
att waghctcn i en sådan ordning framför allt låg däri all inga tvångsmedel
kan tillämpas för ordningens upprätthållande. En vårdtagare kan sålunda
inte mot sin v i lj a frl\nta� berusningsmedel annat än i en nödsituation och
inte mot sin vilja u nderkastas kontroll av bostadsrum. väska. kasse

c.

d.

Självfallet bör man dock genom lämpor och övertalning kunna komma
långt. Vid bedömning av vad som är e n nödsituation har man att utgå från
vad �om .,äg� härom i :!4 kap. 4 � brottsbalken (den som . . . för all avvärja

fara för liv eller häl\a. räuda värdefull egendom eller av annan sådan or

�ak. handlar i nöU. �kall ock vara fri från ansvar. om gärningen med hän
syn till farans be�kaffenhet. den skada som åsamkas annan och omständig
heterna i övrigt måste anses försvarlig).
Frågan iir då hur ell förfarande är all bedöma som innebär all en vårdta
gares rusdrycker omhändertas utan att fråga kan anses vara om en noosi
tuation och utan all vårdtagaren kan anses införstådd med omhändertagan
det. Allmiint sett innehär en sådan åtgärd från personalens sida en faktisk
ätgärd som faller utom ramen för existerande laga befogenheter. Å tgärden
blir i princip att bedöma som brottet egenmäktigt förfarande (prop.
197�: 78 s. 144 ) . Emellertid sägs i 24 kap. 6 � brottsbalken att gärning. som

någon begått på befallning av den under vars lydnad han står. ej skall med
föra ansvar för honom. om han med hänsyn t i l l lydnadsförhållandets art.
gärningen� beskaffenhet och omständigheterna i övrigt hade att efterkom
ma befallningen. H u n1vida ansvarsfrihet pä denna grund kan komma i frå-
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ga blir att bedöma från fall till fall och det går inte att göra något allm�mt ut
talande härom. Jag får här hänvisa till kommentaren till lagrummet i Bed

man m. n. Brott,balken I l 3 : e upplagan s. 642. Där framhåll� bl. a. att den

�jälvklara utgångspunkten är att en befallning till underordnad att begå
brott�lig handling inte bör åtlydas.

Den av socialförvaltningen den 1 5 mars 1972 utfärdade arbet i n struJ... t io
nen för vänJare med dagtjänst vid skarpnäcksgårdens upptagning,hem
och bo\tadshu� innehåller föreskrifter om vårdpersonalen förvänta� at ly
da. Givetvi må�te pl\ :.1\dana föreskrifter ställas det kravet att dc inte åläg
ger personalen att göra något som i nnefattar brottslig handling. Om an�var
för anstiftan av brott -;tadga� i 23 kap. 4 � brottsbalken (se också Beckman
m. n. Brottsbalken I l 3:e uppl. s. 589 om s. k. konverterat gärning�manna

�J...a pl. Betriiffande utfallet av en straffrättslig prövning enligt nämnda lag
rum gtu· det inte att uttala sig generellt. Från denna -,ynpunkt finn-. det an
ledning att �e n�irmarc på den föreskrift som utsäger att. om berusning\me
del påträffa!>. detta �kall omhiinderta!> och att omhändertaget bcru.,ning'>
mcdel :-kall ut hällas av vårdare i nän a ro av varda!>!>i!>tent eller l :e \ :lrda�
-.i:-tent. sedan anteckningar gjorts i !>�irskild liggare om omhiindertagandet .
Före!>kriften ' Y n e\ mig kunna gå fri fra n allvarligare invändningar -,1\ länge

fraga iir om omhiindertagande och ut hällning !>om :,ker i �amför!>tånd med

vårdtagaren. Ett omhändertagande måste också godta:,. även om det \ker
mot vårdtagaren� v i lj a. när fråga är om en nödsituation. Däremot !>y n e!> i
-.ådan t fall uth�illning eller annan destruktion inte kunna försvaras. Förelig
ger varken !>amtycke eller nöd!>ituation. saknas hållbar grund för !>åväl om
händertagande :,om dc!>truktion. Föreskriften sträcker sig därför enligt !>i
na ordalag liingre än som det finns rättslig täckning för. l de�sa delar kan

fråga därför !>iigas vara om · ' befallning·· som gar ut på företagantic av

:,traflbar handling. Och sådan befallning får naturligtvis inte ge�. Under
Allmänna anvi�ningar återfinns emellertid en reservation om att annan
tvång!>åtgärd än nödvärnjämlikt 24 kap. l � brottsbalken. för att bl. a . av
värja påbörjad eller befarad misshandel eller skadegörel!>e. inte får vidtas.
Det framstår doc J... som oklart om omhändertagande och de!>truktion av be
ru!>ningsmedcl mot vårdtagare' v i lja är tänkt falla under tvång!>åtgärd i
denna allmänna anvi'>nings mening . .Ä.r sa fallet. v i lket inte kan utHi'>:t'> a\
�o�.:ialförvaltningen� yttranden. men cnda!>t da iir fön:!>knften

lllll

\lmhiin

dcrtagande av beru:.ningsmcdcl godtagbar.
Vad som förekommit i ärendet visar under alla förhållanden klart p1\
nödvändigheten av klara och entydiga föreskrifter i instruktionerna beträf
fande omhändertagande av berusningsmedel. Socialförvaltningen har i det
ovan intagna yttrandet förklarat att reglerna om förbud mot införande av
bcru�ning�medcl på institutionerna och om omhändertagande av �ådana
medel är föremäl för översyn. och att denna förutsätter samräd meu fackli
ga representanter. Jag förut!>ätter att vid denna över!>yn vad jag nu anfört
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blir beaktat och finner med hän:.yn härtill inte anledning till v idare uttalan
de eller ätgärd i denna del.
Vad anmälaren sär-,kilt anfört om nödvändigheten a\ genomgripande
förändringar av Skarpnäcksgl\rden� nuvarande uppgifter och inril-.tning.
utökning av personal m. m. kan inte föranleda nl\got uttalande frt'tn min �i
da. Ärendet är dä1för nu av mig slutbehandlat.
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Sjukvård m. m .

Å tal mot överläkare vid psykiatriskt sjukhus för beviljande av fri
gång för person, som varit att bedöma som farlig för annans person
liga säkerhet
På Beckomberga sjukhus vårdade patienten W . bevilj ades den 25 novem
ber 1 974 av överläkaren vid sjukhuset Karin Rössel frigång fr. o . m. påföl
jande dag den 26 november 1974. Under frigång sistnämnda dag dräpte W .
sina föräldrar i modems bostad i Solna.
l en den 29 november 1 974 till JO inkommen skrivelse hemställde polis
a sistenten i Solna poli�distrikt Lars Eric Samuelsson att JO skulle under
\Öka huruvida an�varig läkare gjort sig skyldig till tjänstefel eller försum
melse genom att W . erhållit · · permission · · från sjukhuset . varunder morden
begåt t \ . Samuel\son tillade. att till hans kännedom hade kommit att W. ti
digare mi�'>handlat �ina föräldrar. varvid polis måst tillkalla .
Under utredningen i ärendet höll JO Wennergren förhör med Rössel samt
underläkaren Britta Adner och medicine kandidaten Lars Erik Hammar
ström. JO tog del av Beckombergas och U lleråkers sj ukhu journaler angå
ende W. �amt av förunder ökni ngsprotokollet m. m. rörande morden. Ge
nom �krivehe den 1 7 februari 1975 delgavs Rössel misstanke om tjänstefel.
l skrivelsen. som innefattade en redogörelse för t i l lämpliga bestämmelser i
lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall ( LSPV) och av
utredda omständigheter. anförde JO sammanfattningsvis b l . a. följande.
Jag gör den bedömningen att W:s sjukdomstillstånd och de psykiska stör
ni ngar '>Om utmärkte detta ett mot bakgrund av de olika händelser som in
träffat tidigare under november månad var av den karaktären att han utan
för sjukhuset representerade en så påtaglig risk för väldshandlingar mot i
na föräldrar. enkannerligen mot sin fader. att det inte kunde vara försvar
ligt att ge honom frigång. - - - Jag är väl medveten om att läkarna vid de
psykiatriska klinikerna är utsatta för ett hårt tryck genom den allmänna
opinionsbildning som vänder ig mot tvångsinslag i vården inte min t då
det gäller narkomaner och narkotikaskadade personer . Inte de to mindre
anser jag att en överläkare fördenskull inte får ta lättare på sin uppgift att
också slå vakt om andra personliga säkerhet . Lagens krav . . om det icke
medför fara för annans personliga säkerhet . . utgör ett strängt krav. Häri
får anses ligga att det skall på ett betryggande ätt bedömas att fara för an
nans per!.onliga säkerhet inte uppkommer genom den friförmån det gäller.
Enligt min bedömning föreligger starka skäl att ifrågasätta Ert beslut den
25 november 1974 om frigång för W. och jag får meddela Er att jag anser
mig böra pröva om Ni ej åsidosatte Er tjänsteplikt och begick ett allvarligt
tjänstefel genom att bevilja denna frigång trots alla varningstecken i sjuk
domsbilden och händelseutvecklingen .
Rössel bestred ansvar.
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Socialstyrelsen avgav den 24 j u n i 1975 infordrat yttrande i ärendet. vari
styrelsen . efter en redogörelse för omständigheterna i fallet och därav för
anledda överväganden . anförde följande.
l detta ärende har beslutet om frigång fattats a v behörig person. Beslutet
avser en patient om vid flera til lfällen uppträtt hotfullt och aggressivt mot
sina föräldrar. Så sent som 2 1 dagar före frigången hade patienten vårt
misshandlat sin fader. Under dessa dagar i nträffade på avdelningen flera
såväl hotfu l l a som bizarra händelser. Den senaste inträffade samma dag
(den 26 november) som patienten började sin frigång. 1 2 dagar tid igare
misskötte patienten en frigång. 7 dagar innan drogs en tidigare beviljad fri
gång i n . N ågon nämnvärd förbättring i patientens t i l l tänd under den sista
vårdperioden framkommer inte enligt journalen . Patientens båda föräldrar
har var för sig framhållit sin fruktan för patienten och det hotfulla och ag
gressiva beteende som patientens sjukdom framkallade. Förhållandena i
detta fall måste bedömas vara sådana a t t patienten kunde misstänkas läm
na sjukhuset och att han var farlig för viss person.
På grund a v vad ovan anförts finner socialstyrelsen att Rössel ej borde
ha beviljat W. frigång den 26 november 1 974.
Rössel t i l lställdes socialstyrelsens yttrande och inkom den 21 augusti
1 975 med bemötande därav.
Stockholms läns landstings hälso- och jukvärdsnämnd anförde i avgivet
remissvar att . då i ärendet uppenbarligen var fråga om bedömning av en lä
kares åtgärder vid utövning av läkaryrket. nämnden ej ansåg sig böra göra
någon bedömning av huruvida Rössel förfarit felaktigt eller inte.

JO Wennergren väckte härefter åtal mot Rössel vid Stockholms t i ngsrätt
och yrkade ansvar för tjänstefel jämlikt 20 kap. 4 § brottsbalken enl igt föl
jande gärningsbeskri vning.
Rössel har den 25 november 1974 beviljat W . . som var intagen på
Beckomberga sj ukhus enligt l § första stycket c) lagen ( 1 966:293) om bere
dande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall m . m . (LSPV), frigång . d v s .
rätt att p å egen hand vistas i n o m sjukhusområdet. fr. o . m . d e n 26 novem
ber 1 974 efter besök p å Serafimerlasarettet. W . har sistnämnda dag under
frigången avvikit från sjukhusområdet och begett sig till sin moders bostad
vid Hallonbergsplan 6, Solna, där han dräpt sina föräldrar. W. var på grund
a v sin psykiska sjukdom och d e sätt p å vilka denna yttrat sig att bedöma
som farlig för annan personliga säkerhet. Rössel borde ha insett detta.
Genom att ge W. frigång har R ö sel i allvarlig grad åsidosatt den aktsamhet
som det enligt LSPV ålåg henne att iaktta vid prövningen av frigångsfrågan
och har härigenom åsidosatt sin tjänste plikt.

Stocklwlms tingsräl/ meddelade dom i målet den JO december 1975 och

ogillade därvid åtalet.

l domen återgav t i ngsrätten inledning vis parternas yrkanden och de be

stämmelser i LSPV som kunde vara av intresse i målet. varefter anfördes
följande.
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Äktcn�kapct mellan W : s föriiiurar var 1 974 upplö�t �cuan flera a r . Dc ha 
dc i äktenskapet fatt tre barn. niimligcn förutom �·. l\ il harn föuda 1949och
1 950. Fadern boude hösten 1974 i Sunub} berg.
W. börjalic mi��bruka ha�<:h niir han var 14 tir. Vill I Ii <"!h filuer hlcv han

1 9/iR i n t agen pa Ham margårucn' } rkc�"kola o<:h var in�krivcn uiir fram t i l l
j u l i 1 9 7 3 . H a n haJe korta !>poraui�ka an�tällningar: för Jet mc\ta arbetade
han uock i n t e och han mis�hrukauc förmoul ig�· n narl..o tika t i J v i s . iivcn i n 

travenöst. - W . före kom i n t e tid igare i krimin alrcgi\trct i villare man iin att
det antecknats a t t han i mars 1974 dömdes för �töld till skyudstillsyn. Till
övervakare u t sågs Inga-Lill Kristian�son. och han hade även sedan lång
t i o kontakt meJ Britta Berg. �ocialb� ra n i Sundh� berg.
W : ' tidigare P"} k i ... ka sj ukuom,hi\toria atcrgc� i journaler fra n Ullcr
\ ill..a rartcrna

aker� "j ukhu" och Bcckomhcrga �.i u k h u , . Journalerna. till
h�infört �i g i malet. innehaJler i korthet hl. a . följanlic.

W. var intagen pi\ U l l e ri\kcr" ,ju l.. hu� Jcl, ucn I R - ucn �O januari 1 9n

under diagno!>cn

ob�ervatio

ca'l"'

mcntali ....

del�

den

:!6 "crtcmber

1 973 - dcn Ii februari 1974 med för,öksut�kri\ ning fran den Ii december
1 9 7 3 . under diagno!>en p�ychll�C\ \t: h i Lofrc niformi" under \ 1\rdtidcn.
W. i n t ogs den :! :! augu!>ti 1974 r11 Beckomhcrga �j u k h u � . Diirviu företed
de� vardintyg a\ biträdande överläkaren T. Pcdcr,cn. \om [tberoradc 'Pe 
cial indikationcrna i l � b l o<:h <: ) LSPV ... amt �n:-,om "ammanfattning om pa
tienten angav: . . :!2-arig ogift m a n . t i d igare \ 1\ruau pa Ullcraker� �j ukhu'
u . d . "chizofreniformt fargad p\yko� med recidiv av sju l.. domen. Bi�arr
splittrad aggress i v . · · Karin Rössel beslöt den 27 augusti . att patienten även
i fort sättni ngen skulle vara intagen på sjukhuset. och angav såsom special
indikation l * c ) . Hon utskrev honom den 6 �eptember på för\ök sex måna
der. Enligt hennes diagnos av patienten för den gangna tiden var han en
per�ona pathologica \chizoide�. Patienten 1\terinförde� ucn :!Ii oktober av
polismyndigheten. �edan han �lagit \Önder en fön\taruta och gjort i n t rång
ho� fadern för att hämta sina �olgla�ögon och �in portmonn�i. Efter vi�tebe
p?. �j ukhusct t i l l den 30 oktober blev han ånyo av Karin Rö,�cl försöksut
skriven på �ex månader. Hon �tälJde därvid 'iamma diagnos pa honom som
t i d igare. persona pathologica !><:hizoides. Polism} ndigheten 1\te rfördc pati
enten den 5 november från för�ök�ubkrivningen. "edan han den 4 novem
ber pa kvällen vill bc�ök ho� fade rn

... lagit

en lju�"take i denne!> bakhuvud

och �parkat honom. då han li\g rå golvet. s:'\ att revhen bröt� och han även
�kadadcs på annat sätt. Efter övcrl�ikarsa m t a l . i v i l k e t underläkaren Britta
Ad ner deltog. den

8 november med patienten samt u e n l :! november först

med hlmom o<:h 'enare med modern gav Karin Rii�\el den 1 3 november
patienten frigang. Denna drog� i n redan den 1 4 november enär han hade
l�imnat sju k h u �området. Han 1\tervände dock �jälvmant samma dag. efter
ett be..,ök p?. socialbyrån i Sundbyberg. Efter nytt överläkar�a mtal . i närva
ro av Britta Adner . den 1 5 november beviljade Karin Rös�el patienten sam
ma dag frigang och han överförde' t i l l avdelning 5 A. Sedan det den 18 no
vember visat �ig. hl . a . . att han den 1 7 november \kurit sig i skrotum pä
höger \ida. bc�löt.., den 1 8 november att han i n t e skulle åtnjuta frigång. Vid
övcrläkarsamtal elen :!5 november. i närvaro av At- liikaren Lars E r i k Ham
marström. beslöt Karin Rössel bevilja patienten frigång den 26 november
efter besök pä Serafimerlasare t t e t . Scdan patienten den 26 november efter
gärningen i modern� bostad gripits av polisen. blev han samma dag av Ka
rin Rössel försöksutskriven under eliagnosen shizofren i a .
F ö r � a m manhangets skull anmärkes h ä r . att journalen för t i d e n t . o. m .
uen :! 8 augusti 1 974 fördes a v At- läkaren F . Hylander. därefter a v Britta
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Adncr uch frrtn· den 19 no v em be r . dvs. efter patientens intagning på avd el 
ning .'i A . av Hammarström.
T f p rofe sso rn Yngve Holmstedt avgav den 2 1 februari 1975. efter rätts
p , y k iat ri ' k u n d e r�ö k n i ng av pa tie n te n i a n ledning av lagföring för gärning
en den :!n novem ber 1 974. d e t utlåtandet a t t pati e n te n be gåt t denna under
i nfl y t an de a v si n n e ssj uk d o m samt att han var i oundgängligt behov av s l u 
t e n P'Y ki a t risk vård. H o lms t ed t h ad e g ru ndat utlåtandet b l . a . på att pati
enten företett en grav mental sj ukd o m s bi l d av långdragen schizofreniform
typ samt att de många temporära symtomaccentueringarna kan ha sam
band med narkotika- och alkoholintag . ehuru dock en tidigt debuterande
ge n u in "chiznfreni ter si g mera trolig än en narkotikabetingad kronisk psy
ko,. - Bn,ttmi\lsdomstolen delade i dom rörande gärningen den u p pfa t t 
n i ngen om pa t ient e n . i\t vilken Holmstedt givit uttryck i utlåtandet.
V i d huvudförhandlingen i må le t har den v i d B ec k o m be rga sjuk hus förda
j o u r na le n bl i v i t de t a lj era t ge no mgånge n . och Ka r i n Rössel har synnerligen
ing;t e nd e hörts om sina i ak t t age l se r av patienten samt om sina bed ö m ni n g
ar med an l ed n i ng av ia k t t age lse rn a och övrig utredning om patienten. Av
vad åklagaren yt trat vid huvudförhandlingen framgår. att han godtar Karin
Rössels bedömningar före den 5 november 1974. Tingsrätten finner det
med h�i ns y n härtill till rii ck ligt att mera utförligt återge hennes berättelse i
anledning av i\talet endast s å v i t t angår det senare skedet av patientens i n
tagning pi\ sjuk h u se t .
Karin Rössel har till en början uppgivit: Beckomberga sjukhus har om
kri ng l .'100 v ård p l atse r. och hon är öve rläk a re på klinik 6 med 225 platser
för ma n li ga pat ie n te r fördelade på n i o avdelningar. Hon har omedelbart
ansvar för JOO p a tie n te r av al l a kategorier. Ehuru de manliga N-fallen för
delas på ytterligare två kliniker . har det sedan 1 967 varit så att hon haft
hand om nästan alla N-fallen. Till kl inik 6 hör avdelning 5 A med 1 2 platser
för si1r,kilt v ård k rä v a nd e . u n ga pa ti e n ter med l å n ga v ård t ide r . U try m m e n a
där lir t rånga och avdelningen är me st ad e ls låst. Den ligger i bottenvåning
en och från fönstren är det m in dre än manshöjd till marken. Det är lätt att
rymma från avdelningen. som i fråga om säk e rh e t inte k an j ä m föras med
en särskilt anordnad spec i al avd el n i n g . Sjukhusområdet . som är ganska
vids t riic k t . har flera by gg nad er samt grindar so m är obevakade och stäng
sel snm i n t e lir ry m n i ng ssäke rt . Förhållandena är likartade på andra hem
ortssjukhus. På sj uk hu set förekommer omkring en rymning i m å n ad e n
bland pairenter utan frigång . dvs. sådana som är inl åst a . men hon k än ne r
inte till antalet ry m n in gar bland p atien t e r m ed frigå ng .
Karin Rössel har vi d a re anfört : Schizofrenin är en mycket heterogen
grupp av sjukdomar och många faktorer. hereditära och andra. påverkar
diagnosen. W :s tillständ vid intagningen den 22 augusti 1 974 företedde bilden
av en s ärpräglad . svår personlighetsstöming. Hon ställde därför diagnosen
persona pathologica schizoides. varmed hon ville ge uttryck åt att han var
av borderlinetyp. När hon i samband med kvarhällningsbeslutet den 27 au
gusti. som föregicks av ett överläkarsamtal med patienten samma dag. bi

behöll hjälplöshetsindikationen enligt l § c) och frängick farlighetsindika
tionen enligt l § b). så uteslöt detta självfallet inte en kontinuerlig prövning
av farlighetsindikationen i fortsättningen: hon brukar emellertid inte ändra
en specialindikation frän dag till dag. Före försöksutskrivningen den 6 sep
tember övervägde hon om patienten var i oundgängligt behov av värd, och
efter att ha stannat för att anse sådant föreligga bedömde hon att han defi
nitivt inte var farlig men däremot fortfarande hjälplös: hon hade även tänkt
på men avstått att tillämpa den medicinska specialindikationen i l § a). Ef-
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ter patientens 1\terkom�t den 26 oktober var han snarare i bättre p�ykiskt
tillstand iin tidigare. enligt vad snm även framgick av \amtal med Inga-Lill
Kristian�son och Britta Berg. Karin Rössel an sl\g honom egentligen ovan·
ligt lite vl\ldsbenägen. Detta drag var anmärkningsv�irt. v i d j ä mförelse med
en grupp liknande patienter. Han präglades under bl\da intagning�perio
derna av missnöje och besvikelse över i n t agningen. �om han ansl\g omoti
verad. Han talade om föräldrarna. särskilt om fadern. med bitterhet men
gav inte uttryck åt hat och hämndkänsla mot fadern. Han blev gråtfårdig vid
samtal om föräldrarna. Samtidigt var han ambivalent mot dem : han tänkte
�trunta i dem. men �ade ock�!\ att det kunde vara trevligt att t räffa d e m .
Patienten. � o m a l l t i d förnekade bruk av narkotika i vart fall intravenö�t.
var i nget extremt särfall och hans bisarrerier llCh ritualer ledde inte dia
gnosti�kt till sådan bedömning. Vid den följande försök sutskrivni ngen den
30 oktober �tällde Karin Rössel därför samma diagno� som tidigare. - Ef·
ter det att patienten !\ter intagits pi\ sjukhuset den 5 november infördes in
e>.ten�o i jnurnalen e n av en kriminalinspektör upprättad promemoria om
patienten� mis�handel av fadern den 4 november. Patienten till�tod �lutli
gen för Karin Rössel. att han �lagit fadern i huvudet med en trälju�stake
och �rarkat honom lite lätt. Hon fann det utrett att han före misshandeln
hadt: drul:kit lite �prit nch fyra burkar öl och att alkhoholpl\verkan spelat
e n avgörande roll för mis�handel n . Patienten visade ingen ånger över miss
handeln: snarare framkom en underton av bitterhet och besvikelse men in·
te hat . Att patienten den 8 november blött ned byxbenens nedre del med
urin för att fl\ dem styva ans<'\g hon inte anmärkningsvärt bisarrt. Hon be
dömde efter misshandeln. sa gott som tveklöst. patienten som ett O-fall
men ville avvakta med att anteckna detta i journalen innan hon hört fa
dern� beriittelse med detaljer om händelsen. Hon hade även den uppfatt
ningen att patienten förstod att han inte snart därefter kunde få lämna sj uk

huset. Fadern kom inte t i l l överläkarsamtalet den 12 november. Det fram·
kom under det långa samtalet med modern. att hon var oerhört prövad i si
na äktenskap och av sina barn. men hon var sa m t id igt väldigt varm och
engagerad. Hnn förstod att patienten hade schi zofre n i och ville ägna sig 1\t
att med honom äteruppliva hans barndom. Karin Rössel blev rädd för en
�ådan situatilln. �om inte var ri� kfri . men omständigheterna var å andra si

dan sl\dana att de inte skulle ha denna typ av kontakt. Av vad modern ytt·
rade framgick iiven. att patienten aldrig slagit eller hotat henne. samt att
det inte var �å konstigt att patienten slog fadern eftersom det var vad de i

familjen med hänsyn t i ll faderns ledsamma och provocerande uppträdande
hade tänkt göra. Modern ansåg att patientens bråk med fadern var nästan
naturligt. Karin Rös�el tolkade moderns uttalanden sl\ att hon inte var fy.
�iskt riidd för patienten. Karin Rti�sel tyckte att henne' uppgift. att patien·
ten slog �önder saker för fadern så fort denne fick ni\got. gick i n i bilden.
liksom iiven uppgiften a t t patienten skrämde henne genom att gå omkring
med en lång operat ionskniv oml indad med tyg samt bete sig konstigt ge
nom att prata med någon uppe vid ena fönsterhörnan . Modern ville inte
liimna detaljer om att patientens bror vid ett til lfålle hösten 1 97 3 hade fått
en kniv i magen: hon ville inte involvera patienten i denna händelse. Enligt
Karin Rö�sels u ppfattning efter samtalet med modern var patientens miss·
handel av fadern den 4 november inte ett uttryck för att patienten var psy
kotisk utan snarare ett uttryck för olika sammanfallande omständigheter i
miljön. bland dem patientens förtäring av alkohol och faderns vägran att
laga mat 1\t honom. Karin Rössel menade d ärför. att handlingen var den
maximala grän�en för vad som kunde hända under mycket olyckliga om-
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!'>tändigheter. och an�åg inte h�indelsen tyda på sär�kild farlighet ho� pati
enten. Hon �äg di\ inget mönster i hiindelscn. Hon v i l l e till v;uje pri� fä fa
dern t i l l �jukhu�et för att genom �amtal med denne min�ka �piinningen
mellan patienten och föräldrarna.

ägot �ådant !'>amtal kom dock aldrig t i l l

!'>tänd. Patienten företedde vis�erligen e n <�n hopning a v bi,arrcricr t . e x . .
förutom blötandet a v byxbenen i u r i n . att han skar tiind,tickor i �m:\bitar
och t�inde eld i papper�korg<1r. Sädana l y n ne�drag kan do�:k inte tolka�
�om mer än allvarlig p�yki�k störning. utan att därigenom en patient kla�
'>as som farlig. Uiget var emellertid ett helt annat än före den 4 november.
Karin Rih�el-. 0-falbrubriccring a v patienten hade t i l l fö ljd. att det ankom
på ut�.krivning�niimnden att besluta om permis�ion eller försök�utskriv
ning. Hon an�åg sig dock inte kunna aktualisera beslut diirom. efter�om
det var fr:lga om en 11\ng tids värd av patienten. Niir hon den 1 3 november
beviljade patienten frigång . avvägde hon graden av hans farlighet och arten
därav mot ri�ken av att han� aggre�sivitet skulle öka om frigång inte med
gav�. Beslutet '>kall tll:kså �es mot bakgrund av att det var lampligt att pati
enten den 1 3 november såg att moderns besök den l :2 november följ de-. av
frigång. Det inverkade dock även att modern inte ville att patienten '>kulle
�Hlppa� frän !'>.iukh u-,et. Frigangen förbands med bestämda före,krifter t i l l
patienten att h å l l a '>ig i n o m sju k h u somrädet. följa avdelningen' ordni ng'>
regler -.iir-,kilt i frflga om måltidstider samt avstå frä n alkohol. Genom tele
fon-,amtal från �ocialbyrån i Sundbyberg den 1 4 november meddelade'> att
patienten befann !>ig på �ocialbyrån. Sj ukhuset begärde omedelbart poli'>
h�imtning. men patienten återvände fri villigt och något våld rapporterade�
inte. Frigangen indrogs omedelbart. Emellertid v i l l e Karin Rös�el tolerera
att patienten brutit mot frigångsbestämmelserna. enär han be'>ökt socialby
rån fö r att ffi pengar till hyran för den bostad han eljest !> kulle ha förlorat.
tll: h hon beviljade honom därför på n y t t frigång den l .'i november. Samma
dag öve rförde� han t i l l avdelning .'i A. där möjlighet fann!> att ordna med tc
rapi!>ysselsiittning �amt en gång i veckan med gruppsamtal. Dessa verk
samheter iigde emellertid rum utanför avdelningen. vilket i och för '>ig för
utsatte frigäng för patienten. - Karin Rössel läste den av Hammar'>tröm
fran den 19 november förda journalen först efter den :26 november. Detta
överen�\tiimde med rutinen på avdelning .'i A. Hon fick emellertid av per
!>Onalen v id ronder på måndagar och torsdagar rapporter om patienterna.

Sålunda fick hon måndagen den 18 november reda på att patienten den 1 7
november hade -.kurit -.ig i �krot u m . dock inte djupgåe nde. och även vält
ett pingponghord i korridoren. Denna ä r trång och bordet �tod framför pa
tienten� rum: man gjorde diirför inte mycket väsen av den händelsen .

är

hon talade med patienten om �nittet i pungen. klappade hon honom och sa
.
dc "vad har d u gjort nu·> . . Han svarade att han hade "lättat pfl trycket " .
Hon kände kontakt med patienten. som i n t e var spänd utan patcti'>k och
hjiilp�ökande. Han var dock ��imrc och frigången indrog� dc facto den 1 8
november. Den i jnurnalen för den l Y november angivna händelsen d å pa
tienten '> kulle ha kommit emellan en medpatient och en vardare och �ka
dats rapporterade\ inte för Karin Rössel: och inte heller att Hammarström
den :20 november ordinerat a t t . vid eventuellt behov . lägga patienten i biil
t c . Vad i övrigt angivits i journalen kände hon t i l l . U ppgifterna däri för den

:20 november att patienten hade burit u t s�ingklädcrna i kurriduren och
'>tiillt pappmuggar med �in urin på olika ställen var bekanta för henne. Hon
bedömde det \il att han hade haft en psykoti'>k cpi�od över ett eller t v å
d y g n . Att h a n g i c k med hand!>kar på händerna k a n ha berott p i\ att h a n bli
v i t '>kadad i ena handen pfl Hammargården. Vid samtal med patienten den
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21 november om frigång sade hon till honom att han fick lugna sig lite. Den
i journalen för den 22 november atergivna händelsen. da patienten skulle
h a attackerat en vårdare med en stol närdenne skulle torka fönstret. innefat
tade i själva verket inte . enligt Karin Rössels uppfattning . a t t han gick
emot värdaren med stolen så att denne var i fara. Patienten var sådan: han
värnade om ,ju revir och hon tyckte att beteendet stämde med vad hon
visste om honom. Hon beslöt den 22 november att patienten den 26 no
vember i s�ilbkap med personal skulle fa be�öka Serafimerlasarettet för att
fa intyg nm hand�kadan. Därför tilliii hon honom att till�ammans med
Hammar\tröm och en !>juhköter�ka den 2 2 november besöka sin bostad
LlCh h�imta rena kläder. Hon upplevde honom i samma �kick �om tidigare
men var anyo i den svåra beliigenheten att avväga om frigång kunde bevil
jas honom efter be�öket den 26 november på Serafimerlasarettet. Följande
om�tändigheter påverkade henne� he,lut. Hon an�ag inte patienten farlig
för modern. l fråga om fara för mis�handel av fadern bedömde hon den all
varliga mi�\handeln den 4 november som ett maximum av vad som kunde
hända under mycket olyckliga om�tändigheter. Efter vad hon vid den tiden
kände till om fadern så vistade� han inte längre i sin bo,tad utan på ett in
ackordering�hem. Sannolikheten för att patienten skulle trätTa fadern be
dömde hon därför \Om minimal. Patienten visste också att vid minsta lukt
av alkohol från honom så skulle frigången d ragas in. Karin Rössel var väl
medveten om sjukhusets skyddsfunktion men ansåg även att intet är värre
för en patienb rehabilitering än om han gör våld mot nagon annan. Om fri
gången inte hade beviljats hade risk funnits att patienten skulle rymma
från avdelningen. Hon bedömde den 25 november att patientens korta psy
kos en vecka tidigare inte i n nebar en högre grad av farlighet än d en 4 no
vember. da han inte var psykotisk. Det var hans bitterhet mot föräldrarna
som dominerade bilden. inte farligheten: och av vad han sade kom det inte
fram att han ville hämnas. Då hon till "ist den 25 november fattade beslutet
om frigång för patienten den 26 november efter besöket på Serafimerlasa
rettet kändes detta beslut som det enda rimliga och inte som tillkommet ef
ter stora svårigheter. eftersom det endast fanns en minimal sannolikhet för
våld utav patienten. När Britta Adner på kvällen elen 26 november ringde
och talade om vad patienten hade gjort. kom hans gärning som en blixt från
en klar himmel. Karin Rössel trodde inte att det var sant och gärningen
tedde sig obegriplig för henne. - Hon angav v i s se rl ige n vid pat i e nte n s for
mella utskrivning på försök den 26 november d i agnosen schizofrenia. men
hon kan numera inte finna att patienten begick gärningen den 26 no vem be r
under klar inverkan av p s y k ot i s ka symptom.
Karin Rössel har tillagt: Hon har svårt att neka en patient en friförman.
men intet är värre än att därvid ta en risk vars olyckliga följder drabbar pa
tienten mänskligt och emotionellt hårt. Hon beräknar att hon under 1 4 års
tjänstgöring på sjukhuset fattat ett eller två beslut i veckan eller alltså sam
manlagt minst l 000 beslut. i vilka ingfltt en bedömning av patienters farlig
het. Hon har aldrig under sin tjänstgöring varit med om att en patient vid
åtnjutande av frihet att vistas utanför avdelningen eller sjukhuset tillfogat
någon per�on allvarlig kroppsskada. Det mesta väldet äger rum på vårdav
delningarna . mot vårdpersonalen.
B rilla Ad ner har hörd såsom vittne uppgivit. att hon har haft flera års vi
kariat sä�om biträdande överläkare på Beckomberga sjukhus. Av vittnes
målet framgår. att hon anser diagnosen persona pathologica schizoides
överensstämma med den kliniska bilden av pati e nt en och att hon för sin
del numera skulle vara benägen att vid tiden för försöksutskrivningen av
,
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patienten den 26 november 1 974 ställa diagnosen schizofreniform psykos
eller möjligen schizofreni. Vittnesmålet visar även att hon i väsentliga hän
seenden i övrigt delar Karin Rössels uppfattning vid bedömningarna och
besluten rörande patiente n .
Ledamoten a v socialstyrelsens vetenskapliga råd professor Gunnar
Lundquist och överläkaren docent Bengt Ekblom har efter förordnanden
av r�itten hörts säsom sakkunniga. De sakkunniga. som före huv udför
handlingen tillställts dc handlingar som varit tillgängliga för rätten . har där
efter åhört huvudförhandlingen.
Lundqui�t har sam manfat tningsvis yttrat: Det fanns enligt hans mening
ingen helt lämplig beteckning för patientens sjukdom och han godtar Karin
Rössels första diagnoser. persona pathologica schizoides. Diagnosen i
fort sättningen påverkas av de upplysningar om patienten. som inhämtades
efter samtalet med modern den 12 november 1974. liksom av patientens
beteende särskilt från den 17 november. varvid Lundquist avser bl. a. pati
entens snitt i skrotum samt hans högljudda skratt och ritualer i övrigt. Det
förekommer i synnerhet hos schizofrena en benägenhet att v i lja skada sig.
Lundquist stannar därför i fråga om den senare perioden inför diagnosen
schizofreni under utveckling; denna diagnos påverkas emellertid av vad
man senare fick veta om patienten. En sådan diagnos innebär inte utan
vidare att patienten är farlig: många psykotiska patienter är inte farliga. Pa
tientens misshandel av fadern den 4 november utgjorde ett memento. men
den behöver därför inte bedömas som illavarslande eller farlig i annan grad
än Karin Rössel gjorde. En för patienten beviljad frigång indrogs den 1 8
november. men han var efter samtalen med Karin Rössel den 2 1 och den
25 november klar och ordnad samt tydligen sig lik igen. Vid det beslut om
frigång. som Karin Rössel fattade den 25 november. var hon helt inställd
på att patienten skulle vara en längre tid på avdelning 5 A för återanpass
ning. För att en sådan skall lyckas kräves patientens förtroende och läka
ren måste eftersträva fört roende. Karin Rössel har gjort en mycket om
sorgsfull utredning och införskaffat upplysningar av modern och andra
personer: hon försökte även träffa fadern. Det är imponerande h u r om
sorgsfu llt journalen är förd . och ändå står inte allt där. En sak ä r att läsa en
journal. en annan att s å att säga läsa ett tillstånd samt ställd inför alla fakta
fatta ett beslut som kan innefatta fara för annan person från patientens si
da. Psykiatrer av en äldre skola lade större vikt vid samhällsskyddet och
var med hänsyn till sig själva rädda för att träffa beslut som innebar risker.
Många läkare är numera ytterst liberala och benägna att utnyttja möjlig
heterna till terapi och rehabilitering. De lägger därför mera vikt vid plane
ring och behandling. Lundquist har i likhet med Karin RösseL den uppfatt
n i ngen att skyddet för en patients anhöriga mot våld av denne innebär även
ett skydd för honom själv. Den 25 november påverkades Karin Rössel
även därav att. efter vad hon ansåg, patienten inte visste var fadern befann
sig. Händelsen den 26 november tyder på att patienten fick ett s. k. raptus
d v s . ett i m p ulsgenombrott. varvid symptomfloran blommade ut och psy
kosen sedan fortsatte. Därtill kan ha bid ragit i n tag av alkohol och ordine
rad medicin. Patienten kan nog vid avgörande tillfållen under vårdtiden ha
dissimulera!. något som kan vara omöjligt att diagnostisera. Vad man kan
fordra av läkaren är att han gör en noggrann u t redning samt handlar enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet, däremot knappast att han skall h a en
profetisk förmåga att se i n i framtiden. Även en erfaren psykiater kan göra
en bedömning som leder till ett faktiskt resultat av det tragiska slag varom i
målet är fråga. Att bedöma graden av en patients farlighet är mycket
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vanskligt. Med den närmare kännedom om �aken som Lundquist inhämtat
under huvudförhandlingen har han svårt att finna . att Karin Rössel tog en

fö r stor ri\k da hnn den � .'i !Hl\ e m ber bev iljad e rat ient.:n frigang den � o nn
v cm ber : frigången var j u ;[ ve n förbunden med e n -.triing kontroll. Karin
Rö�sel har fa�tmer. e n l igt Lu nd q u i s b bedömning. efter en noggrann u t red
ning handlat i övercnsstiimmcl�c med vcten..,kap och ber rö' ad e1farenhet.
och he n n e� bedöm ni ng var för�U\elig. - E l-blo m. '>tl m u rrl } -.t att han-. gra
du a lavh an d ling 1970 be h an d l a r vald'>handlingar <l\ r at i l n t e r mot rer..,nna l
uch mcdratienter på mental..,j ukhu-. under aren 1 9 5 5 1 964 '>amt att han
iiv e n i andra veten�kapliga arbeten behandlat hithörand.: fragnr. har i hu
vudsak anfört: E n allmän liberali'>ering har -.edan om kr i ng tjugo ar u t miirkt
vl'u·den av de r� y ki �kt �juka i Vä�terland.:t. för W kar.:n innebiir he-.lut om
frigang en stiindig balan�gang. med be ak t a n de bl. a. av a nge lii g en het en m
att pa t ient en har förtroende för l ii kare n oc h är motiverad för behandlingen.
Antalet fall av a llvarl i gt vl\ld av ratic n t e r mnt r.:r�onal och medratienter
är mycket ringa. särskilt i jämförelse med svårare olycksfall inom i ndu st ri
ell och annan verksamh e t . Särskild statistik om våld begånget av 0-fallsru
bricerade patienter med frigång mot personer utom sjukhusområde saknas
visserligen. men i och för sig torde faran för sådant våld vara mycket liten.
En minoritet av d e 0-fallsrubricerade vårdas på låsta avdelningar. För ifrå
gavarande p at i e n t me d han� e li'a re n h et fran u ngdomw ard� '> k o l a bör det
under alla förh �ll lan d c n . iivcn om frigång hade nekats honnm. ha vari t liitt
att ta sig ut frå n sjukhuset. Ulkaren ma�te ha rii tt att ta en v i � .., ri'>k vid be
slut om fri gan g. och det skulle vara i ll a om han kunde '>traffa� om ha n inte
vore visionär inom '>itt eget arbe t somr:l d e . Det torde vara omöjligt att göra
en enstaka läkare ansvarig för vad �om någon gang måste inträffa. i '>yn
nerhet om ett beslut fatta� efter noggrann r rövn i n g . Karin Rössel har. en·
ligt E kb loms u pp fattnin g. före �itt be�lut den �.'i n ov em be r 1 974 om frigäng
för pati e nte n följande dag inte visat nflgon vard�lö�hct utan snarare hand
lat med ovanlig noggrannhet. Det exceptionella i detta mal iir vad ..,om än
dock sedan hiindc. Ekblom '>kulle kanske i en �ituation mntwarande den. i
vilken Karin Rössel befann sig de n �.'i n o v e mber . ha handlat på e tt liknan
dc sätt. Hennes beslut om frigi\ng för patienten var förwarligt. och hon har
handlat e n l i gt vetenskap och beprövad eli'arenhe t . - De �akkunniga har
tillagt att enda�! nyan�er �kiljer dem i den fråga �om pröva\ i malet.
·

T i n g � r ä t t c n gör följande bedömning.
l 14 * LSPV fö re s kriv e ' att p a tie nt kan få tillständ att vistas pä egen

hand utom sjukhusområde under viss del av dygnet eller tillfålligt under
visst antal dygn, om det icke medför fara för annans personliga säkerhet el
ler hans eget l i v : härmed åsyftas sålunda s. k. utsträckt frigång och permi�
sion. l 1 9 * stadgas att patient får utskrivas på försök. om 'ärskilda skäl fö
religger och det i ck e medför fara för annans personliga säkerhet eller hans
eget l i v . Beträffande slutlig utskrivning föreskrives i 1 6 *· �åvitt nu är i frå
ga. att patient som intagits efter beslut av öve rläk aren ofördröjligen skall
utskrivas. om förutsättningar e n l ig t l § för at t bereda honom vård icke
längre fö re l i gger : härvid är bl. a. att beakta om patienten är farlig för an
nans personliga säkerhet.
Enligt 1 3 � får patient hindras att lämna sjukhuset och får i övrigt under
kastas det tvång som är nöd v än d igt med hänsyn t i l l ändamålet med vården
eller för att skydda honom själv eller omgivninge n . Härvid skall även be
dömas om patienten må beviljas frigång, dvs. rätt att på egen hand vistas
inom sjukhusområdet. Vid bedömningen. som i nnefattar en diskretionär
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avvägning inom ramen för vad 'om finnes nödvändigt med hän�yn till än
damålet med värden

eller a v skydd skäl. har läkaren att ärskilt beakta o m
patientens frigäng kan medföra fara för annans personliga säkerhet. Denna
bedömning motwarar �älunda vad som gäller vid prövning av tillständ till
utsträckt frigång. permission. försöksutskrivning och !.lutlig ut krivning.
Det ligger i :-akcn!> natur och best yrke!> av u t redningen i målet. att be
dömningen av om en patient kan antaga!> vara farlig för annans personliga
säkerhet i llhkilliga fall måste vara synnerligen van'>klig.

ocialstyrelsen

har i yttrande före l\t�tlct uttalat bl. a .. att !likaren före bc�lut om frigång får
göra ett vis�t risktagande. att detta dock måste :>tå i överensstämmelse
med vad !>Om tid igare förekommit. särskilt

ådant som förevarit mycket

kort tid innan försöket görs. att förhållandena i förevarande fall måste be
dömas vara !.ådana att patienten kunde misstänkas lämna sjuk hu et och att
han var farlig för viss pcr�on. samt att på grund av vad :>ålunda och i övrigt
anfört!> Karin Rössel icke borde ha beviljat patienten frigång den 26 no
vember 1974.
Bedömningen i det individuella fallet av om en patient skall fä frigäng
sker med hänsyn till vad Hikaren kunnat inhämta om patienten. med beak
tande tillika av ri�kcn för att patienten kan vara farlig för utomstående. Det
framgår även av vad i målet före kommit a t t . jämfört med tid igare. under
senare är inträtt en liberalisering vid behandlingen av patienter på mental
sj ukhus och att läkarna därvid försöker motivera patienterna för behand
lingen genom att i görlig män visa dem förtroende genom att medge friför
måner av olika slag. såsom frigång. Efter vad som upplysts hindras på ett
vanligt hemortssjukhus en patient med frigång normalt varken a v vakt eller
på annat sätt att lämna sjukhusomrädet.

l före v arande fall ger redan Karin Rössels utförliga redogörelse vid han
den. att hon före beslutet den 25 november 1974 om frigäng för patienten
handlat med stor noggrannhet. Beslutet har tillkommit mot bakgrund av
hennes egen omfattande erfarenhet a v liknande bedömningar. utan ödes
digra följ der. av patienters farlighet. och beslutet var förenat med bestäm
da föreskrifter till patienten att följa angivna ordni ngsregler. De av tings
rätten anlitade sakkunniga har vidare. efter att ha åhört huvud förhandling
en. uttalat att Karin Rössel i samband med beslutet om frigång handlat i
överens tämmel

c

med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Tingsrätten finner de sakkunnigas slutsats övertygande och anser på
grund härav. att Karin Rössels beslut den 2 5 november 1974 om frigång för
patienten var försvarligt. Det är följaktligen i målet icke styrkt. att hon vid
be lutet å idosatt den aktsamhet som det ålåg henne att iakttaga enligt la

fall .
Den mot Karin Rössel i målet förda talan om ansvar för tjänstefel kan av
anförda skäl icke vinna bifall .
gen om beredande av sluten p ykiatrisk vård i vissa

Tingsrättens dom har vunnit laga kraft.

sjukvårdspersonals skyldighet att medverka vid abort
l proposition med förslag till abortlag m . m. (prop. 1974: 70
de departement chefe n följande.

s.

76) anför
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Frågan om �jukvårdspersonalens �kyldighel all medverka vid abort har
lagils upp av nrra remissinstanser. vilka genomgående framhåller viklen
av all del las hänsyn till personalens önskemål all slippa delta i abortverk
samhelen. Enlig! 1 3 - 1 5 ** sju k vårdsku ngörelsen ( 1 972: 676) vilar ansva
ret för fördelningen av sju k vårdspersonalens arbete i försia hand på klinik
och blockchefer. Vid denna fördelning bör man Jälvfallel inom sjukvärden
liksom inom arbetslivet i övrigt så lång! del är möjlig! la hänsyn t i l l de an
ställdas inlres�en och förulsällningar i olika avseenden. Man bör därför
undvika all till abortverksamhel binda !>ådan personal som av exempelvis
moraliska eller religiösa skäl har svårt au acceptera �ådan! arbete. Della
gäller inle mins! av hänsyn till den abortsökande kvinnan. Jag v i l l erinra
om all vad jag nu anfört även kommil t i l l ullryck i del tidigare nämnda c i r
kuläre! ( M F 1972: 59) frän ocialslyrelsen med räd och anvisningar rörande
tidiga abortingrepp. ägra särskilda förfal!ningsbestämmelser i ämnet an
ser jag f. n. inte behövliga.
Socialul�kollel anförde i sill betänkande i anledning av propOSi llonen
jämte motioner (SoU 1974: 2 1 �- 3tH all särskild förfallningsreglering av
sjukvärdshuvudmännens ansvar för abortverksamheten inte kunde anses
behövlig och all utskollel förutsalte all abortverksamheten kommer all
handhas på :-ådan! säll all kvinna som har räl! t i l l abort enligt den nya lag
stiftningen alllid kan påräkna all få ingreppet ulfört ulan onödigt dröjsmål.
oavsell om del gäller ell lidigl i ngrepp i öppen värd eller el! ingrepp i så
framskridel �ladium av gravidilelen all del krävs sluten värd. Beträffande
frågan om sjukvärd�personals skyldighel all medverka vid abort anförde
ut skolie l följande .
Bet räffande fördelningen av arbetsuppgifterna bör beaktas att ett utmär
kande drag i dagens arbetsliv är ansträngningarna all ge de anställda e n
ökad in�yn i och ell öka! innytande p å arbetsplatserna och man bör. som
departementschefen framhåller. inom sjukvärden l iksom inom arbetslivet i
övrigi la hänsyn till de an tälldas intressen och förutsällningar i olika av e
enden. Mol denna bakgrund förutsäller ulskollel all läkare och annan
sju k värdspersonal som av etiska eller religiösa skäl har �vår! all acceptera
abortingrepp. skall slippa delta i verk�amhelen härmed. varför någon för
fall ningsmä�sig reglering av frågan i me är påkallad. A andra sidan förut
säller ulskollel all sjukvärdspersonal som har betänkligheter i angivet hän
seende i n le skall vägra medverka då fråga är om abort i ngrepp som är nöd
vändiga för au undvika fara för moderns l i v eller hälsa.
l en riksdagsdebau den 23 januari 1975 hävdade herr Fridalfsson under
hänvisning till socialulskollels ullalanden all den nya abortlagen resulterat
i au sjukvärdsstyrelser runl om i landel hade all beakta all all sjukvårds
personal. som av etiska eller religiösa skäl inte ville ulföra abortingrepp.
skulle slippa delta. Enlig! honom fanns del emellertid exempel på all sjuk
värdsstyrelser inte respekterade riksdagens ullalade mening. Vid Piteå la
sarell hade två överläkare - som begärt befrielse frän au dellaga i abort
ingrepp av nämnda skäl - inte garanterals sådan befrielse.
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Med anledning av vad !.ålunda upply�ts beslöt J O Wcnncrgren att frl'ln
orrbotten� län� land�tings <;ju kvärdsstyrcbe inhämta yttrandt: i frågan .
Sjukvård��tyrelsen �varade genom att övernimna kopior a' handlingarna i
ifrågavarande ärende o�:h yttra sig i an!.lutning härtill. Av handli ngarna
framgick följande.
l e n den I l novt:mbcr 1 974 dagtecknad skrivebe t i l l '>jukvård�styrcbcn

anhöll Lennart Winroth (överläkare. Aneste\i-1 V A) ol: h Ed" ard W. Burk e
(tf överläkare. Anestesi - l Y A ) a t t snarast för sin del bli befriade från a l l
medverkan i abortverksamheten. D e anförde för d e t t a e t i s k a o c h religiösa
betänkligheter och åberopade socialstyrebens fö re � kri ft

(M F 1 972: 59)

s amt riksdagcn� !.o�o: ialutskotts skrivning till dcn nya abo rt lagc n .

Skrivelsen överliimnades a v direktionen för Pitett \jukv1\rd�förvaltning�
di�trikt utan eget yttrande till sjukvård��tyrelsen �om vid \ammantriide
den l :! december 1974 be�löt meddela direktionen
all det

e n l igt \j uk vård�kungörelsen �� 1 3 - 1 5 åligger klini J...c hcf att an

�vara för fördelning av �jukvärdspersonalen\ arbete
au

\jukvård��tyrel'>en inte har någon erinran mot att arbetet organi�era�

på det .,�iii �om klinik�:hefen Antal Bonivan redogjort för i \krivcbe den I R
november 1974. �amt
all

utöver vad �om kan �ke genom anförda organi\atori\ka 1\tgärder ptt

klini kchefen� an�var icke lämna medgivande för �jukvånhpcr�onal att er

hålla befrielse från medverkan vid abort.
l den åberopade �krivelsen av Boni van anfördes följan de.

Sedan den olyckliga dagen 1974-09- 1 8 när vår narkosöverl�ikare dr Len
nart Winroth har �lutat medverka vid abortverksamheten utan någon förc
gående förvarning. har vi nera gånger diskuterat med narko�läkarna hur vi
kan lösa problemet. En konferens anordnades 1 974-09-:!5 med narko�- och
gynHikare. c hefsnikare dr Förare. sjukvärdsföre\tändare

olveig Berg

\tröm. �amt operation<;- och narkospersonaL
Vi har kommit överen� om en tremänader!. för�öksperiod d ä paracervi
kalblockad ge� vid vacuumaspirationer. men fortfarande ge� narko\ till pa
tienter �om är mycket oroliga. patienter med psyki�k insufficiens och pati
enter under 18 är. E n narkossköterska skall finna� liven vid parace rvikal
blockad.
Vad gäller frågan om full narkos vid sterilisering och legal abort samti
digt. ville dr Winroth vänta med ställningstagande och det svaret har inte
kommit ännu.
Några dagar senare har v i ringt till Socialstyrelsen och rädfrågat profes
sor Harald Johansson. gynkonsult. Han sade att det är operatören som av
gör vilket anestesimedel som skall användas vid legala aborter. Om opera
tören anser att narkos skall ges. kan detta göras utan narkosläkarens med
verkan genom en narkossköterska. o m operatören själv tar ansvaret även
för den kortvariga narkosen. men om det händer nägonting i samband med
narkosen. som bedöms som kritiskt eller l i v s hotande tillstånd. skall nar
kosläkaren kallas dit och är skyldig att ställa upp omedelbart och hjälpa
till.
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Sammanfauning. På Kvinnokliniken i Piteå bedriv� abortverhamhet
under en tremänader� fön.ök�period fram till är��kiftet 1 9 74 - 1 975. De
fle!.ta va<.:uumaspirationcr gör� i lokalanestesi med paracervikalblockad.
Patienter l ) som är mycket oroliga 2) som absolut vill ha narkos 3) med
p�yki�k insufliciens och 4) under 18 är. får narkos. l de fall när patienter
!.kall ha vacuumaspiration samt sterilisering gör vi till� vidare operationer
na i tvi\ etapper med 24 timmar� mellanrum. vacuumaspiration i lokalane
"e�i och sterilisering i narkos.
Ä' en cfter arsskiftet tänker vi fortsälta abort verksamheten trots narko�
läkarna� vägran. åberopande Socialstyrelsen y lirande. Vi måste betona
att vi inte all� är för abort. tvärtom. men vi tänker ge hjälp åt våra patienter
vid deras oönskade graviditeter. som vi betraktar som en sjukdom.
Idag är det inte längre fråga om abort eller ej. det är avgjort av riksda
gen. Det är fråga om ingreppet skall göras helt smärtfrilt i narkos eller i lo
kalanc�tesi med risk för mer fysisk och psykisk påfre�tning för patienterna
och för operatören tre - fyra gånger mer tidskrävande arbete.
Över !.jukvårdsstyrelsens beslut anförde Wi nroth och Burke kommunal
besvär hos regeringsrälten. Regeringsrätten meddelade dom i målet den 24
mars 1975 och lämnade besvären utan bifall. enär klagandena inte i besvä
ren eller eljest inom besvärstiden anfört någon omständighet till stöd för
sin talan. Regeri ngsrådet Petren var skiljaktig och anförde.
Genom vad klagandena anfört i den i rätt tid inkomna besvärsinlagan i
förening med innehållet i det vid denna fogade klandrade beslutet ävensom
genom �ju k värdsstyrelsens akt i ärendet fär anses ha blivit inom besvärsti 
den klarlagt att klagandena t i l l grund för sin besvärstalan lägger att kland
rade beslutet strider mot lag.
Klagandena har vid utveckling av sin talan gjort gällande att klandrade
beslutet i vad styrelsen dä rige nom icke läm n at medgivande för sjukvärds
personal att erhålla befrielse från medverkan vid abort strider mot lagbe
stämmelserna för abortverksamheten. Såvitt visats föreligger icke någon
lagregel �om ger sjukvårdspersonal rätt att erhålla sådan befrielse. Av åbe
ropade motivuttalanden till abortlagstiftningen framgår fastmera att en för
fattningsmässig reglering av frågan avsiktligen underlåtits.
Med hänsyn härtill och då det jämlikt 15 � sjukvårdskungörelsen främst
ankommer på klinikchefen och ej på sj ukvärd styrelsen att besluta om per
sonalens medverkan i den medicinska värden lämnar jag besvären utan bi
fall.
l sitt yttrande till JO anförde sjukvårdsstyrelsen.
Frågan om sjukvärdspersonals rätt att av moraliska. etiska eller religiösa
skäl slippa deltaga i abortverksamhet togs upp i företagsnämnden för Piteå
sjukvårdsförvaltningsdistrikt av överläkaren Lennart Winroth. Piteå lasa
ret t . Företagsnämnden överlämnade ärendet utan eget yttrande till direk
tionen för Piteå sjukvårdsförvaltningsdistrikt med förslag om vidarebe
fordran till sjukvårdsstyrelsen eftersom frågan var av övergripande art och
inte enbart berörde ett sjukvårdsförvaltningsdistrikt. Direktionen besluta
de i enlighet med företagsnämndens förslag och överlämnade ärendet utan
eget yttrande.
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t; mkr h�r�dningcn a\ iirendet inkom till �jukvärd��tyrel!>cn en !>krivelsc
fr�n Ö\ aliikaren Lennart Winmth och tf överläkaren Edward W Burkc vid
Piteå la�a re t h anöte!>iavdelning varvid båda a n hö l l att �nara�t bli befriade
frnn all medverkan i abort\ crk�amhet.
Efter öwrHiggningar och !>kriftväxling med bl. a . k li n ikc h e fen vid Piteå
la�areth kvinnoklinik överläkaren Antal Bonivan tog!> ärendet upp vid
�j ukvflrd ��tyrel�� n., �ammanträde 1974- 1 � - 1 � . - - Sju k\ 1\rd-.�t y reben� be�lut innebär att sj ukvärdsper onal med betänklig
h�ta mot ahortverksamhet i m öjl igaste män bör slippa deltaga i denna ge
nom att organi�;uoriska rttgiirder vidtas. Däremot kan en generell befrielse
inte l;i m na .., utan krav hiirom måste prövas från fall till fa l l .

Scdan Sverige.., Läkarförbund erfarit a t t J O tagit u p p detta ärende om
...jukvärtl�per�onab-. rätt att ej medverka vid abortverksamheL inkom för
huntl�t m�tl en
heterna

..,kriveb� i vilken förbundet efter i\tergivande av omständig

i Pi teäfa l let �amt departementschefen!> och ocialutskottet ovan

refererade uttalanden

an förde fö lj and e .

Rik�dagcn antog utan e rin ra n utskottets hemställan. vilket innebär att
Rik�dagcn helt �tälJt :.ig bakom här refererat uttalande angående abortla
gen!> tolkning och tillämpning.
Det hör i detta \ammanhang understrykas att läkarna uttryckligen för
klarat att vid �trikt medicinsk indikation. dä r fara för moderns liv eller häl
... a förc lig.g�r. l iika rn a sjiilvklart inte kommer att undandra sig in medver
k an .
Socialstyrelsen har i c i rk u l är med anvisningar om tillämpningen av abort
lagen m . m . ( M r 1 974: 1 00) i hä r a k tuel l t avseende hänvisat till förarbetena
till ahortlage n . Det konstateras emellertid att styrelsens i detta samman
hang gjorda uttalande att man Hi lånt:t der iir mijjfit:t (bör) ta hänsyn t i l l
d c a n..,t ii l ld a� intrc�scn o c h förutsättningar i olika avseenden" inte står i
övcren��t;immcl..,e med �ocialutskottets av Ri ksdagen godkända tolkning
av ahnrt lagcn .
Regeringsrätten liimnade besvären utan bifall. vilket får u ppfatt as vara
föranlett av att nuvarande lag inte innehåller någon be tämmelse som ut
tryckligen ger Jukvi\rd!>personal rätt att erhålla här begärd befrielse.
Läkarförbundet har funnit sjukvårdsstyrelsens ifrågavarande uttalande
och negativa tälJning tagande till läkarnas begäran att på anförda skäl er
hålla befrielse från abortmedverkan så anmärkningsvärt att det föranlett
förbundets centralstyrelse att göra ett särskilt uttalade av principiell inne
börd. Förbundet är angeläget att bringa detta till J O : s kännedom. Det har
getts följande utformning:
" J a n � l utn i ng till ikraftträdandet av den nya abortlagen finner Sveriges
läkarl'örbund anledning uttala att ingen läkare fär tvingas utföra eller
medverka vid abo rti ngre pp om han av etiska skäl hy er samvetsbetänk
ligheter häremot. Ej heller få.r läkarens inställning i dessa frågor tillåtas
inverka på hans anställningsförhållanden. • ·
".

Ehuru abortlagen inte innehåller någon bestämmelse om skyldighet för
vid abo rt är det genom regeringsrättens
nu före liggan de dom å andra sidan klarlagt att lagen inte hindrar till
komsten av be..,lut h os en�kilda sjukvårdshuvudmän. varigenom ett sådant
1\liggantlc i nförc ... . De t t a fi nner lä karfö rbu ndet s yn ne rl ige n otillfredsstäl� u k vä rtl�pcrsonal a t t m�dverka
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landc lKh m1b te enligt förbundet� bedömning föranleda en iindring av la
gen si\ att denna bringas i överensstämmelse med av R i k sdagens socialut
skott gjorda u t t alande .. att läkare och annan sj u k vl\rdspcr�onal som av
etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp sl·.tllf slippa

delta i verksamheten härmed ' " . Läkarförbundet avser att göra en särskild
framställning härom. Förbundet vill härmed hemställa att Justitieombuds
ma n nen ville ansluta sig t i ll denna uppfatt ning och ävenledc� kräva att lag
ändring i sildan riktning kommer t i l l stånd.
l �krivcbc till socialstyreben anförde
Ett ubkottsuttalande

vid

JO

Wen nergren härefter.

behandlingen av en lagstift n i ngsfraga iir v i s �er

ligen i n t e bindande för de t i l liimpande myndigheterna ��� som be�tämmel
serna i den antagna lage n . U ppenbarligen måste det dock an�ö :'�ligga
myndigheterna att ta all den hän s} n t i l l ett s:'ldant uttalande �om finnes
möjlig. Mot denna bakgrund kan frågas v arför �ociabt} re ben i :,ina anvi�
ningar förbigått socialutskottet� uttalande i den fråga det gällde och i �tället
anviint ;.ig a v departementschefens ord i propositionen t i l l rik;.dagc n . Jag
hem!>tiillcr att "ocialstyrelsen yttrar �ig häröver och i övrigt anlägger dc
�ynpunkter pa förhftllandct mellan sj u k v ardspcr�onals tjän�tcplikt och
samvetsfrihet när det gäller medverkan t i l l abort som "ocialstyrclsen finner
ägnade att yt terligare belysa frågan.
l war anförde socialstyrelsen.
N u gii llandc abortlag präglas av en betydligt liberalare inställning till fra
gan om abort än tidigare svensk lagstiftning

pft

detta område. Kvinnan har

i lagen t i l l agts en principiell rätt att i n t i l l utgången av 1 8 : c havandeskaps
veckan sj iilv bestämma. om hon v i l l h a abort eller ej. l förarbetena t i l l
abortlagen har emellertid betonats att abort �iven i fortsättningen måste be
trakta" som en nödfallsutväg. Samtidigt har behovet av preve ntiva och
"tödjande ätgiirdcr i �yfte att nedbringa antalet icke ön"kade havandeskap
kraftigt understrukits. Dessa för lagens t i l lämpning si\ viktiga synpunkter
har även framhällib

i

socialstyrelsen" anvisni ngar i anslutning till abortla

gen.
A bortlagens bestämmelser in nebiir. att den kvinna. som efter moget
övervägande finner. att abort är den ltimpliga�tc lö�ni ngcn på dc problem .
som en i c k e önskad graviditet medför. skall - inom ramen för lagens bc
�t�immclscr - fil abort . Denna princip kan ochå se� som ett uttryck för en
annan grundtanke

i

detta "ammanhang. nämligen att stämningen kring

handliiggningcn av abortärendena bör avdramatiseras och

dessa ärendens

ofta värdeladdade särprägel avlägsnas. Genom sina anvisningar t i l l abort
lagen har socialstyrelsen
relsens

mening

sökt

bidra härtill. Ett abortärende

bör enligt

sty

betraktas som vilket annat medicinskt be han d l i ngsäre n de

som helst.
För många kvinnor är emellertid abortsituationen ändå mycket svär och

för att i görligaste män skydda k vi onorna från y t 
har förfarandet i abo rtä re nde na gjorts så enkelt
som möjligt
utan att fö r den skull kravet på säkerhet i den medicinska
handläggningen eftersat t s . l de fall abortingreppet kan företagas före ut
gängen av 1 2:e h a v a nde skap s ve c kan krävs - bortsett från erforderliga
medicinska åtgärder - sålunda endast . att kvinnan själv begär att f1\ ilbort.
pressande. Bland annat
terligare påfre s t n i ngar.
-
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r l\gra -,iir-,J.. ilda formJ..r;l\ hiiri"ör har inte före�kri' i h. En t i l l vederhörande

liikan: muntligen framförd tin"kan om abort iir �om rcgcl tillfyllc�t. Lagen�

he�tiimmeher i frl\ga om de föru t �iillningar. "om "kall vara uppfyllda för
erh:\llande a' ahnrt. iir nhgot "kärpta. da havande;.kapct fort,kridit längre
tid ii n l :! ' e ..:J..nr. lXt 1 8: c havande;.kapweckan pa;,;.erah. har k' i n n an;,
prin..:ipiclla bc'>tiimmandcriill i abortfragan upphört. För aburt krhv-, i "a
dana fall "ociaht } n: l;.cn;. tilbtand. Det bör här eri nra;, om att abort i denna
ra-, <1\ graviditeten inte far företa;, om det fi n n s anledning anta all fo� trct är
liv -,dugligt - '>h\ida icke allvarlig fara för k ' innan� liv eller hiiba fördig
ge r.
Den bak11m de;,"a be;.tiimmeber l i ggande tanken är all aborti ngrepp bör
före ta' i ett �a tidigt ;,kede -,om möjligt av havande;,kapet . H ärför talar ne
ra � b l . friim '>t medicin;.ka. Graviditetens liingd är den faktor. som har den
;.tör�ta hetyLleben för uppknm"ten av negativa följd verkningar av et t
abortingrepp. l ovanniimnda proposition 1 974 : 70 har fram h:'l l l i t ;. . att v i ;."a
under-,iikni ngar tyder pa att ri"ken för mcdicin;.ka komplikationer iir upp
emot f� ra ganger -,törre vid "enabort. d v s i ngrepp efter i gcnom�nill l :! : c
havande;.kapwec J.. a n . iin v i d tidig abort. Med härhyn t i l l den \peciella frl\
ge�tiillningen i förevarande iirende. v i l l \ociabtyrel"cn härutöver framhal
la. att e t i , J..a 11ch rcligiiha "J..iil mot u t förande a' ahorter m:h te bedöma-,
med djupare allvar och "törre för"taebe ju "enare under ha' ande-,J..apet
fr�tgan om ahnrt hlir aktuell.
l \ tlrt land utför-, varje vecJ.. a i genomsnitt närmare oOO ahortcr. ' i lka t i l l

om J.. ring ' JO ' r förew" före utgången av l :! : e havande;.kapweckan. F ö r att
dc i abortlagen ullryckta intent ionerna skall kunna förverkliga'>. ma\te
�jiilvfallet fö r verbamhetcn erforderliga perMilleila och tekni�ka rc�ur-.er
m. m. fin na'> ti llgiingliga. Redan långt innan den nya lagen triiddc i kraft ut
förde� abnrtcr i �tor utsträckning inom den offentliga "j ukvl\rdcn. e h u ru
omhiindenagande av abortfall inte i n nefattades i den för •..j u k v(lrd�huvud
miinnen i 3 * sj u k vllrdslagen ( S FS 11)62: :!4:!) föreskrivna �kyldighetcn all
ombc"örja "j ukvl\rd. Nl\gnn iindring i sj u k vi\rd"huv udmiinncn� -, k y l dighet
hiirvidlag medförde inte 1974 ars ahortlag. Sjukvard;.huvudmiinncn patog
.
sig emellertid frivil ligt uppgiften att omhänderta ahnrtfa l l . Det fann;. diirl ör
vid abortlagen" til lkom\! anledning anta. all �ju k v 1'trd"huvudmiinnen pa
�amma \äll "om dl\ det gäller "j u k värd i allmiinhet ;,kulle \tiilla dc re..,ur\er
till förfogande. \om erfordrade;, för all god abortvard ;,kulle J.. unna medde
las. U t ve c k l i ngen .:ftcr den l januari 11)7.'i har inte jävat delta antagande.

Den i delta iirende aktuella frågan om 'j u k vl\rd,per�onalc n;, \kyldighct

all medverka vid abortoperationer kan

i och för ;.ig !>iiga;, vara oberoende

av vilken verbamhet !.j u k vardshuvudmännen bedriver. E n grundförut
;.äuni ng. iir j u . all \j ukvl\rd!.. p ersonalcn libom annan pcr"omtl i allmiinhct
är �kyldig att fullgöra de arbe tsu ppgifter. som arbet�givaren 1\l�ig.gcr d e m .
Sålunda föreligger principiellt ;,kyldighet för ;.j u k v ärdspcr;.onalen a l l iiven
medverka i abortvcrhamhctcn . om vederbörande sj u k vilrd�huvudman så
bestä m t . A n s varet för fördelni ngen av arbetet vilar enligt 1 3 - 1 5 * � sjuk
värdsku ngörcben ( S FS 1972: 676) i första hand p1\ dc s . k. k l i n i k - och
blockc hcferna. Della innebär givetvis inte. all det vid arbetets fördelning
i n t e skall kunna tas hänsyn t i l l personalens i n t ressen och förutsältningar i
olika av�ecndcn. l sill betänkande nr 2 1 är 1 974 i anledning. av propo;.itio
nen 1974 : 70 med för!.lag t i l l abortlag m. m. ulla lade socialut�kottcl i denna
fråga b l . a. följande: · · Beträffande fördelningen av arbetsuppgifterna bör
beaktas all cll utmärkande drag i dagens arbetsliv är anstriingningarna att
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gt: d c an,tiillda t:n öl.. ad i n '>} n i oc h t:tt ökat infl} tanue pil arhehplaherna
och man bör. 'om ucpartemt:nhc hefen framhl\ller. inom 'ju k \ l\rucn l i i..
'>Om inom a rhc hl i \ c t i öHigt t a hän�yn t i l l dc amtällua ... i n t re,'>en och för
u t '>iittni ngar i oli l.. a a\ '>t:emkn. 1\lot denna hakgrund förut'>iittt:r uhkuttet
att Htl..a re och annan \j u l.. \ l\ru,per�onal som a\ e t i '>ka och rt:ligiö'>a \l.. al har
wart att act· �·ptaa ahortmgrt: p p . '>l-all 'lippa delta i \ al.. '>amht:tt:n hilrmeu.
.
\ arl ör nagon förfat t ning ... mih�ig reglering a\ fragan r n te ar pa l.. a llau. A
andra ''dan fliru hattcr uhkottet att '>j U I.. \ aru�pcr,onal . 'om har hetitn l.. lig
ht:tcr i angivet han,ct:ndc inte '>kall \ iigra meth c rl.. a dl\ fr:lga ar om abort
ingrepp 'om iir nödviinuiga för att undvika fara för nllldcrn' liv t:llcr
hiil,a. · ·
l propo,itioncn

IIJ74: 70 u t talade

uepartement!>chcfen i denna frtlga h l . a .

följande: · · Fragan o m '>.iukvartbpa,,malcn� �kyldighct a t t medverka vid
ahort har tagih upp a\ 11cra rcmi,�in�tan�er. \ i l k a genomg<'tcnue framhal
lcr v i l.. tcn '" att det ta' hiin'> } n t i l l per�onalen� ön�kemal att 'lippa delta i
ahortverl.. ,amhctcn. Enligt 1 3 - l .'i ** '>j u k \ l\ru�ku ngöreben ( I l)?:!: 676) v i 
l a r anwarct för fördelni ngen av '> i u l.. v:\rd�per'>onalcn ... arhetc i för ...t a hand
.
pa 1-. l i n i l.. - och hloc l.. c hcfcr. Vid denna fördelning hör man 'jith fallet im1m
'j u i.. \ :H"Ut:n li l.. ,,llll irwm arht:t'>i i 'v e t i övrigt '>a langt det är möjl ig t t a hiin'>yn
t i l l dc an,tirllda'> r n t re'>'>en tlCh förul'>iittni ngar i oli l.. a a \ '>eenuen. !\lan bör
diirför und\ i l.. a att trll ahtlrtverk,amhcten binda �huan per ...onal '>Om a\

C\

ernpeh ' " morali, l..a eller religiö'a '1-.itl har whrt att an:eptera '>fidant arbe
te. Detta gliila i n t e m i n ' t av hiin'>} n t i l l den ahort�ö l..a nue k\ i n n a n . Jag

vill

erinra o m att 'vad jag n u har anfört iiven kommit till u t t ryc l.. i det t i d igare

omniimnua c i rl.. uliird ( l\! F l lJ?:!: 59) fri'tn '>oc ial<;tyrel,cn mcu rlld och an
\ i , n i nga r rör;rndc tidiga abortingrepp. , agra 'ärskilua förfa t t n mg,hc'>läm
mcl,er i iimnet an,crjag f. n. i n t e behövliga." ·
Varl.. t :n 'ocialul'>kottet'> cller departcment�c hefen' u t talanden rubbar
den principiella 'h} luight:tcn för :,j u k v ard�per'>onalen att efter �j u k v l\rd�
huv udmanncn� bötlimmande meuvcrka i abortärenuen. U tt alandena i frrt
gan om

i v i l l-. c n uhtriickning hefrielst: frän dcnna �kyluighct �kall kunna er

halla, iir doc l.. nllgot olil-.a utformade. Det �tllr emellertid helt !-. lart. att e n 

l i g t 'lldil '>ocialuh l..o ttct� '>Om departement'>chefen� m e n i n g ml\�te �tor
hän'} n ta' till dem ...om a\ e t i '>l.. a eller religiö'a '>käl uttryc l.. t Ön'>ke mfil om
l \ e rl.. ...amheten. U t skottet förut\ätter '>fileue ... . att d e n

att fn .. lrppa ud t a
' o m anför

.. auana

' l.. a l '>kall crhl\lla hefriebe. � a v i u a d e t i n t c iir frrtga om

aborti ngr.: pp. 'om ;ir mxh iinuiga för a t t undvika fara för modern"

Ii\

eller

hiil'>a och departeme nhchefen menar att hiin�yn skall tas till dc an'>tällda'>

i n t rc"cn och föruhiitt ningar i olika av�eenden �a lrtngt det är möjligt.
d . \ . � . �h Hingc per,onal. �om inte h} 'er s�uana betiinklighetcr. i erforder
l i g u h t r�i<.: l.. n i n g linn' att tillgh.

ägo n � k i linad i u ppfat tning behöver enligt

socialstyrelsens mening inte tolkas i n i dessa uttalanden.
l sitt av departementschefen i förevarande sammanhang omnämnda
c i rl.. uliir ( M F 1 972: )l)) med rflu och anvisni ngar rörande tidiga abortin

grepp anförde '>tlciabtyrclsen i denna fråga följande : " " För att den emotio

nella hci<t,tningcn '" abortcn i n t e �kall bli onödigt 'tor för l.. v i n n a n är det
\ lbentligt mc d en genomgt\ende medmänsklig uch för�täcbcfull attityd ho�
all pcr,onal "1m ha r kontakt med uc�sa patienter. A v �tfind�taganue och
fördömandt: attityuer ho� per,onalen kan hero pa vederbörande� �värighc
ter at t ac.:cptcra ahortvcrl.. ,amheten. exempelvis p� grund av 'in eti�ka el
ler rcligitba 'tandpunl.. t . l '>å fall bör vede rhörande givetvi'> i n t e bi nda!. t i l l
detta arhcte. S \ arigheterna k a n oc l.. '>a hero p a dtt lig information och hri�t-
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fällig p!>ykologi�k utbildning. Detta kan mänga gänger avhjiilra� genom
återkommande i nformation�möten. där alla rer\onal!.. a tegorier bidrar meu
�ina :.ynpunkter på verk\amhcten och ge\ tillfälle att ui�!.. u tera '>ina egna
..
reaktioner och �' 1\righetcr viu ue�sa speciella arbet:>uppgifter.
Socialstyrel�en vill för �in del kraftigt under�tryka vikten av att '>j uk
vårdsper!.onalen-. ön-.kemål beaktas uå abort' erk�amhet organi�era� och
arbetet inom denna verksamhet fördelas. Styreben vill ocb1\ betona. att
organisationen �jälvfallet måste vara så uppbyggd att ucn !..a n ltha �ina
uppgifter i enlighet med abortlagens bestämme l'>er. Sä-;om ovan framhtll
lits iir en av grundtankarna i denna lag att abortingrerret bör \kc i ett '>:'! ti
digt stadium av havanue�kapet som möjligt. vilket i sin tur förutsiitter en
pil samma gäng �like r och snabb handläggning i v;u:ie abortärende. Finn�
inte personal. som är villig medverka vid abortoperationer. i erforderlig
omfattning tillgänglig pil det sjukhu�. på vilket uen abort�ökanue 1-.vinnan
räknat med att fl\ ingreppet utfört. finns ri!>k för att hon blir tvungen viinta
med aborten eller att '>Öka �ig till någon annan �jukvilrd�inriittning för att fa
hjälp . U nder alla om:.tändigheter inrymmer denna �ituation en fara för att
aborten kommer att utföra'> senare än kvinnan frän början haft anleuning
förmoda. Hon kan under �1\dana förhållanden komma att uppleva '>in redan
svara belägenhet '>om än mer pre�sande. Finn� inte �.iukvåru\rer'>onal i
tillräcklig omfat tning att tillgå kan sålunda abortlagen� .,yfte 1-.omma att
förfe la!.. Det kan inte heller vara förenligt med etiska eller religiö�a intre�
sen - oavsett vem �om utför i ngreppet - att aborten företas senare än �om
i annat fall varit möjligt. Om sålunda situationen �kulle vara �ndan att
önskemålen från sjukvård�personalen sida inte helt kan tillgodo�e'> utan
att handHiggningen av abortärendena avsevärt fördröj� eller eventuellt
omöjliggörs och frilgan inte kan ordnas pil nilgot annat �iitt. måste enligt
sociabtyn:lsen� mening - liksom i andra medicinska behanulingsiirenden
- per!>onalintre�sct rimligen vika för patientintre�set.
På grundval av vad ovan anförts valde socialstyrelsen. som i sitt cirkulär
MF 1 972 : 5 9 bet räffande frågan om sju kvrtrdspersonalens medverkan i
abort}irenden intagit �amma ståndpunkt. att i sina anvi�ningar om ti llämp
ningen av abortlagen i denna fråga göra departement�chefen� ord till �ina.
Som framg:lr av vad ovan härom framhållit!>. anser dock styrelsen departe
mentschefen� och '>llcialutskottets uttalanden vara innehållsmU<;sigt likvär
diga.
Yttrandet var utformat i enlighet med beslut av generaldirektören Rcxed

i närvaro av tf avdelningschefen Roos. byråchefen Ahlberg. föredraganden

i ärenden rörande ob�tetrik och gynekologi Sundström och avdelning�di
rektören Wilow. föredragande.
l

motion till riksmötet 1 975/76 hemställde herr Fridolfsson m. n . . att

riksdagen hos regeringen skulle begära sådan författ ningsändring att av
denna klart framgår att läkare och annan sjukvårdspersonal som av etiska
eller religiösa skfil begär befrielse från att delta i abortingrepp �kall medges
denna rät t. l sitt betänkande med anledning av bl. a. denna motion (SoU
1 975/76: 20) anförde socialutskottet bl. a. följande.

Ä ven den genom motionen 1 975: 1 24 1 aktualiserade frågan di�kuterades
ingående vid abortlagens tillkomst. Därvid erinrades bl. a. om a! t sjuk-
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vartbp..:r\onakn lik,nm annan p..:r�onal i allmänhet är skyldig att fullgöra
dc arhchuppgift.:r �om arbet�givarcn ålägger dem och att ansvaret för för
delni ng..: n av arb..:tet enligt 1 3 - l .'i � � sjukvårdskungöreben ( 1972: 676) i
första hand vilar pa klinik- och blockchefer. Socialutskottet anförde i sitt

av rik\dag..:n godkiinda hctiinkande <Il t bet riiffande fördelni ngen av arbets
uppgiftana hör beaktas att ett utmärkande drag i dagens arbetsliv är an
�triingningarna att g.: de an�tiillda e n ökad in�yn i och ett ökat innytande på
arbet�pl;n�erna. och man bör. som departementsc hefen framhållit i propo
�itionen i iimnet. inom sj ukvarden libom inom arbetslivet i övrigt ta hän
�} n till dc an�tiillda� i n t re�scn och förutsättni ngar i olika avseenden. Mot
denna hakgrund förut�<llte ut�kottet att läkare och annan sjukvårdsperso
nal \tlm av eti\ka ..: lkr rcligiö�a skäl har svårt att acceptera abortingrepp.
�kall \lippa delta i verksamheten härmed. U t skottet ansåg därför någon
författning�m�i��ig reglering av frågan inte vara påkallad.

Å

andra sidan

förut�atte uhkottct att sjukvård�pcrsonal som har betänkligheter i angivet
hän�ecndc inte �kall vägra medverka da fråga är om abortingrepp �om är
nödviindiga för att undvika fara för moderns l i v eller hälsa.
Sociabtyrelsen har i slutet av 1974 u tfärdat cirkulär med anvisningar om
tilliimpningcn av abortlagen m. m . ( M F 1974: 100). l cirkuläret anförs bl. a .
a t t fragan om �j ukvhrdspcrsonalens skyldighet a t t medverka vid abort be
handlad.:� i förarbetena t i l l abortlagen. varvid man framhållit vikten av att
det tas hiin�yn till personalen� önskemi\1 att slippa delta i abort verksamhe
ten. Vidare anför� efter erinran om de ovan nämnda bestämmelserna i
sju k värdskungörelsen att

vid förde lningen av personalens arbete man

inom �j ukvårdcn liksom inom arbetslivet i övrigt så långt det är möjligt bör
ta hänsyn t i l l dc anstiilldas intressen och föru tsättni ngar i olika avseenden.
Detta innehar att soc ialstyrelsen mera anslöt sig till vad departementsche
fen anfört i propositionen iin vad socialutskottet uttalat i sill a v riksdagen
godkända betänkande.
Då det gäller frågan huruvida riksdagen nu skall ta initiativ t i l l e n sär
skild förfat tningsmäs�ig reglering av sjukvårdspersonalens rättigheter och
skyldigheter i ahorliircndcn finns skäl anföra följande. A v väsentlig bet y
delsc för sj ukvard�huvudmännens h a nd l äggning a v abortärenden ä r - ut
över förfat tningsbc�tämmelserna i ämnet - innehållet i de anvisningar som
socialstyrelsen utfärdat. Det är därför beklagligt att socialstyrelsen inte an
sett �ig i sina a n v i � n i ngar höra ansluta sig till utskottets synpunkter beträf
fande sj ukvärdspersonalens medverkan vid abort . Eftersom J O aktualise
rat denna fråga hos �ocialstyrelscn får emellertid socialstyrelsen anledning
att ånyo överväga innehållet i sitt ovan angivna cirkulär. För den händelse
socialstyrelsen därvid omprövar sitt tidigare uttalande rörande sj ukvårds
personalens möjligheter att slippa medverka vid abort t i l l förmän för den
avsevärt mera rc�triktiva ständpunkt utskottet gett uttryck åt. framstår be
hovet av s�irskild förfa t t n i ngsreglering som klart mindre än för närvarande.
Vid bedömningen av motionsyrkandet v i l l utskottet också erinra om att ut
skottets ställni ngstagande 1 974 stod i överensstämmelse med beslut att
man skulle avstå från att författningsreglera även sjukvårdshuvudmännens
skyldigheter i frilga om abort. Utskottet - som

i e n l ighet med uttalandet

förra året förutsätter att sju kvårdspersonal. som av etiska eller religiösa
skäl har svårt att acceptera abortingrepp. skall slippa delta i verksamheten
härmed - anser på grund av det anförda att det inte bör tas något riksda
gens initiativ med anledning av den nu aktuella motionen.
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Utskottet hemställde att riksdagen skulle avslå motionen. Riksdagen be
slöt i enlighet härmed den 9 december 1 975.

Vid ärendets avgörande anförde JO Wenncrgren.
Med anledning av läkarförbundets uttalande att det genom regeringsrät
tens dom är klarlagt att lagen inte h indrar tillkomsten av beslut hos enskil
·
da sjukvårdshuvudmän. varigenom åliggande för sju kvärdspersonal att
medverka vid abort införs. bör framhällas följande. Regeringsrätten ingick
i nte pä någon sakprövning av besvären. Det var endast den skiljaktige le
damoten som prövade huruvida det överklagade beslutet kunde anses stri
da mot lag. Det kan därför inte göras gällande att domen innebär något
klarläggande av spörsmålet i fråga. Den av regeringsrättens ledamöter som
gjorde en laglighetsprövning av sjukvärdsstyrelsens beslut att inte lämna
medgivande för sjukvärdspersonal att erhålla befrielse frän medverkan vid
abort fann dock att såvitt visats inte föreligger någon lagregel som ger sjuk
värdspersonal rätt att erhålla befrielse. Fastmera framgick att en författ
ningsmässig reglering av frågan avsiktligt underlåtits.
l sin bok Medicinsk etik uttalar Clarence Blomquist följande (s. 208) om
den fråga detta ärende gäller.
Ä ven doktorn har en frihet att värna om.
l ngen har rätt att utsätta sina patienter för en påverkan de inte vill bli ut
satta för. Men även läkaren har ett samvete och e n frihet att följa detta. så
länge han inte därigenom i nkräktar på andra fri- och rättigheter. l en tid
då man kräver allt större hänsynstagande till den enskilde och hans åsikt
kan man i nte göra undantag för läkarna.
Att en läkare måste ha rätt vägra utföra ingrepp han utifrån .. vetenskap
..
och beprövad erfarenhet anser medicinskt kontraindicerade är självklart.
Men han måste också ha rätt vägra handla på ett sätt han upplever som
oeti kt. Konungen äger ingens samvete tvinga eller tvinga låta.
Om den opererande läkaren inte anser sig kunna tillmötesgå den abort
sökande kvinnans önskan . kan abort inte ske med mindre kvinnan finner
en annan och villig operatör. Detta skapar utan tvivel svårigheter för kvin
nan och gör läkarens ansvar stort.
Den av Blomquist åberopade grundlagsbestämmelse. som äterfanns i
1 6 * 1 809 års regeringsform. löd i sin helhet: ' " Konungen bör - - - ingens
samvete tvinga eller tvinga låta. utan skydda var och en vid en fri utövning
av sin religion. så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller all
män förargelse åstadkommer." Den åsyftade alltså egentligen endast reli
gionsfriheten i vad den gäller en fri utövning av vederbörandes religion,
vilket inte hindrar att den ofta åberopats också till stöd för religionsfrihet
och samvetsfrihet i vidare mening. l den nya regeringsformen finns liksom
i den gamla bestämmelser om medborgares religionsfrihet men inga be
stämmelser om tanke- eller samvetsfrihet i övrigt.
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l Europarådets konvention angående skydd för dc miinskliga rälligheter
na och de grundläggande friheterna finn� emellertid längre gaende prim:i
per inskrivna. l artikel 9 sägs sålunda all envar skall �iga rält till tankefri
het. samvetsfrihet och religionsfri het. Det t i l lägg� alt envar!> frihet all ut
öva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar.
som är angivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt �amhiille
med hänsyn till den allmänna säkerheten . upprälihållande av allmän ord
ning. hälsovården . skyddandet av sedligheten eller av andra personer� fri
och rältigheter.
l J O : s ämbetsberältelse 1 969 s . 389 refereras under rubriken · · Förhallan
det mellan lärares tjänsteplikt och hans religionsfrihet i fråga om vakt över
skolklass vid samling med konfessionella inslag·· ell ärende <;om är bel}
sande också för den fråga som nu före ligger t i l l bedömning . JO Bexelius an
förde i ärendet bl . a . följande.
Sverige har genom att ratilieera E u roparådets konvention angi\cndc
skydd för de mänskliga rälligheterna och de grund läggande friheterna åta
git sig all säkerställa vissa rältigheter på religionsfrihetens område.
Icke heller konventionens bestämmelser tar sikte på det tvång som lig
ger däri all en tjänsteman har att fu l lgöra förpliktelser inom ramen för �in
tjänst .
Denna fråga har emellertid berörts i det förut omnämnda betänkandet
-

-



om religionsfrihet. 1958 års utredning kyrka-stat uttalade i detta hänseen
de bl. a. följande (SOU 1 %4 : 1 3 s . 567).
Till religionsfriheten anges emellanåt höra frihet från tvång att i skolor
deltaga såväl i religionsundervisning som i morgonsamling - - - liksom
att deltagande i gudstjänst eller korum vid krigsmakten samt i sj älavi\rd
vid sjukhus. fångelser eller andra allmänna i n rällningar skall vara fri vil
ligt.
Efter en redogörelse för vissa bestämmelser i det militära fortsalle ut
redninge n :
l fråga om militära förhållanden framstår d e t ur religionsfrihetssyn
punkt som otil lfreds tällande. om i andra fall än då ådant av organisato
riska skäl icke kan undvikas någon grad av tvång före ligger för all perso
ner skall närvara vid gudstjänster. korum eller motsvarande religiösa in
slag i tjänste n. Å andra sidan synes det med hänsyn till religionsfriheten
kunna krävas . all möjligheter beredes militär personal att då så önskas
deltaga i gudstjänster och liknande andaktsövni ngar . Under t . e x . bered
skaps- och krigsförhållanden kan de yttre omständigheterna också vara
sådana. alt besök i kyrka eller annan gudstjänstlokal i praktiken är före
nat med svårigheter ur tjänstgöringssynpunkt. varför sammankomster
av religiös karaktär då bör ordnas för personer. som önskar besöka så
dana.
Rörande gudstjänster m. m. vid sjukhus. fängelser eller andra allmän
na inrättningar bör ur religionsfrihetssynpunkt gälla att sådana skall
förekomma för att ge dem som inte kan besöka motsvarande samman
komster i kyrka eller annorstädes tillfälle till re ligionsutövning . men att
deltagande i sädana sammankomster skall vara frivilligt. Dessa principer
torde också tillämpas i vårt land.
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U t redningen bortser här fri\n förpliktelser snm kan an�es 1\ligga anställd
personal i tjänsten.
Mnrgnnsamlingar o . dyl. med religiösa inslag utgör �innu e n av �tatsmak
terna nch i skolförfallningarna förutsedd och godtagen form för skolans
verbarnhel. Eli ullryck för religionsfriheten ges. di\ enligt 27 * första styc
ket skollagen elev i grundskolan - bl. a. av religiösa sk�il - kan pil föräld
rarnas begiiran befrias fri\n att deltaga i morgon!>amling. Den av Pewe gjor
da jiimförelsen med svenska värnpliktiga torde vara motiverad om den
�ker med �kolans elever. ej med anställda lärare.
Pi\ siitt framgilr av det förut anförda finnes inte heller vid sidan av * 1 6
R F nilgot stöd för all e n lärares skyldighet all vaka över eleverna vid sam
mankom�ter varom här är fri\ga skulle vara lagligen oförenlig med reli
gionsfriheten. Bestiimmelserna är. silsom nyss antytts. ej direkt tillämpliga
pi\ eventuella konflikter mellan samvete och tjänsteplikt. där lagstiftning
al ltjämt saknas. Det är alltsil inte fråga om all nilgon föreskrift i skolstad
gan upph�iver ni\gra lagbestämmelser om religionsfrihet.
Si\som framgilr av m iii tidigare avgörande kan jag inte finna annat än all
lärare principiellt är skyldig all vaka över eleverna även vid samman
komster varom hiir iir frilga. Della iir enligt min mening inte rä11sligen oför
enligt med det aktuella i n nehi\llet i den svenska religionsfriheten och bör
inte jämställas med alt en medborgare vilken som helst skulle tvingas över
vara gudstjänster. Genom anställningsavtalet har den anställde läraren åta
git sig all fullgöra åligganden enligt gällande skolförfattningar och till dessa
illigganden hör också övervakning vid skolgudstjänster. Det synes mig
omöjligt all här draga några slutsatser av förhållandena i U SA och avgö
randen av dess högsta domstol. l motsats till vad som gäller i U S A är mor
gonsamling med religiösa inslag t i l låten i svenska allmänna skolor.
Till jämförelse vill jag även erinra all statskyrkopräst - som inte följt
bestämmelserna om vigselskyldighet och därvid under åberopande av
samvetsbetänkligheter vägrat förrälla vigsel av frfmskild på den grund all
han ansåg det tillärnade äktenskapet strida mot Guds ord - dömts för
tjänstefel (se J O : s ämbetsberällelse 1 9 6 1 s. 233 o . f. ). En annan präst har.
trots 1\beropade samvetsskäl. dömts för tjänstefel genom all vid högmässa
inställa kollekt. som enligt föreskrift av Kungl. Maj : t skulle upptagas vid
tillfallet (se J O : s ämbetsberällelse 1 964 s. 236 o . f. ) .
Till ytterligare belysning a v d e n svenska rättsordningens uppfallning om
förhi\llandet mellan tjänsteplikt och religionsfrihet kan erinras om vad som
gäller i frilga om domares skyldighet att avlägga den med religiösa inslag
avfattade domareden. Enligt 4: l l RB fil r den som på grund av si n åskåd
ning i religiöst hänseende hyser betänklighet mot att avlägga denna ed i
stället avge försäkran på heder och samvete. Det har förutsatts att endast
de vilka hyser verkliga betänkligheter i religiöst hänseende mot edgången
gör framställning om edens utbytande mot försäkran. Någon ovillkorlig
rätt till sådant utbyte har en domare således inte utan det skall prövas från
fall till fall om dispens är motiverad.
Även om således en lärare kan åläggas att vakta vid samlingar i kyrka.
utesluter inte detta att hänsyn kan och bör tagas till lärare som det av all
varligt grundade samvetsskäl bjuder emot att fullgöra sådan vakt. En för
utsättning härför är emellertid att liiraren under åberopande av samvets
skäl begär befrielse från vakttjänstgöringen.
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Fri- o c h rättighetsutredningen anför i sitt betänkande Medborgerliga fri
och rättigheter ( OU 1 975: 75 s. 195). att grundlagens religionsfrihets
skydd inte innebär någon rätt att vägra värnplikt av religiö a käl men att
detta inte hindrar att bestämmelser ge om sådan rätt. l bilaga 9 till betän
kandet anförs ( s . 325) att rätten till fri religionsutövning inte innebär en rätt
för den som har en viss trosåskådning att av religiösa käl få slippa t. e x .

att göra värnplikt. En sådan undantagsmöjlighet får i stället föreskriva� i
vanlig ordning . i detta fall genom bestämmelser om vapenfri tjänst m. m .
Inte heller följer av rätten till fri religionsutövning rätt till befrielse från re
ligionsundervisningen inom den allmänna skolan när denna undervisning
är objektiv. Sl\dan befrielse kan emellertid i vissa fall ske enligt kollagen.
Motsvarande betraktelsesätt kunde anläggas på förhållandet mellan en
skild!. tj�insteplikt och religionsfriheten.
Av intre!.'>C är här också att anteckna att i J O § 1973 år dan ka lov om
svanger-.kab�afbrydelse finns en bestämmelse som ger läkare rätt till befri

else från medverkan vid abort. Bestämmelsen lyder sålunda.
aegter overiaegen på vedkommeode sygehu s eller sygehusafdeling at
foretage indgreb. selv om betingelserne i � l eller § 2 er opfyldt eller t illa
delse til :,vangerskabsafbrydelse foreligger. skal kvinden henvises t i l et an
det sygehus eller en anden sygehusafdeling. hvor indgrebet kan foretage .
Folketingets retsudvalg anförde i sin betaenkning över lagförslaget den
15 maj 1973 bl. a. följande.

Udvalget har udförligt be kaeftiget sig med. om en overlaege kan naegte
at foretage svangerskab albrydelse. Der gör sig forskellige synspunkter
gaeldende. hvilket bl. a. har resulteret i. at et m indretal har tillet forslag
om bortfald af § l O. st k . 2 . som hjernler overiaegen denne re t. Man har li
geledes dröftet problemet. om sygeplejersker eller sygeplejeelever af
etiske eller religiöse grunde kan naegte at medvirke ved en svangerskabs
afbrydelse. Et mindretal (det konservative folkepartis og venstres med
lemmar af udvalgct) har stilJet aenderingsforslag herom. men et nertal ik
ke mene r. at der i sel ve lovleksten bör give mulighed for en sådan naegtel
se . men anser det for rimeligt og efter det oplyste muligt. at der tages hen
syn hertil ved de pågaeldendes placering.
Olika synpunkter som gjorde sig gällande framfördes i debatten i folke
tinget den 1 3 december 1 972 och den 22 maj 1973. Där framhölls bl. a. att
normalt förhåller det sig så att dc personer som öker anställning i allmän
tjänst får vara beredda på att uppfylla bestämmelserna i de lagar som rör
deras tjän�teutövning och verksamhet. Det skulle inge betänkligheter om
de på den ena eller andra gnmden ville undandra sig de plikter. som följde
med deras tjiin t . Å andra sidan var det från snart sagt alla sidor enighet
om att det här gällde ett djupt personligt spörsmål som det kunde vara reli
giösa. eti ka eller andra grunder till att man tog avstånd från och mot den
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bakgrunden var det väl rimligt att också en läkare hade möjlighet att uti
fr�n dc�'>a grunder neka att medverka till ett abortingrepp. Flera talare
vände �ig mot att i <;j älva lagen infördes regler om att en tjän!.teman �J... u lle
kunna underlåta att följa lagen samtidigt !.om de under�trök att h�inl>yn i vi
da�t möjliga omfattning skulle tas till läkare. sju k �J... öter\kor och elever
�llm av cti�ka eller religiö�a �käl inte önskade medverka. Andra talare hä\ 
dade att. om man hade den uppfattningen. �å borde kon�ekven;.cn bli att
man genomförde det i lagen och inte knöt det till nagra uttalanden i ut

�kott�betiinkandct. A nsåg man att man inte borde lligga tv�ng pil m;mni
skor i en �:'\dan situlition så måste det rimliga vara att det i lagen �iikradc�
en rätt för dem att sägli nej så att det inte lände dem till �kada i dcra� fram
tida verk"amhet och ställning på sjukhuset. H ärcmut anförde� att det vid
m�nga tillrallen hävdades att det som står i udvalg�betacnkningcn ;ir bin
dande. U n der �ådan a förhållanden kunde man nöja �i g med att låta det �tå i

betaenkningcn i synnerhet om man i ett cirkulär till �jukhu!>cn gjorde dem
beklinta med denna uppfattning. En talare framhöll att enligt han" mening
borde en tjiin"tcman ha rätt att neka att delta i handlingar '>Om -.trider mot
han'> övertygcl<;c. parallellt med vad man kommit fram till t . e x . betr�iffan

de vapenvägrare� och arbetares rätt au neka att delta i något '>om �tridcr
mot dera� övertygelse. Andra förklarade att det är olämpligt att en offent
lig tjänsteman på etisk grund skall kunna neka au fullgöra in tjän tcplikt
och au dc var mot tåndare till au i lagen fastställdes särskilda privi legier
för l�ikarna -.om tjänstemän. Slutligen framhölls att man borde först:'\ att en
J:ikarc utbildas med sikte på att rädda och bevara liv och att sjuk�köter.. kor
och elever mycket väl kunde gå in i sitt arbete med utgångspunkt i �amma
betraktelsesätt. Och när man då ställde dem inför att dc i �tällct skall med
verka till dt.:t mot!.atta. då måste man förstå att här uppkommer en kon
fliktsituation. som inte kan jämföras med allmänt obehag vid andra arbe
ten. Därför borde i lagen säkras att de kan neka att medverka vid den spe
ciella arbct�uppgift som abort i nnebär.
E nl igt ::! kap. l

§ re gerin gsformen är varje medborgare gentemot det all

männa tillför!.Hkrad reli gi onsfrihe t i meningen av frihet au samman,.)uta �ig
meu andra till tro�samfund och att utöva sin religion och enligt 8 kap. rcge

ring�formen kan inskränkningar häri i princip förc!>kriva

enda'>! genom

lag. Vad \om ti llförsäkrab grundlagsskyddet i fråga är emellertid blot! de
v�i'>cntliga"te �idorna av religionsfriheten. nämligen associationsfriheten
och religion-.utövningsfrihetcn. Med den beg ränsade innebörd rel igi onsfri 
heten sålunda har fått i regeringsformen. faller sådana sidor av vad i all
mänhet också brukar förknippas med religionsfrihet utanför grundlags

skyddet som t. ex. friheten alt vägra att göra sådant som strider mot d en
religiösa

öv e rt ygelsen . sjukvårdspersonal kan alltså inte hämta !>lÖd i den

grun d lag sskydd ade religionsfriheten för en vägran att medverka vid abort.

Samvetsfriheten åtnjuter till skillnad från religionsfriheten över huvud ta
get intet grundlagsskydd. Sjukvårdspersonal kan därför än mindre hämta
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ni\got �töd i grundlagen för en vägran at t medverka vid abort av etiska eller
liknande skäl.
l sitt tidigare återgivna be�lut anförde JO Bexelius att den anställde lära
ren genom an�tällningsavtalet hade åtagit sig att fullgöra åligganden enligt
gällande �kolförfattningar och att till dessa åligganden också hörde över
vakning vid !.kolgudstjänster. På samma sätt kan då sägas att den som är
anställd inom sjukvården genom sitt anställningsavtal åtagit sig att fullgöra
åligganden enligt vid anställningstil lfallet och framdeles gällande sjuk
vård�förfat tningar. t. ex. abortlagen. Denna syn på tjänsteförpliktelserna
såsom grundade på tjänsteavtalet har ffltt än större fog för sig efter 1 975 års
an�varsrcform för funktionärer i offentlig verksamhet. som förstärkt den
civilrättsliga synen på den offentliga tjänsten. Ett å idosättande av ett
tjänsteåliggande är numera i princip att e som ett a\ talsbrott . Emellertid
är att märka att åligganden i offentlig tjänst kan vara av sådan karaktär att
avtal inte fi\r !>lutas därom. Hit hör bl. a. åligganden som hänför sig till
myndighets verksamhet. om ett avtal härom skulle strida mot eller annars
innebära avsteg från vad som beslutas om verksamheten. Undantag från
avtalsbarhet gäller för sådana arbetsledningsbeslut som utgör en nödvän
dig förutsättning för att verksamheten - i detta fall abortverksamheten 
skall kunna bedrivas på sådant sätt att det avsedda resultatet kan uppnås
(prop. 1 97 3 : 1 77 s. 3 2 ) . Avtal kan därför endast intill en viss gräns träffas
om fördelningen av sju kvårdspersonals arbete med avseende på abort
verksamheten. Utanför denna gräns bestämmer arbetsgivarmyndigheten
enväldigt i verksamhetens intresse om tjän tcförpliktclserna för persona
len. Det ter sig under sådana förhål landen i viss mån oegentligt att betrakta
en förpliktelse för sjukvård�personalen att medverka vid abort som avtals
grundad. Denna framstår i stället snarare som offentligrättsligt grundad
!SOU 1975: l s. 642. 652).
l 8 kap. 3 � regeringsformen stadgas att föreskrifter om förhållandet mel
lan enskilda och det allmänna. som gäller åligganden för enskilda eller i öv
rigt avser ingrepp i enski ldas personliga eller ekonomiska förhållanden
skall meddelas genom lag. Ensidiga föreskrifter om en offentlig tjiin!>te
mans åligganden skulle kunna sägas utgöra föreskrifter om förhållandet
mellan enskilda och det allmänna. Ett åläggande att trots religiösa eller
andra samvetsbetänkligheter medverka vid abort skulle vidare kunna sä
gas avse ingrepp i enskilds personliga förhållanden. Emellertid framgår av
förarbetenatill lagrummet (prop. 1973: 90 s . 302) att bestämmelserna i para

grafen inte avser sådana åligganden etc. för en tjänsteman hos staten eller
kommun som följer av hans anställning. Föreskrift om skyldighet för sjuk
vårdspersonal att medverka vid abort kan därför utan att komma i konflikt
med 8 kap. 3 � regeringsformen meddelas också annorledes än genom lag.
t. ex. genom en tjänsteföreskrift.
l JO Bexelius' tidigare återgivna beslut står också att läsa att. även om
således en lärare kan åläggas att vakta vid samlingar i kyrka. detta inte ute-
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�Jute r att hän�yn kan och bör tas till lärare som det av allvarligt grundade
�amvet�:.käl bjuder emot att fullgöra sådan vakt. På samma sätt anförde
departementschefen i proposition med förslag till abortlag att man vid ar
betets förde lning !>j älvfallet inom sjukvärden liksom inom arbetslivet i öv
rigt så längt det är möjligt bör ta hänsyn till de anställdas intressen och för
ut::.ättningar i olika avseenden och undvika att till abortverksamhet binda
!>ådan personal �om av exempelvis moraliska eller religiösa skäl har svårt
att acceptera sådant arbete. Han tillade att han f. n. inte ansåg några för
fattningsbestämmelser i ämnet behövliga. Socialutskottet gjorde också ett
allmänt uttalande om de anställdas medinflytande på arbetsplatserna och
att hänsyn borde tas till dc anställdas intressen och förutsättningar i olika
avseenden. Mot denna bakgrund förutsatte utskottet att läkare och annan
sjukvårdsper�onal. som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera
abortingrepp. skall slippa delta i verksamheten härmed. v arför någon för
fatt ni ng�mä�!>ig reglering av frågan inte var påkallad. samtidigt som ut kot
te! också fönat�atte att personalen inte skall vägra medverka då ett abort
ingrepp är nödvändigt för att undvika fara för moderns liv eller hälsa.
Sociabtyrelsen anför i sitt var till mig att varken socialutskottets eller
departementschefens uttalanden rubbar den principiella kyldigheten för
!>j u kvårdsper�onalen

att

efter sjukvårdshuvudmannens

bestämmande

medverka i abortärenden. Häri kan jag instämma. Man tår här som redan
�agt!> ytterst inte i nför en fråga som kan bli föremål för förhandlingar och
avtal utan inför en fråga beträffande vilken arbetsgivaren har exklusiv be
�tämmanderätt .
Jag kan däremot inte instämma i socialstyrelsens därefter uttalade me
ning att någon :.killnad i uppfattning inte behöver tolkas in i socialutskot
tets och departementschefens uttalanden. Socialutskottets uttalanden är i
mina ögon betydligt mer kategoriska än departementschefens och det var
d�irför jag genom remiss begärde förklaring från socialstyrelsen varför sty
relsen i sina anvisningar använt departementschefens och inte socialut
skottets formuleringar. Socialstyrelsens förklaring framstår i

å mycket

mer upp:.eendcväckandc dager nu sedan socialutskottet självt förklarat sig
ha gett uttryck åt en avsevärt mera restriktiv ståndpunkt än departements
chefen. Social tyreisen kan under sådana förhållanden givetvi ej vidhålla
att det inte föreligger någon skillnad i uppfattning mellan ocialutskottet
och departementschefen.
Enligt min mening är socialutskottets uttalande nog så kategoriskt. Lä
kare och annan sjukvårdspersonal. som av etiska eller religiösa skäl har
svårt att acceptera abortingrepp. skall slippa att delta i verksamheten här
med utom då fråga är om abortingrepp som är nödvändiga för att undvika
fara för moderns liv eller hälsa. Socialstyrelsen har i sitt svar anfört beak
tansvärda synpunkter. vilka med hänsyn till den abortsökandes intressen
talar mot befrielse för sju kvårdspersonal att medverka vid abort också i
andra fall än då ingreppet är nödvändigt på grund av fara för moderns liv
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eller häl�a. Social�tyrelsen menar att . om situationen är sådan att önske
målen från sjukvårdspersonalens �ida inte helt kan til lgodoses utan att
handläggningen av abortärenden avsevärt fördröjs eller eventuellt omöj lig
görs och frågan inte kan ordnas på något annat sätt. personali ntresset rim
ligen måste vika för patientintresset. Något stöd härför är emellertid inte
att finna i socialutskottets uttalande men väl i departementschefens. även
om ju �ocialutskottet ocksil sade �ig förutsätta att abortverksamheten skul
le komma att handhas på sådant �ätt att kvinna som har rätt till abort alltid
kan påräkna att fä ingreppet utfört utan onödigt dröjsmål. Vidare bör fram
hållas att huruvida det i e n �1\dan situation som socialstyrel�en tecknat är
rimligt att personalintresset viker för patientintresset knappast går att utta
la sig om generellt utan måste bedömas frän fall till fall. Å ena sidan kan in
ställningen till abort från vederbörande sjukvårdspersonals sida vara ett
mycket djupt känt personligt spörsmäl och en påtvungen medverkan välla
svåra själsliga kval. medan ft andra sidan den abortsökande kvinnan inte

nödviindigtvi� behöver uppleva sitt havandeskap som någon särskilt svår
bel�igenhct och inte heller behöver uppfatta en hänvisning till annat sjuk
hus som något pressande.

l

ett sådant fall bör enligt min mening ifrågava

rande personalintre�sc rimligen gi\ före patientintresset. Skulle äter situa
tionen vara sådan att den abortsökande kvinnan upplever sitt havandeskap
som en mycket �vrtr beliigenhet och påtaglig risk finns att en hänvisning till
annat sjukhus skulle bli en alltför hård press för henne står man närmast in
för ett fall där man måste fråga sig om det inte är nödvändigt av hänsyn till
kvinnans p�ykiska hälsa att göra abortingreppet omgående och på platsen.
Finner man att så måste anses vara förhållandet. inträder enligt socialut
skottets uttalande skyldighet för sjukvärdspersonalen att trots personliga
sanwetsbetänkligheter mot <tbortverksamheten medverka vid aborti ngrep
pet. l fall då det är nödvänuigt på grund av fara för moderns liv eller hälsa
men enuast i sådant fall skall enligt soc ialutskottets uttalande - för att an
vända socialstyrelsens ord - personalintresset vika för patientintresset.
Jag vill tillägga att det för mig framstår som oklart vad socialst yrelsen åsyf
tat med · " frågan inte kan ordnas på något annat sät t ' " . Jag föreställer mig
att det liksom i Danmark alltid bör vara möjligt att remittera den abortsö
kande till annat sjukhus.
Vad socialutskottet anfört i sitt av riksdagen godkända betänkande SoU
1974: 2 1

är visserligen inte formellt bindande för socialstyrelsen. då styrel

sen utfärdar anvisningar om tillämpni ngen av abortlagen. men det ligger i
sakens natur att socialstyrelsen det oaktat skall rätta sig därefter. Det
framstår som högst anmärkning� värt att så ej skett. Det försvar socialsty
relsen anfört för sitt handlande ter sig föga övertygande. även om jag kan
hysa förståelse för den omsorg om patientintresset som ligger till grund.
Socialutskottet har i sitt betänkande SoU 1975/76: 20 anfört att socialsty
relsen. eftersomjag tagit upp frågan. tar anledning att ånyo överväga inne
hållet i sina anvisningar och att för den händelse socialstyrelsen därvid
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omprövar �itt tid i gare uttalande röran de sj u k vå rdspe rsonalen s möj l igheter
at t -; lippa medverka vid abort till förmän för den avsevärt mera re st ri k t i va

�tåndpunkt ubkottet gett utt ryck för. behovet av �är�kild författningsreg

lering fram�tl\r �om klart mindre än för närvarande. Social t y rei sen bör
därför nu ompröva ifrågavarande uttalande i an v i s ninga rn a . Skulle social

'>t yrebe n därvid komma fram till att socialstyrelsen inte anser sig kunna

ändra detta ut talande och ersätta det med ett uttalande som överensstäm
mer med �ocialut�kottet�. kan jag inte se annan möjlighet att lösa frågan
ftter;.t:\ än att denm1 hänvisas till lagstiftning. Socialstyrelsen bör dä1iör.
om �ocialstyrelsen finner sig ej kunna anslu ta sig till socialutskottets stånd
punkt. anmiila detta till riksdagen eller regeringen.
Norrbotten;. liins landsting� sjukvårdsstyrelses beslut den 12 december
1 974 angående befrielse för läkare vid Piteå lasarett från all medverkan vid
abortverbamhet följer i allt vibentligt socialstyrelsens

a

n vi s ni ngar. Det

kan givet vi� inte lägga� �jukvå rdsstyre ls e n till last �om något fel att � t yrel 
�en följt de-.�a anvi�ningar och inte socialutskottet� uttalande. Socialsty

rel-.en� tillämpning�anvisni ngar var visserligen inte grundade på något be
m yn di gande i abortlagen men mäste d e t oaktat an�e� mer bindande för
�j u k v ard��tyrelsen iin '>Ocialut!>kottets uttalanden.

kulle

oc iabtyrelse n

emellertid. på sätt socialutskottet uppenbarligen förväntar sig. ändra sina
tillämpningsanvisningar på den pun k t det här gäller, förutsätter jag emel
lertid att !>jukv:\rdsstyrebcn tar upp det den 12 december 1974 avgjorda
äre ndet t i l l om p rövn i n g.

Utlämnande av förvarstagen patient från sjukhus fOr verkställighet
av utvisning
Under hän vi -.ning till ett antal t i d nings u rk li p p angående det � - k . ambas
�addramat d en 24 apri l 1975 anförde JO Wennergren i en d en 7 maj 1975

u pprät t ad prome mo ria följ ande.
Om �t änd i gheterna i den �ak som här tas upp framgår av bi fogad e tid
n ings u rk lipp . l kort het förhöll det si g så att H ann a Krabbe efter ambas
saddramats u p p l ö sning av pol i sen förts till S:t Eriks sjukhus för vård av de
�plitte rskad or hon åd ragit s ig. Sedan Hanna K rabbe intagits som patient
på sj ukh u set och där opererats för s i n a skador. beslöt regeringen de n 25
ap ril att hon jämte andra deltagare i ambassadockupationen skulle utvisas.
Beslutet fattades med stöd av 3 § lagen ( 1973: 162) om särskilda åtgärder till
förebyggande av vissa vå ldsdåd med internationell bakgrund (terroristla
gen). Då beslutet skulle verkställas invände den för sj u k h usv årde n ansva
rige överläkaren Be ng t Zetterström att Krabbes medicinska tillstånd inte
m ed ga v förflytt n i ng. Hon hade en l u ng sk ada som vid t ran port med flyg
plan kunde försämras genom att det förändrade lufttrycket i planet ledd e
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t i l l att �plitt�r i h�nn�� 1-.ropp triingJ� in lH:h punl-. t �.:raJ�: lungan. Z�:tter
� t röm m�naJc att J�:t v i i alle pil han� a n � \ a r

\l>m

lal-.ar� e n l igt baJ� lag�n

lH.:h Gcncvedeklaration�n att i fiir�ta hand ,vara fiir patienten� h�il\;1. Efta
förhandlingar m�llan honom och �tal �ri\Jet Anna-Greta l .eijon gav han

emellertid v i k a . ��dan Leijon Inval
övertog Jet medicin\ka an w aret.

/III

/III

\kriftligcn hckriifta att r�geringcn

avJclning�n� jouriiil-are t i l l �amman�

m�J regeringen' liikare Gö�ta Jon�ell �kulle göra en ,)utlig m�Jicin\k be
dömning av om Hanna K rabbe �kulle Ulla l l } gf<in.kn och

/III

unJ.:r�ökning

cn \kull.: äga rum i niirvaro av �:n poli,man. A v tiJn ing�u ppgift.:rna all Jö
ma befa n n \ig Zcllcr�tröm unJcr hda d.:n tid da detta t i i i J rog �ig i �ill hem
och gav \ina be�ked per tcl�fon. Den � l u l l iga m.:Jicin\ka bedömningen av
Jnn\ell o<.: h jou rliibn:n blev att Hanna Krabb.: �kull.: kunna föril ytta\
u t v i,ningen blev Jiirefter m.:J nagra timmar� för\ening >erk\tiiiiJ.

l><.: h

B.:t riiffande \k} IJigh�t att omb.:�iirja \j ukvt�rd giiller enligt ) * �juk
vårJ\Iagen ( 1962: 242) att d.:t i\l iggn land�ting�kommun all för Jem vilka
är bo�atta inom \iukvi\rd�nmri\d.:t omh��örja �i\viil öpp�:n �om �luten vi\rJ
för 'j ukdom. �kaJa. kropp!>fel och harn �börJ . i Jen man i<.:ke annan drar
förs.org härom. Samma skyld ighet avilar lanJ�ting�kommun för J.:m \Om
vi\ ta' inom \ju k v:\rd \områJ�t utan att vara dii r bo�atta. J äre't behov av
omedelbar vard föreligger. m.:n i ,aJ an t fall gäller �k} IJigheten att bereda
'iluten värJ. d v � . varJ pi\ ,j u k h u \ . enJa,t �11 liinge J.:n v:lrJbehövande ej
utan men kan nyWt\ t i l l �j ukhu\. ditr d.:n land�ting,kom m u n . i vilken han
ä r bo�all. förfogar över vårdplahcr. O m intagning ph ,j u k h u ' be,)Lrtar en
ligt 24 � sj ukvård,lagen veJerhörande överl�ikare o<.:h nwtwaranJe. Det
'amma gäller enligt \amma paragraf hetriiffande uhl-.rivning av intagen
person. Vid �in prövning av fråga

l>lll

intagning eller uhkrivning av någon

har överläkaren att föru tom reglerna om \in land�ting�kommun\ 'kyiJig
het att ombesörja \j ukvard beakta \ina ,kyldigheter \Oill läkare .:nligt all

männa läkarin�truktionen ( 1963: :14 1 ) m. n . författningar. Den grundläg

gande regeln här iir den i 3 � in\trukti on.:n om att läkar<.:n 1\ligger att i över
en�stämmelse med vetenskap o<.:h b.:prövad �rfarenhet meddela patient dc
råd och . såvitt möjligt. den behandling. \om paticnt<.:n' t i l l -;tånJ fordrar.
U r dc a v Värld'ihäboorgani�ationen ( W H O ) ar 1 948 antagna läkareti,ka
reglerna. den

'i.

k . Gcnevedeklarat ionen . kan hiir 1\terge\ dels den regel

som !>;iger att patienternas hiil\a �kall vara liikaren\ för\ta plikt o<.: h den re
gel �om ålägger läkaren att inte Ii\ ta hiin�yn till religion . nationalitet. ras.
politi�kt parti eller \ocial ställning påverka hans. plikt mot sin patient. En
ligt 6 § terroristlagen får polis.mynJighet ta utlänning i förvar när fråga upp
kommer om han� utvisning enligt lagen. Bet räffande behandlingen av den
som sålunda tagits i förvar gäller enligt I l § lagen ( 1958: 2 1 3 ) om be hand-.
lingen av häktade och anhållna m. n . bestämme l s erna i denna lag och i

k u ngörelsen ( 1 958: 2 1 4 ) angående ti llämpni ngen av lage n . Av �är�kilt in

tres'e ä r här be,tämmeben i 5 � lag.:n att läkare� anvi,ning rörande vånlen

av den �om är sjuk skall beakta� och be\liimmeben i 5 � k u ngöreben att
intagen som är i behov a v �jukhuwård \kall bereJa� �1\dan så �nart �ke
kan. Bet räffande den första be\tiimmcl\en förtjänar niimnas att det ur
sprungligen före �lagit� att den '>j uke �kulle vhrdas enligt under.,ökande lä
kares föreskrifter men att detta jämkade� t i l l den gLiilande lydel�en för att
.. bättre anpa�sa' till det prakti\ka hehov<.:t och tillg;ingliga re<>ur,er . .
(prop. 1 958: 68 s . 58). Hanna K rabbe fick an\ö h a blivit tagen i förvar av
polisen och omgående beredd 'jukhuwi\rd enligt 5 � häktc,kungörelsen.
Det kan konstateras att �å �om förhi\llandena ge\taltade 'iig å ena �idan
stod sj ukvårdshuvudmannen' o<.:h dC'>\ överläkare� befogenheter och skyl-

ltl5
digheh:r enligt -.juk vi\rd ... lag.en 1H.:h öv riga medil:in alfö1fat t n i ngar ol:h i\ and
ra -.idan polismyndighetens ul:h regeringen� befogcnhekr och �kyldigheter
enligt tcrroristlagcn. häktölagen och hiikteskungöre ben . Man kan hiir tala
nm konkurrerande befoge nhet�- och pliktförhi\llanden. Si\Jana �ir inte
okiinda inom den offentliga förv a l t n i ngen men Jet iir säll-;ynt att fölfatt
ningarna anvisar hur en konflikt skall lösa�. Tolkningwägen måste här be
stiimmas v i l k a befogen hets- och p l i k t förhållanden som �kall vika för dc
andra och enligt vilka grunuer relevanta intres�en �kall viiga� mnt varandra
{1-krlitz. Förvaltningsdillsliga plikter s . 605 ) . Framhlllla.., kan att konkur
ren-. mellan poli" ol:h "jukvttru kan upp!>ti\ lll:k'a exempel vi� Ja polisen ef
ter�öker en pe r..,nn för gripande. anhållanLie e . d . och per�onen iir intagen
pi\ �jukhu-. för vilrd. Om K rabbe ..,j iilv tagit �ig till !>j ukhuset fiir värJ hade
en ... !Idan situation uppkommit.
VaJ �om föranlett mig att ta upp !>aken iir att jag ansett att ett behov
finn" av att fä niirmare belyst innebörden av en överliikare� befogenheter
ol:h -.kyldigheter när en poli�myndighet eller motwarande gör an�präk pä
att fa förfoga över en persnn �om iir i n t agen på �jukhus för vi\rd. Av siir
-.kilt intre��c iir hiir hur �aken hör ses ur liikaran�varets. Jet juridi�ka säviii
snm Jet e t i � k a . �ynvinkel. Av t i u n i ngsuppgifterna att döma synes Zcttcr
striim h a utgått frän att han� medgivanLic eli·nrdrauc� för att verkställighet
av utvi�ning ... he�lutet bet räffanuc Krabbe skulle fä iiga rum. Det förefaller

-;om om Zctter�tröm menar att han som överläkare har suverän beslutan

deriitt hct riitl.andc en hos honom inskriven patient och att denna mot s i n

vilja i n t e får ta� frän �jukhuset u t a n att h a n p å grundval a v en betryggande
mcuicin�k bedömning går meJ härpå. Det skulle med hän�yn härtill vara
av -.iil·�kilt intre�se att fä bely�t h u r letterström ser på sitt ansvar och sina
hiiremot w aranLie befoge nheter v i � a v i anu ra �am hällsorgan . enkannerli
gen pnli ... en. Jag an�er ock�ä att letterström bör förklara v a rför han vid det

aktuella tillfallet inte begav �ig t i l l �j ukhu�et för att pä platsen överlägga
meJ Leijon och sjiilv göra den slutliga medicinska bedömningen utan i stiil
lct k var ...tannade i hostaden och lämnade sina hesked per telefon.
f-:fter remi�� av promemorian till letterström warade den n e .

U ndertecknad i i r förordnad -.om biträdande överläkare v i d k i rurgi�ka
kliniken på S:t E1iks sj ukhus och tjänstgjorde under den aktuella veckan
��lm klini kbakjour. l klinikens organisation är jourverksamheten och an
waret orga n i w rad �å att e n primä1jourhavande ständigt finns til lgänglig på
akutmottagningen. l bered�kap i hemmet utom arbetstid. och med skyldig
het att in�tiilla o;ig inom 30 minuter. finns en kompetent läkare . antingen
avdelning�läkare eller bitriidande överläkare. Dessutom finns en av k l i n i 
ken-. t r e läkare m e d \jäl vstiindigt sj u k vårdsanwar ( klinikc hefen

+

två bi

t riidanue överl�ikare) i bered�kap �äsom klini kbakjour m e d inställelseskyl
dighet inom två timmar. Detta sker dels för att ha beredskap vid katast rof
�ituationer men ochå för att det ständigt skall finnas en läkare med överlä
kareansvar enligt sj ukvårdslagen tillgänglig dygnet runt.
Natten mellan

24-25/4 infördes v i d 00.30-tiden en kvinna genom poli

"ens för ...org. Kvinnan uppgavs vara a v tysk nationalitet och enligt polisens
uppgift tillhlirde hon den grupp som ockuperat Västtyska ambassaden.
Hon företedde multipla splitterskador i vänstra delen a v bröstkorge n .
viin�ter a r m och vänster ben

+

en sannolik �kott skada i vänstra låret. Efter

förbe redande undersökningar och övriga förbe redelser opererades patien
ten unuer natten av mig. Vid operationen tillämpades de principer som gäl-

t 8o
kr för 1-.irurgi -.. 1-. handliiggning av krig��kadadc. Detta in ncb�ir all efter av
-.. l utad primar opaation -.. a mtliga -..å r lämna� öppna för all .,enare \ l uta'> i e n
andra ...ean-.. 5

6 dygn efter d e t primära ingreppet. Patienten företedde t v å

..,plittcr-.. k ador i ' an -.. t ra delen av brö�tkorgen varav den ena �århålan med
'Piitter hade trangt ner mellan revbenen t i l l lungsäcken dock utan någon
-..� iker perforatinn av den -.. a mma. Under ingreppet �Ög!> blod upp ur luftvä
garna av narko-.. liil-.ama. Detta tolkade� �om tecken på lung<,kada. Efter
a\'olutaJ 1'perati1lll forJe-.. patienh:n dä rför t i l l i n t e n-.. i vvård�avdelningen
fiJr O' en .ti- n i n g . framfiir allt med tanke på t i l l kom\ten av komplil-.atiDner
frttn l uftv�igar o�h lungor. (Jag har utbildning i krig�kirurgi och anlita� av
�iirwareh -..j ul-. vnrd -.. -..t yrcl -.. e ...ä�om liirare och ledare vid utbildning i
1-.rig-.. ki rurgi \H.:h tnrde vara kompetent all handlägga fall av detta -.. lag).
Omkring l- l 0:!.00 ...amma natt införde-.. ytterl igare en patient genom pllli
"L' n " för,org. Detta \ ar en ung man \om o�k�fl u ppgav� t i l l höra ockupant
gruppen. Han företedde ytliga ... krubb�är och en del -.. miirre bränn'>nr pa
\llil-.a delar a\ 1-. r oppen. -..a mt vi�ade tecken t i l l ruptur av trumhinnan på
höger öra. Han inlade-.. pn -..jukhu'>eh ob�ervation�avdclning under natten.
men kunde pn formidJagen :!5/4 föra-.. fran -..j u k h u -..e t da min bedömning
' a r att han-.. till,tnnd inte Hin gre moti verade '>luten '>jukhuward. Han för
Je-.. a\ p11li.,en efter kontroll av t r u m h i n ne.,kadan på öron kliniken pli Sab
bahberg -..J u l- h u -.. t i l l h�il-.tct. Jag ' i i i betona att m i n handl<iggning av denna
patient l i l-.-..o m

; 1 \ en

;tv Jcn aktuella k v i n n liga pati.::nten -.. k edde helt nch

hnllet pli medi�in -.. 1-. a grunder utan att den medic i n -.. k a bedömningen nirga
de -.. a• det fal- t u m att patienterna t i l l h ö rde ockupantgruppen. Den k v i n n l i 
ga patienten \Om -..e nare uppgav -.. h e t a H a n n a K rabbe vardade.., under da
gen :!5/4 fortfarande pa inten-.. i vvardsavdelni ngen under p\>li -.. ö vervakning.

Henne., tilhtl\nd var efter onNiindighctcrna got t . Röntgcnulogi�ka m i -.. � 

tankar om lung-.. 1-. ada kunde -..cm-tre pa dagen inte verifiera., men den medi

�inska bedömningen gjorde\ all hon behövde kvar�tanna pi\ i n t e n -..ivvl\rd;.
avdelni ngL"n för 1-.ontinuerlig övervakning. Jag under.,ökte patienten �ena�
te gången vid 1 5 . 30-tiden ptl fredage n .
Vid hL"mkormten t i l l m i n bo"tad vid 1 6 . 30-tidcn hatkjag -.. l ikt� frän -..juk
h u -..e t. Jag ringde dä upp jmrrhavande läkare på inten�i vvård..,<.tvdclningen
.,1,m meddelade att en förfrågan om patienten!> t i l l s tänd hade t i l btällh �j uk
hu -.. et och att en tran-.. port a\ patienten .,tt -.. m aningom -.. k u l l e kunna bli ak
tuell. Detta föranledde mig att ringa upp poli�cn för a t t informera mig l>m
och n;ir tran -.. p 1>rt var aktudl. Den poli�man �om jag blev kopplad t i l l l-u n
de prim<irt inte " ' ara pa frl\gan . men efter en �lund til:kjag be�ked frän po
l i-.. m ) ndighcten att 1111111 e/ar i11tt' /.. ii11de till att 11å�u11 triiii 1p11rt t·ar plct/1('
rad. Jag hem -.. titllde dl\ t i l l poli -.. m ynJigheten att om förll ) Ilning -.,l,. u l l c bli
aktue l l . man i -..3 god tid -..o m möjligt �kulle meddela mig. llCh förl-.larade

-..a m tidigt att jag fann-., t i l lgiinglig dygnet runt i min bo.,tad. Efter detta 'am

tal meddelade jag inten�iv vård�avdclningcn att nägon tran;.port inte var
planerad -..a v i t t poli'>cn kiinde t i l l och att patienten t i l h vidare '>kulle kvar
-.. t anna pä avdelningen. Samtidigt in�truerade� avdelningen att om något
-.. k u l l e inl riiffa med patienten� t i l htånd �kulle jag omedelbart kontakla-.. .
Omkring k l . :! :1 . 30 :!5/4 uppringde� jag i m i n bo�tad av jourhavande liika
re pä -..jukhu -..et -.om meddelade att polisen var på sjukhu�et för att med am
bulan., föra patienten Hanna K rabbe t i l l Arlanda för vidare transport t i l l
Ty-.,kland. Jag i n -.,truerade dtljourhavande läkaren att t i l h vidare icke läm
n a u t patientL"n llCh ringde omedelbart upp polishu�ct ånyo. Då jag bad om
information

\K" h

att f!t kontakt med den för föril yll ningen an�varigc tjän\tC

mannen kDpplade� jag J i rek t t i l l !>labrådet Anna-GrL"ta Lcijon. Jag fram-
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höll i mitt �amtal med henne att detta fö1faring..,..,;itt ur mcdi�.:in-.k ... ynpunkt
inte var acceptabelt. Patienten var inte förberedd för någon tran'>port .

De!.�Utom är flygtran'>port av en patient med verifierad eller mis�tänkt
lung...kada enligt gäng'>c principer kontraindicerad. Stat-,rådct Leijon fram
höll då att be�lut redan var fattat och att det var \tahmini ... tcr Palme �om
bar det yttcr'>ta anwaret. Jag hade omedelbart därefter ett -,amtal med
�tat�mini..,tern för vilken jag förklarade den medicin�ka �ituationen. Stats
ministcrn vidhöll. vad �tat�rådet Leijon redan meddelat mig. att regeringen
redan fattat '>ill be� lut . Jag vill framballa att i di ... ku �'>ionen med dc båda
s ta bd'ld c n ifråga'>attc jag vid intet tillfalle �kälen till regeringen� be� l u t .
utan enda'>t beg�irde a t t få en skriftlig order på att patienten ... kulle utläm
na�. fr1\ n ...jukh uset . Efter ett nytt samtal med statsrådet Leijon t i l lförsäk
rade ... jag att en dylik skrivchc skulle t i l l s täll as mig på mändagen den 28/4.
Någon sk rivel se har emellertid ännu icke kommit varken mig eller �jukhu
-;et tillhanda. Jag instruerade omedelbart diirefter jourhavande läkare att
patienten fick utliimna.., men att innan hon lämnade '>j ukhu..,ct en undersök
ning '>kulle företa'> av henne ..,ä att i vår journal det aktuella t i l l qåndet ome

delbart före tran sporten kunde registrera�. Detta �kedde ock-.å i enlighet
med giillandc före�kriftcr för varden a v patient i '>luten vard på '>jukhus.
Frän det ögonblick då jag först uppringde!>. omkring kl 23.30. till att dis
ku ......ionerna med '>tat'>dhlen Palme och Leijon var klara och jag allhå gett
�jukhu..,et besked att patienten kunde ut�kriva.., var jag bunden i telefon i
m i n bo-,tau hela tiden och en pcr�onlig in�tällebc pa '>j ukhu..,et för att föra
tclefon �amtalcn därifrån hade endast betytt en tid.,fördröj ning med min'>t
30 minuter .

Jag övergår så till att be� vara dc frågor som JO '>tLillt i �i�ta �tycket av sin
'ikrivcl..,e.

JO skriver · · a v tidn ing�uppgifterna att döma �ynes Zetterström ha utgätt
frän att hans m edgiv a nd e erl'ordrades för att verk�tällighct av utvisning�
beslutct bet räffande Krabbe �kulle få iiga rum . Det förefaller '>Om om Zet
ter..,tröm menat att han '>Om överläkare har �uvcrän bc�lutanderätt bet räf

fande en ho� honom in s kriv en patient och att denna mo t '>in vilja inte får
ta� fran '>jukhu'ict utan att han pa grundval av en betryggande mcdicin�k
bedömning går med härpa . . .
Jag ber att få referera t i l l ovanstäende beskrivning av vad om hände un
der natten och ånyo starkt betona att jag icke till något av statsråden fram
förd e synpunkter in nebärande att jag ifrågasatte regeringens beslut. Sam
ma yttrande har jag också gjort t i l l pressen. Vad jag framhöll för statsräden
var att patienten u r �:iinRse medicinska principer icke borde transporteras .
i all synnerhet på detta hastigt improviserade sätt utan förberedelser . och
att jag a v denna anledning begärde någon form av intyg frän vederbörande
myndighet som tyrkte att patienten utlämnades av extraordinära orsaker.
Detta skedde för att sjukhuset och ansvariga läkare skulle kunna bemöta
eventuella senare juridiska anklagelser. Enligt min bedömning kan det
nämligen inte anses vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfaren
het att flygtran sportera denna patient till okänt mäl . Ur etisk synpunkt var
min bedömning . och är fortfarande, att en patient som är i behov av medi
cinsk vård skall fä adekvat sådan oavsett vem vederbörande är. Jag vill här
ånyo referera till den andra patienten frän samma grupp som infördes t i l l
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...jukhu,et . diir min medicin.1/.. a hedlinminx på förmiddagen 2�/4 var. att pa
tienten inte längre krävde �jukhusvård. varför han utan några betänklighe
ter från !>jukhuseh '>ida kunde omhändertas av poli en. JO frågar också
hur jag ...er på mitt ansvar och mina häremot svarande befogenheter visavi
andra samhällsorgan . enkannerligen polisen. Jag får här anföra att jag anser
att min ,l,.yldighet ...om läkare . badc u r juridi ... k och u r eti'k 'ynpunl-.t. iiratt
i för,ta hand tillvarata patienten' medicin,ka intrc ...,en. Dare ... t en 1-. onnil-.t
kan upp, tä an .. er jag det allt ,a vara min �kyldighet att for vederbörande
myndighet framhalla patienten' mcdicin!>ka !>ituatiun och förklara vardbe
hovet. Jag har UnUer min Vl!rk\amhet 'om kirurg alurig tidigare upplevt ntl
gon 'o m hel ... t k o nn i k t mellan poli ... eller anura myndigheter ull uet gällt
v!'u·den av h;iktade dlcr på kriminalvardsan�talt intagna patienter. Jag har
diiremot varken nu eller tiuigare an,ett att jag h a r befogenheter att 'ii t t a
mig över varl-.en rcgeringen'> eller polismyndighctem bc,Jut om hii ktadc
per,oner. Jag an ... er dock at t om myndigheterna i en c\tranrdiniir ... ituation
kriivcr att en pa ti c n t utlämna' fran ,Juten mcdic1n'k vtlru. \ e d e rbö rand e
mynuighet i liimplig form till,tälkr '>jukhu!>ct en 'krivcn order om detta.
JO an ...er ucl-.,1'\ ··att jag bör förklara varför jag vid det aktuella tillf<illet
inte begav mig till 'Jukhu\et för att på plat,cn överlägga med Lcijon och
,j;ilv göra den 'lutliga medicin,ka bedömningen utan i -. t ä ll ct kvar,tannadl!
.
i bmtadcn och lämnade mina bc!>ked per telefon . . Jag har tidigare bc,kri
vit hur 'ituationcn utvecklade ,ig under natten. Dc tclefon"tmtal 'om för
dc, a\ lö,tc varandra utan avbrott och när mitt bc<,lut var fattat m:h mina
be,kcd \ ar givna till 'jukhu,et 'kulle en per,onlig in,tällel'c inte ha för
ändrat något.

Som 'ammanfattning ber jag få framhålla följande: Scdan jag på efter
middagen den 2�/4 ryktewi!> fätt höra. att man el'l'lltuellt planerade en
tran,port av den aktuella patienten Hanna Krabbe. tog jag omcdclban
kontal-.t med poli-.myndigheten för att erhålla närmare upply!>ningar. Jag
meddelade' då från polisen att man där inte kände till några dylika planer.
Vid 'amma tclefon ...amtal hexiirde jax och jic/.. oc/...1å liifte om att omedel
bart kontakta, om nl\gra �ådana bc�lut fattades. Detta �kcddc för att und
vika e n 'ituation av det \lag !>om ...enare uppstod. Min bedömning ii r att om
'>jukhu,et och jag ,jiiJv i god tid meddelats om det be�lut \Om fattah av re
geringen. di,l,.u,,ioncr om formella åtgärder kunnat föra!> i lugn och ro. Pa
tienten hade likaledc' kunnat förberedas för en tran\port . och journal
handlingar på patienten hade kunnat sammanställa!> och även eventuellt
övcr,ätta' till ty,ka. l den debatt !>Om föns efter denna händel'>e . har man
hela tiden talat om tran'>porten som �ådan. Det torde emellertid vara up
penbart för var och en att en patient !>Om är i behov av vård på och måste
lämna en intcn'>ivvård!>avdelning på ett modernt jukhus i Sve1ige . inte ba
ra u t...äth för ri,kcr under �jälva transporten. Det är ocbå angeläget för
anwariga Jakare att förvissa sig om att patienten erhåller adekvat vård dit
hon transportera� 'amt att kommunikationen och överförandet av nödvän
dig information från den första vårdinstansen till den näst följande kan ske
på adekvat �ätt. Vikten av kontinuitet i vården av en svårt skadad patient
helysc' väl. av vad 'om skedde. med en på annat sjukhus vårdad patient
som avled �nart efter ankomsten till Tyskland.
Ärendet remitterade� härefter till !>Ocialstyrelsen som i yttrande anförde .

I R9
Socialqyrelscn bedömer rättsl�iget så att den slutl iga bc�lutandcr�i!!en
över Krabbe\ vidare kvar\lannandc på �j ukhuset för'>! legat ho� poli.,myn
dighcten för att sedan - i och med utvi.,n ingsbeslutct - övergå pi\ rege
ringen. Dock har skyldighet förelegat för des�a myndigheter a l l inför.,kaffa
hikares uppfattning angående Krabbe'> vård och t a skälig hänsyn härti l l .
Ni\gon r�itt för Zetter�tröm i föreliggande fall a l l som värdansvarig kvar
Mila patienten har enligt �ocialstyrelsen:o. mening inte förelegat. Denne har
ock:o.ä i �itt yttrande undcr�trukit att han i och för sig inte motsalle '>ig rege
ringen'> heslut men att han för statsrådet Leijon framhöll all tran�portcn
enligt hans bedömning av medicinska sk�il borde anstå i s y n nerhet som den
'>kedde på ett hastigt och improvi<;crat o.;iitt utan förberedelser. Diirvid hc
giirde han att fä en �kriftlig · · o rder" på att patienten skulle utlämn<t'> och
blev enligt egen uppgift även lovad e n dylikt skrivelse. O m den avl�tih är
dock o k ä n t .
Zc!!cr�tröm. vilken a l l t s å ansåg s i g i n t e ha befogenhet a t t sätta -,ig över
regeringens beslut. gav därefter enligt uppgift jourhavande läkare he,kcd
om all Krabbe kunde utskrivas trots att hennes t i l l ständ enligt han., hedö
mande var så allvarligt att en transport bedömdes utgöra el! liv�hot. men
att e n undersökning skulle företas a v patienten innan hon lämnade '>.iukhu
�et .,� att det aktuella till'>tåndct omedelbart före transporten kunde rcgi
�treras.
Sncialstyrclscn utgår frän att d c medicinska skäl på v i l k a Zetter�tröm
grundade sin uppfattning rörande Krabbes värdbehov framgår av journa
len.

l journalen

torde också finnas antecknat givna föreskrifter för vård av

patienten under transporten frän sj ukhuset.
Zettersl l·öm har uppgivit all han ho<; polismyndigheten begärt och även
få!! löfte om all i god tid fä underrä!!else om eventuell t ransport av patien
ten. Vidare uppger Zellerström all regeringen fallat beslutet om utvisning
utan all först ha

rådgjort

med den på kliniken ansvarige läkaren om Krab

be� mcdicin�ka hälsotillstånd.
För att den myndighet som har den fri hetsherövade i förv ar skall kunna
beakta den behandlande läkarens a n v i sningar krävs att denne i tid blir in
formerad o m myndighetens planerade åtgärder för all kunna till varata pati
entens medicinska intressen. d v s . påverka kommande beslut i avsikt att
minska eventuella medicinska risker som följd a v i de!!a fall ett planerat ut
visningsbe s l u t .

Praktiskt kan detta betyda uppskov

med ut-;krivning

och/eller förberedande åtgärder för all göra patienten transportahel och/el
ler räd och anvisningar t i l l myndigheten om vilka medicinska resurser �om
behöver vara til lgängliga vid transporten. Det säger sig också självt att av
l�imnande sj ukhus måste ha rimlig tid för att fård igställa journalhandlingar
och anvisningar för mottagande sj u k h u s .
Beträffande frågan o m Zctterström bort vara närvarande p å sj ukhu�et
vid det aktuella tillfållet finner socialstyrelsen all hans närvaro i och för sig
i en situation som den förevarande hade varit önskvärd. Det skall dock
framhällas att Zetterström genom fortlöpande telefonsamtal hällit sig un
derrättad om patientens status och vad som hände. varför s t y relsen med
hänsyn härti l l och övriga omständigheter bedömer utevaron försvarbar.
Om i det aktuella fallet utgången för patientens del hade b l i v i t en annan
för den händelse samräd skett med den vårdansvarige läkaren eller denne i
ett tid igare skede upplysts om utvisni ngsbeslutet så att han haft bättre möj
ligheter att förbereda transporten av patienten kan svårligen nu i efterhand
med säkerhet avgöras. Liknande fall kan emellertid förväntas uppkomma i
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framtiden. Det �ync� d�i rför pal.allat med en Ö\ er'� n och 'a mord n i ng a\
gällande regler för att framdcle' tvivel inte �!.all räda om hur olika myndig
heter 'kall förfara när �om i detta fall mcdicin,l.a och rcitt�liga i n t re,,en
'tar i mohat�förhållandc t i l l varandra �amt hur en patient� rätt t i l l medi
cin'k behandling i dylika fall på lämpliga�tc �iitt ''-all k u n n a t i l lgodo-.c\.
Sucial'>tyrcl\cn kan bl. a . peka på följande punl.ter 'om hör bli föremål för
närmare u t redning.
För att vårdanwarig läkare -.kall !. unna bedöma en ' i t u a t ion �om den
angivna må-.te han vara informerad om dc fiirfattning-.be'>tämmcl-.cr '>Om
giillcr da en myndighet för \'ärd i.h crlämnar en per'>lln 'om beröva h frihe
t e n . Rimligtvi� kan det inte hegara-. att Hil.aren !.an l.imna t i l l '>amtl iga

de'>!>H regler. Från den överl�imnande myndigheten-. -.ida bör det d ärför
forllra' att

i 'amhand med överlämnandet av t . e x . en häktad upply.,ning

Himna'> enligt vilken he!>tämmel,e llennc är berovall friheten och vad 'om
giiller betritffandc bötärnmanderätten över patienten. Sj u k h u '>per�onalcn
mihtc av förklarliga -.käl i förel.ommande fall l.änna till vem 'om � t t er't
be,tirmmer om patienten' forhatta vi,telse på '>jul.hu,et.
Vidare m1bte den \ ä rdan'\ arige läkaren i god tid unde rrätta., om dylika
be,lut för att llennc och övrig -.jul.vard.,pcr'>onal ''-all hinna förbereda en
patient för en ;,ju k t ran'>port och k u n n a ge lle räd och anvi�ningar �om be
döm' nödviindiga för att patienten '>!.all få en 'å human och god behandling

'om möjligt. att t ran,porten giir� under 'å gulla bctingel;,er som möjligt

nch att mottagande 'jukhu;, kan få d c undcrTiittel,cr (journalhandlingar .
bchandli ng-.före ,krifter etc . ) 'om är nödvändiga för •ardens fonsatta be
drivande.
Slutligen kan överväga� om inte e n ...amorllning hor ,ke a\ gällande be
'tämmel\er på omrädet. l 37

�

lagen om kriminah ard i an-.ta l t . avseende

dömda per�oner �om är intagna på an\talt. 'tadga' att i n t agen vid sjukdom
'>kall vårda'> enligt dc anvi-.ningar '>om ges av l�ikare. Denna regel torde gäl
la oav,ctt om sjukvården ge' inom kriminal v:\rden' an,talts väsende eller
inom den allmänna '>jukvårllen. Enligt denna hc'>tämmel'>c synes det för
h1\lla �ig på det sättet att den vårdanwarige läkaren har den yttersta be'>lu
tandcrättcn när det gäller ut�krivning av den intagne frän ;,jukhuset så
länge vårdbehov föreligger. Sakligt !>ett föreligger därför en '>k i l l nad i dyli
ka hän,eenllen mellan vad 'om giiller för den \Om ar inLagen på kriminal
vård-.an'>talt och den som iir häl.tad eller föremäl för ätgärder enligt terro
ri,tlagen. Ur medicinsk '>y npunkt \aknas dock enligt -.ocialstyrelsen� för
menande anledning att i n t e ha '>amma be:-. tämmeher i de'>:-.a fall savitt gm
ler !'>j ukhu�vård och utskrivning.
De i ärendet aktuella fråge '>t�i ll ningarna har m:l. ':l di.,kuterats a v regc
ringvädet Gu\taf Petren i en artikel i Läkartidningen 1975 �- :!991 · · vem
be,t�irnmer om patienten pli 'jukhu.,et'.'". Efter att ha !.on, taterat att "den
.
har e n rätt att be,luta om den sj uke in

omhiinderhavande myndigheten .

ternen� kvar\tannande på �jukhu'>et �om är den�amma �om den sjuke� be
fogenhet ' k u l l e ha varit om han ej berövat� friheten och att myndigheten
allhå träder i den '>j uke� �tiille hiir. tillade Petren följande.
Om den �ju k a � t i l l '>tånd varit \ä allvarligt att en t ran,port utgjort ett ome
delbart l i v -,hot

t . C\. därför att liV'>Uppeh1\llandc l\tgitrder �om blott kan
.
vidta' pä '>j u k h u � ml\,t avhr) ta'> för tran�portcn' genomförande. hade lä-
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karen icke bort skriva u t patienten till åtlydnad av ett regeringsbeslut om
verkställighet av patientens utvisning. Den konstitutionellt grundande
nödrätten innebär att för att rädda liv åtgärder får vidtas som eljest icke är
tillåtna. Därvid sker en intresseavvägning. Om verkligen ett eller flera liv
står på spel. får åtgärder företas som är förbjudna av hänsyn till andra in
tressen av lägre valör. t. ex. för att skydda egendom eller något ordningsin
tresse (parkeringsföreskrifter). Uppenbart är att det måste vara stor dis
krepans mellan de olika intressena för att en tjänsteman skall kunna gå
emot sina normala lagenliga skyldigheter.
Bulltofta-dramat och Norrmalmstorgshändelserna är fulla av moment
där myndigheter på olika nivåer brutit mot både grundlag och andra lagreg
ler för att t i llgodose syftet att rädda hotade människoliv. Ö verläkaren. som
vet att utskrivning av hans patient från sjukhuset med all sannolikhet inne
bär patientens död. är i samma position. Han har sålunda rätt att vägra ef
terkomma myndighets beslut som får denna konsekvens. oavsett om be
slutet kommer från regeringen eller någon annan myndighet. Enligt min
mening kan överläkaren ej krypa bakom att han blott fullgjort vad som bli
vit honom befallt . om utskrivningen leder till patientens död. Konfliktsi
tuationer av den art att nödrätt är att tillämpa får antas vara säll
synta.
Vidare är det så att i sista hand den högsta exekutiva makten dock alltid
har övertaget. Den kan i allmänhet använda polismakt för att genomföra si
na beslut. oavsett vad läkaren beslutar. l en intressekonflikt av den typ
som förelåg i S:t Eriks-fallet kan den svenska r·egeringens bedömning tän
kas u tfalla så att värdet av ett människoliv är mindre än riksnyttan av att
landet så fort som möjligt befrias från närvaron av en terrorist . vilken kan
framkalla obehagliga repressalieaktioner.

Vid ärendets avgörande anförde JO Wennergren.
l 3 7 § lagen ( 1 974: 203) om kriminalvård i anstalt föreskrivs att intagen

vid sjukdom skall vårdas enligt de anvisningar som ges av läkare. Kan er
forderlig undersökning och behandling ej lämpligen ske inom anstalten bör
den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs. får intagen föras över till
allmänt sjukhus. l den föreslagna nya lagen om behandlingen av häktade
och anhållna m. n. sägs i 4 § att läkares anvisning rörande vården av häk
tad som är sjuk skall iakttas och a t t . om den häktade behöver sjukhusvård.

sådan skall beredas honom så snart det kan ske. l motiven anförs (prop.
1975/76: 90 s. 1 48) att härigenom bevaras gällande bestämmelse om att lä

kares anvisning rörande vården av häktad skall beaktas. Socialstyrelsen

uttalar om 3 7 § kriminalvårdslagen att det synes förhålla sig på det sättet
att den vårdansvarige läkaren har den yttersta beslutanderätten när det
gäller utskrivning av den intagne från sjukhuset så länge vårdbehov förelig
ger. Uttalandet är naturligt nog försiktigt hållet. Beaktas måste emellertid
att författningsföreskrifterna är avfattade så att de tilldelar läkaren uppgift
att ge anvisningar om vården och ålägger den myndighet som är huvudman
för den intagne att iaktta (beakta) dessa anvisningar. Härav kan inte utan

vidare den �lutsatsen dras att huvudmannen har att utan varje prövning
���illa 'ig anvisningarna till cfterriittebe. Enligt allmänna förvaltningsräm
liga grund�al�er torde det tvärtum l\l igga huvudmannen att \jiilv\t�indigt
pröva om anvisningarna skall lända till cftcrl"öljd. De skall vederbörligen
men ej ,laviskt beaktas. Det ligger dock i sakens natur att normalt torde
anledning saknas att ifrågasätta anvisningarna och att det bör krävas helt
öv.:rtygandc �käl för frångående av dem. Inte desto mindre kommer jag
ändå till den �lut�at!>en att så �om föreskrifterna är skrivna sista ordet lig
ger ho' huvudmannen och inte �om socialstyrcl�en tycks anta ho� den
vårdanwarigc Hi karen. Den omst�indighetcn att den frihetsberövade fört�
över till allmänt ..jukhus kan inte antas medföra att kriminalvården förlorar
\in he�tämmand.:rätt över honom och denna övergår på sjukhu�et. Social
...tyrcl,cn har ock�a om det aktlieila fallet uttalat att den slutliga be,lutan
deriittcn över Krahbe legat hos regeringe n . Jag finner alltså att Zetter,tröm
re�onerade riktigt då han utgick från att den ytter,ta beslutanderätten rö
rande Krabbe i det aktuella fallet tillkom regeringen och att hans uppgift
in,kränkte sig till att ge anvisningar rörande vården av henne.
Det bör här infogas att den omständigheten att en per!>on berövat' frihe
ten inte medför att han därmed också berövats rätten att bestämma över
om en medicinsk insats skall göras på honom eller ej. Han kan visserligen
mot sin vilja tas in på sjukhus men han kan inte där mot sin vilja underka�
ta� viss behandling. t. e x . en operation eller viss läkcmedelsbehandling. l

'ådana hänseenden kan han inte antas inta någon särställning i förhållande
till patienter i gemen. Som jag framhållit i annat ärende angående tvångs

matning av matstrejkande intagen på kriminalvårdsanstalt (dnr 2 1 20/75

den 2 januari 1 976) kan åtgärd dock tänkas på nödrättslig grund U fr Ra h m .
sjukvårdslag och kungörelse. sjätte upplagan s . 226).
Petren har i sin artikel hävdat att den konstillltioncllt grundade nödrät
ten innehär att för att rädda liv åtgärder får vidtas som eljest inte är tillåtna
och menat att . om den sjukas tillstånd varit så all varligt att en transport ut
gjort ett omedelbart livshot. läkaren inte bort skriva ut patienten till åtlyd
nad av ett regeringsbeslut om verkställighet av patientens ut visning. Som
jag förut framhällit är läkaren inordnad i en beslutsprocess där det ankom
mer på honom att ge anvisningar. Bedömer han det �å att den �jukas till
ständ är så allvarligt att en transport utgör omedelbart livshot skall han na
turligt vi� med skärpa ge uttryck härför men det är i ett sådant fall lika litet
som i andra fall på honom det ankommer att bestämma över patienten.
Frågan om utskrivning reduceras till en ren registreringsfräga. Beslutande
rätten i fråga om patientens lämnande av sjukhuset ligger här som eljest på
den myndighet som är huvudman för patienten och det är på denna myn
dighet det ankommer att ta ansvaret i saken och göra den erforderliga av
vägningen mellan de intressen som talar för omedelbar transpol1 och mot
stående medicinska intressen. Jag kan inte finna att intresset att rädda liv
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kan vinna beaktande annorledes än inom ramen för denna huvudmanna

mynd igh e t e nl> prövning.
Zetter�tröm har lämnat en fullt godtagbar förklaring till varför han i det
aktuella fallet avhandlade saken per telefon och inte begav ig till sjukhu
!.et för ändamålet. Jag saknar därför anledning att uppehålla mig sär kilt
härvid.

Zetter�tröm har uttalat att han anser att. om e n myndighet kräver att en
patient utlämnas från sluten medicinsk vård. myndigheten i lämplig form
skall tillställa sj u kh uset en skriven order om detta. Jag har i och för sig
förståelse för detta. Av vad förut sagts framgår att. om fråga uppkommer
om att hämta en patient som är föremål för sjukhusvård. läkarens syn

punkter - anvi sningar - först skall inhämtas. Jag vill här också understry
ka vad socialstyrcl en anfö11 om den i nformation som då bör lämnas läka
ren. Det ankommer närmast på kriminalvårdsstyrel en att överväga beho
vet av sådana anvisningar som socialstyrelsen efterlyst. Beslutas - mot lä
karen� anvi�ningar - om hämtning av patienten . skall han givetvis under
rätta� om detta be lut. Om möjligt bör sådan underrättelse ske kriftligen

och tilhtällas l�ikaren senast vid verkställigheten. Något ovillkorligt krav
på �kriftlig underrättelse kan dock inte ställas. Hinder kan inte an es m öt a
att underrättelsen i stället lämna muntligen - per telefon eller annorledes

- därvid dock givetvis måste tillses att underrättelsen överbringas av så
dan per�on och på sådant ätt att intet om helst utrymme finns för tvivel
om underrättelsens äkthet. Läkaren bör i sådant fall dokumentera under
rättelsen genom anteckning om densamma i patientens sjukjournal.

Socialstyrelsens befogenhet att ingripa mot läkares användning av
akupunktur
l anmälan anhöll leg. läkaren Wilhelm Jiilke om JO: prövning bl. a. av
socialstyrelsens handläggning av frågan om utövning av akupunktur i vårt

land. Under erinran om att riksdagen behandlat frågan med anledning av
väckta motioner såväl 1973 som 1974 påtalade Jiilke i för ta hand att so

cialstyrelsen underlåtit att i erforderlig omfattning följa ak u p u nkt u rme t o
dens utveckling utomlands och därför i remissvar till socialutskottet läm
nat ofulbtändiga och föråldrade uppgifter i saken.

Jiilke påtalade vidare. att socialstyrelsen i skrivelser till vissa läkare.
däribland Jiilke. vilka i sin praktik använt sig av akupunkturmetoden. an
modat dessa att omedelbart upphöra därmed. Som typexempel hänvisade
Jiilke till en till leg. läkaren H. Backlund ställd skrivelse den 3 1 oktober
1974.

vari anfördes följande.
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Socialstyrelsen har 1 974-04- 1 6 tillskrivit samtliga länsläkare och l :e
stadsläkare i Stockholm. Malmö och Göteborg med hemst�illan om inven
tering utvisande antalet yrkesverksamma akupunktörer.
Som resultat härav har styrelsen underrättats om att i i Er yrkesutöv
ning som läkare använder s. k. akupunkturbehandling.
Akupunktur är en i Sverige föga känd behandlingsmetod �om först för
ett par år sedan aktualiserades i landet till att börja med genom att den kom
till användning som smärtlindringsmetod. Ledamoten av socialstyrelsens
vetenskapliga råd professor Martin H :son Holmdahl fick styrelsens upp
drag att söka u t röna akupunkturens smärtstillande effekt. Vid de experi
ment han då företog fann han viss sådan effekt och formulerade även vi��a
teorier om hur denna uppkommer. Holmdahl betonade emellertid i sitt ytt
rande 1973-01-29 till socialstyrelsen vikten av ytterligare forskning på om
rådet . för att man med säkerhet skall kunna uttala sig om akupunkturen�
värde i detta hänseende.
Beträffande användandet av akupunktur som botemedel mot sjukdomar
har i Sverige. såvitt styrelsen känner t i l l . någon medicin�k-vetenskaplig ut
redning ej företagits. Då akupunkturens terapeutiska värde sålunda ej bli
vit vetenskapligt dokumenterat har metoden ej accepterats som reguljär
behandlingsmetod inom svensk sjukvård.
När klinisk prövning av akupunkturmetoder aktualiserats har styrelsen
ej motsatt sig sådan prövning under förutsättning att försöksuppläggningen
sker enligt sed vanlig vetenskaplig praxis och oå sådant sätt att patienter
nas säkerhet ej äventyras. Läkare som vänt sig till styrelsen i hithörande
frågor har fått rådet att konsultera närmaste etiska kommille med anknyt
ning till medicinsk fakultet för granskning av försöksverksamhetens upp
läggning.
Enligt 3 � allmänna läkarinstruktionen åligger det varje läkare att i över
ensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela patient d e
råd o c h . såvitt möjligt. d e n behandling som patientens tillstånd fordrar.
Eftersom s. k. akupunkturmetoder ej står i överensstämmelse med ve
tenskap och beprövad erfarenhet får styrelsen i egenskap av t i l l synsmyn
dighet över hälso- och sjukvårdsverksamheten härmed anmoda Er att
omedelbart upphöra med alla former av akupunkturbehandling vid E r u t 
övning a v läkaryrket.
I anslutning härtill åberopade Jiilke att socialutskottet i sitt utlåtande

1973: 27 (s. 6) i anledning av motionen 1973: 1 1 74 om ökad användning av
naturläkemetoder. såsom akupunktur m. n . inom svensk sjukvård konsta
.

terat följande.

Skyldigheten för läkare enligt allmänna läkarinstruktionen att handla i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet har inte när
mare preciserats genom föreskrifter. Socialstyrelsen har i princip meddelat
råd och anvisningar enbart beträffande verksamhet . där stora risker före
ligger. Detta har medfört att vad som utgör vetenskap och beprövad e rfa
renhet ytterst utformas av medicinalväsendets ansvarsnämnd och de all
männa domstolarna i samband med behandling av frågor om fel och för
summelse av läkare.
Jiilke underströk tillika socialutskottets uttalande i dess utlåtande

1974: 24 (s. 1 6 ) . att ''det är självfallet angeläget att man jämsides med
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forsknings- och utvecklingsarbete inom landet följer det forsknings- och
utvecklingsarbete som bedrivs i Kina och annorstädes beträffande aku
.
Hi l k e förmenade att socialstyrelsens tjänstemän visat en när
punktur
.

.

mast total uraktlätenhet i detta hänseende.
Under hänvisning här1ill anförde Jiilke.

Enligt min uppfattning har socialstyrelsen med berörda anvisningar på
ofullständigt rättsligt och vetenskapligt underlag gjort oberättigade ingri
panden i den terapifrihet och vetenskapliga frihet som till kommer varje
svensk läkare. Styrelsens handlande har också medfört att leg. läkares pa
tienter fått söka alternativet akupunkturbehandling hos kvacksalvare, allt
så just sådan behandling som kan tänkas innebära den risk för hepatitsmit
ta vilken socialstyrelsen själv anfört som motiv för sina åtgärder. - En så
dan för patienterna riskhöjande verksamhet frän socialstyrelsens sida kan
svårligen godtas ur patienters och allmänhetens synvinkel.
Efter remiss inkom socialstyrelsen med yttrande i ärendet och bifogade
infordrat yttrande av professom J . Sevastik. Socialstyrelsens beslut hade
fattats av överdirektören Hedengren. l den slutliga handläggningen av
ärendet hade därjämte deltagit avdelningschefen Alsen, medicinalrådet
Roos, byråcheferna Ahlberg och Linde, avdelningsdirektören Fahlberg
samt föredraganden i ärenden rörande allmänläkarvård Nicolausson . före
dragande.
Socialstyrd en anförde i huvudsak följande.
Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården i landet
och har bl. a. t i l l uppgift att övervaka att vård ges enligt vetenskap och be
prövad erfarenhet. Som rådgivande organ har styrelsen bl. a. ett veten
skapligt råd. Ledamöter av vetenskapliga rådet utses av regeringen efter
anmälan av generaldirektöre n . Enligt 14 § Kungl. Maj:ts instruktion den 20
oktober 1967 ( n r 606) för socialstyrelsen åligger det ledamot av rådet dels
att på kallelse deltaga i utredning och handläggning av ärende. som hör till
hans vetenskapsgren eller verksamhetsområde. dels att av eget initiativ
rikta styrelsens uppmärksamhet på sådana framsteg eller förhållanden
inom grenen eller området vilka har särskild betydelse för styrelsens ar
bete.
Allmänheten har . när den vänder sig till den av samhället auktoriserade
hälso- och sjukvården. rätt att kräva att den vård och behandling som där
vid lämnas meddelas av adekvat utbildad personal och med metoder som
utvecklats och kontrollerats genom seriös forsknings- och utvecklings
verksamhet och därvid befunnits dels ha medicinsk effekt. dels sakna bi
verkningar som inte står i rimlig proportion till den avsedda effekten. Detta
innebär, att behandlingen kan ske enligt den ovannämnda principen om ve
tenskap och beprövad erfarenhet. Metoder och behandlingar som icke fyl
ler dessa krav får enligt gällande bestämmelser inte tillämpas och utövas
av landets medicinalpersonal.
Socialstyrelsen vill understryka att styrelsen . när klinisk prövning av
akupunktur aktualiserats. ej motsatt sig prövning under förutsättning att
försöken upplägges enligt sedvanlig vetenskaplig praxis och på ett sådant
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�iitt att patienterna� �aJ..e rhet eJ avent� ra�. LiJ.. a re �om \ iint �ig t i l l �t> rc:l
�c:n i hithörande fragor har fatt radc:t all kon�ultera narma�te eti�J.. a J.. o m
mitte för gran�J.. ning a\ för�oJ.. �' c:rJ.. �amhc:ten� uppl;tggning . Det ä r �Ja h 
fallet angc:liigc:t att manjam �idc:� med for\kning\- och U I \ C:C J.. I i ng\arbete in
urn landet folj er det for�J.. ning\- och utveckl ing\arbetc: �om bedriv� utom
land�. men detta hor �J.. c: inom ramen för giing�c: vctc:n�kaplig \am' c:rJ.. a n
pa tkn mc:dicin� J.. a for �J.. ningc:n� omrade. \llm tii i�Hc:r ohjeJ.. t i \ bedömning
och

\

lirticring a \ hehandl ing�metodc:n.

1\ J.. u pun J.. t u r aJ.. tuali�c:rade� i Sv.:rige till att börja med \lhom en \lllllrl

å en \am lad information om a J.. u 
/indrim.:
. \1/lt' lod. Da �oc i al�t > re hen v i l l e f

p u n k t u r och dc" '-lll<i rtlindrandc effe kt gav �tyrc:l\cn 1 '17:! ledamoten a v
�ocial�t> rc:l�c:n� vt:ten\kapliga råt! profe\\or Martin H : �on Holmdahl i
uppdrag att �öka utröna detta. Vid dc experimenl han da företog fann han
v i � \ smärtlindrande effekt och framställde även vissa teorier om hur denna
uppkommer. Holmdahl betonade emellertid i �itt yttrande till �tyrelscn
v i J.. tc:n

<1\

y t t er ligare for�J.. ning pa umradet. för att man med �äkerhet \kall

J.. unna uttala �ig om a J.. u pun J.. turcn� varde i detta hän,eendc.

Bc:t riiffandc an\ ändandet av akupunktur \Om hotellredd mot olika �Juk
domar har i Sverige någon medicinsk-vetenskaplig utredning ej företagi t s .
D å akupunkturen� terapeutio,ka värde ä n n u ej blivit vetenskapligt do
kumenterat. kan metoden �ålunda enligt styrelsen'> mening ej accepteras
som reguljär behandling�metod vid sj ukdom inom wensk sj ukvård.
Uprl> ,ningwi"

f:\ r �lH.: iahtyrel�en meddela att fllrskning av'>eende

�miirt linuring�dTekten av akupunkturliknande '> t imulering bedriv� bl. a.
vid

f> �iologi�ka in�titutioncn. Göteborg� univer'>itc:t.

Med.

lic.

Ed dy

Holmgren kommer 1 97.5-05-:!7 att disputera vid nämnda institution för med.
doktor<;examen på ett arbete inom detta område. Fortsatta studier avseen
dc ... nviii ha..,ala neurofy..,iologi..,J.. a mekani'>mcr �om klini�k prövning plane
ra.., ra oli J.. a hall i lantlet.

Genom anwar ... niimnden.., lirende (dn r A N l :W/7�) hade det kornmit t i l l
� t y rc:l!>cn.., J.. i innedlllll att d r Jlilkc: i � i n vcrhamhet ...om !likare anviindc:r
vi..,!>a � . J.. . biologi�J.. a HiJ.. ernc:dcl v i l k a ej regi�trerah �om farmaceut i.., ka
..,pec iali tete r i S ' c rige .

Pil

uppdrag av ..,ociaht> rel..,c:n bc:... öktc föredragan

den i iircnden rörande all miinläkarvård dr U l f

icolau"on. \tyrcl sen.., vc

tcn ... J..a pliga r:\d i allmanmcdicin..,k praktik dr Gu ... ta\ Haglund ... amt avdc:l
ning..,Jirc:J.. torc:n vid \ocial ... tyrc:l\en Gunnar Fahlberg dr \-Vilhelm J u l k c

1973-1 :!- 1 3 för att meJ honom d i ..,kutera v i " a hehandling�principcr. A v bc
\ÖJ.. ... rapporten. ' i lken bifoga�. framgar \ammanfattningwi., att dr Julke an
bl. a . akupunktur och v i .,..,a � . k . naturlake
viindcr bchandli ng�metodcr
mcdel - !-.Om bedöms ej stå i överensstämmelse med vetenskap och beprö
vad erfarenhet. Objekt i v a belägg för de använda metodernas effekt fanns ej
i journalmaterialet. Bc:�öJ.. .,rapportcn har överlämnat... t i l l a n war'>nämndcn
för fort..,att hand liiggning. Anwar�nämndcn anmudade härefte r medlem
men a v ' l > rc:l�c:n.., vcten..,kapliga råd profe.,�or J. Scva�tik att avge yttran
dc angacndc: d r

J u i J.. c:.., behandling a v patienterna J. r.. . och K. W. Anmodan

giillde �1\lcde' tvl\ lo.llnkreta hchandli ng,fall och ej akupunkturen� generella
I i i l Umpning ..,\lm ane�teti,J.. eller annan behandl ing�mc:tod.
Leg. liikaren 1-:.yvind Lindholm. Nättraby. meddelade �ocial�tyrcl,en i
... krivel�cr 1973- 1 1 - 1 l o<.:h 1 974-0:2 - 1 7 att han i '>in vcrk�amhet �om privat
prakti ...�·rande lii J.. are anviindc: aJ.. upunktur �om bchandling�mctod vid olika
'ju J..d om ... till ... tllnd . l · ftcr in ... pc:J.. tion 1 1)74-04- 1 0 anml1dadc -.t> rehc:n Lind
holm att nm�·dclhart upphöra med bchantlli ngc:n a\ patienter meJ aJ.. u 
punJ..tur.
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Enligt gällande instruktion (SFS 1965: 7<)2) åligger det län�l�ikarorganisa
tionen att "ägna noggrann uppmärksamhet åt den verksamhet pi\ hiiho
och sjukvårdens område. som yrkesmässigt utövas av andra persnner iin
av läkare. sjuksköterskor m. fl. yrkeskategorier bland medicinalpersona
len.·· Med hänsyn till de hygieniska risker SLHll akupunkturbehandling
medför - framför allt risken för hepatitsmitta - hem�tällde social�tyreben
1 974-04- 1 6 hos samtliga länsläkare och förste stad�läkarna i Stockholm.
Göteborg och Malmö att genom besök eller pi\ annat s�itt göra en invente
ring utvisande antalet yrkesverksamma akupunktörer. Dessutom hem�tiill
de styrelsen om uppgifter avseende vilka sjukdomstillstä n d snm behandlas
med akupunktur samt de hygieniska förhällanden under vilka verksamhe
ten bedrivs.
Som resultat härav kom det bl. a. till !>lyrclscns kännedom att fyra legiti
merade läkare i sin yrkesutövning som l�ikare anviindc akupunkturbchand
ling. l skrivelse 1 974- 10-3 1 anmodade �ocialstyrelsen i egenskap av till
synsmyndighet över hälso- och sjukvärdsverksamheten i landet dessa lä
kare all omedelbart upphöra med alla former av akupunkturbehandling vid
utövning av läkaryrket mot bakgrund av vad som sagts ovan.
Vid sidan av vetenskapligt prövade medicinska arbetsmetoder har sedan
längre eller kortare tid funnits värd- eller behandlingsformer av olika andra
slag. Exempel på sädana är homeopati . kiropraktik. akupunktur. faste
och räkosllerapi och behandling med s. k . naturläkemedel. Vetenskapligt
invändningsfria värderingar av dessa metoder har inte kunnat ge något
stöd för all de har effekt. varför värd och behandling med metoderna inte
anses ske i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. De teorier
som ligger bakom många av ifrågavarande metoder står inte i samklang
med kända och väl belagda medicinska fakta. Forskare inom det medicin
ska fallet har därför varit relativt obenägna att av tillgängliga knappa resur
ser avsätta medel för forskningsprojekt kring dessa metoder vars grunder
sålunda är oklara.
Socialstyrelsen finner det angeläget att undersökningar inom detta om
råde kan komma till stl\nd och är beredd all initiera och stödja sädana
prövningar av metoder vilka frän allmän synpunkt kan vara av intresse.
Att värdera olika behandlingsmetoder bör enligt styrelsens mening betrak
tas som en försöksverksamhet och jämställas med annan sådan medicinsk
verksamhet inom styrelsens område. d v s . projekt som blir aktuella bör un
derställas socialdepartementet för prövning av frågan huruvida och i vil
ken form ekonomiska resurser bör ställas till förfogande. Med skrivelse
1 974- 1 2-05 till socialdepartementet angående klinisk prövning av inorto
doxa behandlingar och behandlingsmetoder har styrelsen velat få till stånd
ett principiellt ställningstagande till dess möjligheter i detta hänseende.
Skrivelsen bifogas för kännedom. Förslag till konkreta projekt har ännu ej
inkommit till styrelsen.
Som framgår av ovanstäende följer socialstyrelsen den på senare är ak
tualiserade akupunkturfrågan med stor uppmärksamhet. Som tillsynsmyn
dighet över hälso- och sjukvärden har styrelsen att övervaka att landets
medicinalpersonal inte använder akupunkturmetoder för behandling av
sjukdom innan vetenskapligt hällbar bevisning beträffande behandlingsef
fekterna framkommit. Styrelsen är samtidigt angelägen om att underlätta
seriös forskning på området.

1 98
l pi\minnc:t ... er up pt og Ji.ilke den rällsliga grunden för �oc ial<,tyre he n � åt
gärd att anmoda vi.,.,a läk a re att omedelbart upphöra med all akupunktur

till närmare '>kär.,kadande. Han a nfö rde därvid bl. a.
Allmänna Hikarin.,truktionen föreskriver för läkare att rälla sig efter vad
m · �<iii/ande förfallninxar. Frågan om hu
ruvida �tyrct ... en., anvi.,ningar till läkare att omedelbart u pphöra med all
akupunkturverhamhet i dera� yrkesutövning har utfärdat� enligt gällande
föri"att n i ngar . har '>ålede� eminent betydelse.
S oci al s tyrehe n motiverar sina · · an v i s ningar· · med det följ an de :
· · Sociabtyrel'>en �i r tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården i
landet och har bl. a. till uppgift att övervaka att vård ges enligt vetenskap
och beprövad erfarenhet. - - '>Oc i ah tyrc l., e n före�kriver i /..raft

Allm�inheten har. när den vänder sig till den av !.amhället auktorisera
de häl'>o- och <,j uk vårde n . rätt att kräva att den vård och behandling som
därvid tumna<, meddelas av adekvat utbildad personal och med metoder
'>Om ut v ec kl at '> och kontrollerats genom seriös forsknings- och utveck
lingwerk�amhet och därvid befunnits dels ha medicinsk effekt. del!> � ak 
na biverkningar '>Om inte står i rimlig proportion till den avsedda effek
ten. Detta innebär. att behandlingen kan ske enligt den ovannämnda
principen om vetenskap och beprövad erfarenhet. - - - ··
Denna del av '>t yreben s yttrande vill jag sammankopp la med följande .
..
Beträffande användandet av akupunktur som botemedel mot olika
sjukdomar har i S ve rige någon m ed icin s k - ve te n s k aplig u t red ning ej före
tagits. Då akupunkturens t e rape uti s ka värde ännu ej blivit vetenskapligt
dokumenterat. kan metoden sålunda enligt styrelsens mening ej accepte
ras �om reguljär beha nd lingsme t od vid sj uk dom inom sve n s k sjukvård . · ·

..
Här sammankoppla� �tyrel�ens begrepp vetenskap och beprövad erfa
renhet . . med medicinsk-vetenskaplig utredning i Sverige - en samman
koppling som jämställer begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet"
..
med "av socialstyret en accepterad behandlingsmetod . En sådan sam
mankoppling kan naturligtvis förekomma såsom styrelsen!. åsikt . men kan
mot bakgrund av �tyret en� demonstrerade bristfalliga orientering i aku
punkturfrågan uppenbart ej accepteras som j u ridiskt bindande faktum.
Den kan sålede:. väl utgöra underlag för styrelsen'> rekommendationer.
men ej för juridiskt bindande förbud mot Eyvind Lindholm!.. fyra andra lä
kares samt min yrke�utövning av akupunktur i Sverige såvida denna utgör
användande av akupunktur som botemedel mot sjukdom. Enligt vad som
framgår av akterna, utgör emellertid såväl Lindholms som min användning
av akupunktur behandling för smärltillstånd. Beträffande denna använd
ning gäller att professor Holmdahl på styrelsens uppdrag redan 1973 be
k räftat att akupunkturbehandlingen har sådan effekt, samt rekommendera
de styrelsen fortsatt utredning som ännu maj 1 974 ej verkställts. - Styrel
..
sens anvisningar" till kollegerna gällde emellertid all akupunkturverk
samhet och uppfallades också på det sället, varför de omfallade också å
dan behandling vars effekt är vetenskapligt bevisad också i vårt land.
Styrel en motiverar vidare:
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" M etoder och behandlingar som icke fyller dessa krav P.lr enligt gäl
lande bestämmelser inte tillämpas och utövas av landets medicinalper
sonal . "
Enligt SoU 1973 : 27 ä r varje läkare "oförhindrad att använda läkemeto
der som anges i motionen under förutsättning att patientbehandlingen sker
..
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Frågan om
vad som utgör veten kap och beprövad erfarenhet avgörs av medicinalvä
sendets ansvarsnämnd och de allmänna domstolarna i samband med be
handling av frliJ.tor om fel och försummelse a1· läkare. Sådant avgörande i
akupunkturfrågan har ej meddelats av vare sig ansvarsnämnd eller dom
stol. och torde vara omöjligt eftersom. av de skäl jag redogjort för. wlviin
dande a1' akupunktur i ochför sig ej kan anses utgörafel ellerförsummelse
1110t patient eller medföra sådana risker �om kan moti1•era styrelsens an
l'isnin1-: all omedelbart upphöra med all akupunkwn•erksamhet. Endast
akupunkturbehandling i ett konkret fall där det kan utgöra fel eller försum
mebc. kan bedömas !>t rida mot "vetenskap och beprövad erfarenhet" .
men må�te då rimligtvis bedömas med iakttagande av de regler och de n er
farenhet �om giiller för akupunkturen själv. Av skäl �om styreben har de
mon�trerat . torde en !>ådan bedömning medföra ytter�ta svårigheter för

styreben då den ej har kunnat hålla sig orienterad om den aktuella utveck
lingen på området. Men även om ett sådant tänkt fall skulle ke. kan det
inte motivera \t yreisens generella förbud mot utövande av all akupunktur
verk..,amhet.
Ht e r y tt e rliga re utveckling

av sma synpunkter på hithörande fråga

kon-.tatcrade J u lke .

Jag k llrn me r således till att styrelsens utfärdande a v anvisningar till leg.
läkare att omedelbart upphöra med all användning av akupunktur i sin yr
ke.,utövning ej har s töJ i gällande författningar. utan styrelsen har vid ut
f<irdande av �ådana anvisningar klart överskridit !>ina befogenheter. Styrel
�en'> anvi:-.ningar har meddelats enligt . tyrelsens redogörelse 5 legitimera
de �ven'>ka läkare. vars patienter som följd av styrelsens åtgärd fält se ig
hänvisade till den enligt �tyreben vida mera ri:>kfyllda behandlingen hos
lekmanna-akupunktörer. eller i :>tället varit hänvisade till en analgetika
förbrukning med veten�kapligt bevisade biverkningar och hälsorisker. Sty
relsens förbud har också gjorts känt i hela landet. till nackdel för de läkare
som haft intresse för att försöka behandlingsmetoden eller mera noggrant
'>älta >.ig in i den. och således för akupunkturen!> utveckling generellt i vårt
land.

Vid ärendets avgörande anförde JO Wennergren i här upptagna delar
följande.
Enligt 2 § allmänna verksstadgan ( 1965: 600 ) skall svensk myndighet

inom sitt verksamhetsområde med uppmärksamhet följa förhållandena

inom landet samt. �ål·iu möjlif:t. i de andra nordiska länderna och utlandet
i övrigt. Myndighet skall också vidta eller hos regeringen föreslå de författ
ning!>�indringar eller andra åtgärder som är påkallade eller i övrigt lämpliga.
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När det gäller akupunkturmetoden har socialstyrcben. s�bom framgar
av handlingarna. låtit genom medlemmen av sitt vetenskapliga råd profe�
sorn M. Holmdahl undersöka den smärtstillande effekten av denna metod.
l januari 1 973 har Holmdahl redovisat resultatet av �ina undersökningar

och därvid konstaterat. att det är möjligt att genom stimulering via aku
punkturnålar framkalla smärtfrihet eller avsevärd smärtlindring vid kirur
giska ingrepp men att denna effekt inte är lika regelbunden som vid an
vändning av kemiska medel. Holmdahl fann därför svårt att yttra sig om
vilken plat . om någon. akupunkturanalgesi i dess nuvarande form slutli
gen kommer att få och rekommenderade fortsatt forskning i �yftc att söka
utreda verkningsmekanismen i akupunkturanalgesin.
l sitt yttrande till socialutskottet vid 1 974 års riksdag har socialstyrelsen
i anslutning till redovisningen av Holmdahls undersökningar bl. a. upply�t.
att fortsatt forskning på området pågår och att styrelsen. när klinisk pröv
ning av akupunktur aktualiserats. ej motsatt sig sådan prövning under för
utsättning att försöksuppläggningen sker enligt sedvanlig vetenskaplig
praxis och på sådant sätt att patientens säkerhet ej äventyras.
Jiilke påtalar nu främst att socialstyrelsen underlåtit att orientera sig om
vad som inom modern forskning på området framkommit vid Europas uni
versitetskliniker. ehuru det veten kapliga underlaget för akupunkturanal
gesin framlades redan vid anestesikongressen i Linz hösten 1973 och vid
en universitetsklinik i Giessen under tiden 8 oktober 1973 - 8 april 1974 fö
retagits 64 större operationer med användning av akupunkturanalgesi. Han
finner också anmärkningsvärt att styrelsen ej följt Holmdahls rekom
mendation om fortsatt utredning. Underlaget för socialutskottets utlåtande
hade därför blivit ofullständigt och föråldrat. menar Julke.
Det är uppenbart att ett verk med så omfattande arbetsuppgifter som so
cialstyrelsen inte själv kan med all i och för sig önskvärd grundlighet följa
varje ämne inom sitt vidsträckta ämnesområde. Styrelsens ledamöter och
tjänstemän torde i huvudsak vara hänvisade till att inhämta sina kunskaper
om utvecklingen utomlands genom litteraturstudier inom den snäva ram
som det dagliga arbetet medger och genom deltagande i vetenskapliga
kongresser o. d. utomlands. Därutöver har styrelsen att anlita sitt veten
skapliga råd . vars medlemmar representerar alla viktigare grenar inom det
medicinska arbetsfaltet. samt kan i mån av behov och tillgäng på medel
även tillkalla andra sakkunniga.
Det låter sig naturligtvis göra att såsom Jiilke. mot bakgrund av det in
tresse för bl. a. akupunktur som på senare tid yppat sig inom landet. kriti
sera socialstyrelsen för att den inte mera aktivt följt upp u tvecklingen på
området efter Holmdahls utredning i januari 1973. t. ex. genom att initiera
fortsatta liknande utredningar. Å andra sidan är det med tanke på social
styrelsens övriga omfattande och maktpåliggande arbetsuppgifter svårt att
göra gällande att styrelsen genom att ej göra detta gjort sig skyldig till en
försummelse. Styrelsen är nämligen enligt sin instruktion främst en för-
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valtning�myndighct på h�il�o- och sjukvärdens område. medan forskning
ens främjande i första hand ankommer på det medicinska forskningsrådet i
samverkan med de medicinska fakulteterna och undervisningssjukhusen.
diir för övrigt vi!->s forskning rörande smärtlindringseffekten av akupunk
turliknande �Ii mulering m. m. numera förekommer eller planeras. Att sty
rel�en för egen del ej heller släppt sitt intresse för akupunkturen visar bl. a.
den studieresa till Kina . som en svensk läkargrupp under ledning av avdel
ning�chefen Sven Alsen företagit i januari 1975 och vars resultat rörande
akupunkturen redovi�ats i en specialbilaga nr l/75 till Social nytt. Det hade
givet vi� i och för �ig varit bra om socialstyrelsen i sitt remissvar till 1 974
års �ocialutskott kunnat redovisa ett mer aktuellt material rörande aku
punktur än Holmdahls undersökningar. men som framgår av socialutskot
tets utlätande (SoU 1974: 24) kompletterades Holmdahls undersökningsre
�ultat med en rapport frän en studieresa till Kina som en norsk medicinsk
studiegrupp företagit i oktober 1973. varför det inte kan göras gällande att
socialut�kottets utlåtande vilar på ett alltför ofullständigt och föråldrat ma
terial. Klagomålen beträffande bristande kunskaper och aktivitet hos soci
alstyrelsen i pälalade hänseenden föranleder därför inte någon åtgärd från
min sida.
Jlilke har för öv rigt uttalat viss förståelse för socialstyrelsens svårigheter
att följa den moderna medicinska utvecklingen i Europa men hävdat att en
medicinsk och vetenskaplig "pluralism". som är självklar i de nesta euro
peiska länder. kan te sig som en nödvändighet även i vårt land. Socialsty
relsen har i sitt remi�svar till JO inte direkt tagit upp denna fråga till diskus
sion men framhällit att styrelsen linner angeläget att undersökningar av
värd och behandlingsformer vid sidan av vetenskapligt beprövade arbets
metoder kommer till stånd samt att styrelsen är beredd att initiera och
stödja sädana prövningar av metoder. som kan vara av allmänt intresse.
Styrelsen har jämväl upplyst att styrelsen den 5 december 1974 tillskrivit
socialdepartementet för att fä ett principiellt ställningstagande till dylika
prövningar. närmast avseende frågan huruvida och i vilken form ekono
miska resurser bör ställas till förfogande för ändamålet. Med en positiv in
ställning från regeringens sida och ett vidsynt tillmötesgående från läkar
vetenskapens sida beträffande dylika prövningar torde socialstyrelsen
framdeles bli i ständ att på ett betydligt allsidigare sätt än hittills följa ut
vecklingen på det medicinska arbetsfal te!.
Enligt 3 § instruktionen ( 1967: 606) för socialstyrelsen har styrelsen bl. a.
att utöva tilbyn över den sjukdomsförebyggande vården samt den öppna
och slutna sjukvärden. Läkare är enligt den allmänna läkarinstruktionen
( 1963: 34 1 ) i utövningen av läkaryrket ställd under socialstyrelsens inseen
dc och pliktig att efterkomma vad styrelsen i kraft av gällande författningar
föreskriver ( 2 §). Varje läkare . vare sig han är i allmän tjänst eller enskilt
utövar läkaryrket. äligger vidare att i överensstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet meddela patient de råd och. såvitt möjligt. den

•
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behandling som patientens tillstånd fordrar (3 § p . 1 ) .
Sistnämnda skyldighet har. enligt vad socialutskottet konstaterat i sitt
utlåtande 1973 : 27. inte närmare preciserats genom föreskrifter i andra fall
än då socialstyrelsen mt.. ddelat råd och anvisni ngar bet räffande verksam
het. där stora risker föreligger. Detta har medfört att vad som utgör veten
skap och beprövad erfarenhet ytterst utformas av medicinalväsendets an
svarsnämnd och de allmänna domstolarna i samband med handläggning av
frågor om fel eller försummelse av läkare.
Under abcropande av vad socialutskottet sålunda uttalat och vad som
redovisats bet räffande akupunkturmetodens utveckling i E u ropa har Jiilke
påtalat �ocialstyrebens åtgärd att skriftligen anmoda honom själv och fem
andra legitimerade läkare att omedelbart upphöra med alla former av aku
punkturbehandling i dera� yrkesverksamhet. Enli�t Jiilke utgör denna �ty
relsens åtgärd såväl ett oberättigat ingripande i läkarnas yrkesfrihet som
ett föregripande av utredning och bedömning som ankommer på medici
milväsendets ansvarsnämnd eller allmän domstol. Socialstyrelsen har ä sin
sida hävdat att akupunkturbehandling icke kan anses förenlig med veten
skap och beprövad erfarenhet och att styrelsen därför ingripit

i sin egen

skap av tillsynsmyndighet för sj ukvärden i landet.
Det ankommer inte på mig att ta ställning till frågan om behandling med
akupunktur är förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta är
en medicinsk fråga som ligger utanför min kompetens. Jag begränsar där
för min bedömning till den juridiskt-administrativa sidan av saken. Enligt 2

* allmänna läkarinstruktionen är läkare under utövningen av läkaryrket
st�illd under socialstyrelsens inseende och pliktig att efterkomma vad sty
relsen i kraft av gällande författningar föreskriver. l 2 § kungörelsen
•

( 1964: 428) om medicinalpersonal under socialstyrelsens inseende sägs att
mcdicinalpersonalen i yrkesutövningen står under socialstyrelsens inseen
de och är skyldig att följa de instruktioner och andra föreskrifter för yrkes
utövningen som socialstyrelsen meddelar. Eftersom tillsynen över läkarna
är specialreglerad i allmänna läkarinstruktionen är det emellertid dess be
stämmelser som blir att t i l lämpa på läkare och inte de allmänna bestäm
melserna i kungörelsen. Lex special i s går före lex general is. Jag finner där
för att socialstyrelsen när det gäller läkarna kan meddela föreskrifter som
de�sa är skyldiga att efterkomma endast ' ' i kraft av gällande författningar''
bland vilka dä äterfinns främst allmänna läkarinstruktionen själv. Tilläggas
bör att socialstyrelsen ur 24 kap. 4 § brottsbalken kan härleda en viss rätt

att ingripa för att avvärja fara för liv eller hälsa men att det ä r ovisst vilka
befoge nheter detta ger socialstyrelsen att meddela sädana bindande före
skrifter varom nu är fråga t . ex. när det gäller användningen av en viss lä
kemetod.
Socialstyrelsen kan givetvis som t i l l synsmyndighet meddela oförbindan
de räd och anvisningar bet räffande patientbehandling. Bemyndigande för
socialstyrelsen att meddela bindande föreskrifter bet räffande patientbe-
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handling finn� i 3 * p. 3 allmänna läkarinstruktionen i fråga om med i kamen
tös behandling. medan något motsvarande bemyndigande ej iir att finna i 3
* p. l !>Om innehallerden grundläggande regeln om patientbehandling. l av
saknad av författning�'>töd här har såvitt jag kan finna '>Ociabtyrel�en ej
befogenhet att . enbart på grundval av en egen bedömning av en läkeme
tods förenlighet med veten�kap och beprövad erfarenhet. meddela bindan
de föreskrifter �om är av�edda eller ägnade att direkt förhindra anviind
ningen av läkcmetodcn.
När det giillcr en läkares råd och behandling enligt 3 � p. l allmiinna Hi
karinstruktionen avtecknar sig således enligt m i n mening följande '>Y�tem.
l första hand ligger tlet i vederbörande läkare� eget '>kön att avgöra vad
som i bchandling!->hiinseendc är förenligt metl vetenskap och heprövad er
farenhet. l andra hand ankommer det enligt 43 * in�truktionen för �ocial
styrel�en på medicinalv�hcndct� ansvarsnämntl att i samhand metl pröv
ning av fråga om fel eller försummelse i utövningen av l�ikaryrkct fa�t'>tiilla
om vi'>� behantl ling iir förenlig med veten�kap och beprövad e1farenhct.
An varsnämnden är härvid obunden av eventuella uttalanden från styrel
sens sida i saken. Det kan under sädana förhällanden inte rimligen komma i
fräga att '>lyrebcn ulflirdar några föreskrifter som ger �ken av att vara hin
dande men ..,om inte iir det. Vill styrelsen som till">yn.,myndighet ej nöja '>ig
med oförbindande räd och rekommendationer utan få till '>tånd ett norme
rande bc�lut. '>Om kan abcropas i andra sammanhang. bör '>l yreisen diirför
hänskjuta härför liimpade fall till anwarsnämnden. som tlå fa!->ht�iller huru
vida vetlerhöranJc l�ikarc genom användande av läkemetotlen å'>ido�all '>in
�kyldighet att handla i enlighet med vetenskap och beprövat! erfarenhet.
Så har ju ochå skett beträffande Jiilkcs akupunkturbehandling av vi�!-.a
patienter. Tar l�ikarcn inte rättelse av ansvarsnämnden� be�lut eller. om
detta överklagas av honom till högre instans . dennas be l u t . kan han ätalas
och i sista hand deslegitimeras enligt 4 § behörighetslagen för läkare.
l förevarantic fall har ).t yreisens !>krivelser till de läkare. \Om använt �ig
av akupunktur i !'>in yrkcwtövning. fått en kategori�k utformning. ).Om när
mast '>ync-, av!->etld all verka <,om förbud mot användande av akupunktur
över huvuti taget '>å'>om läkemetod. Styreben har därvid till stöd åberopat
allmänna läkarinstruktionens föreskrift om läkare� skyldighet att hanula
enligt veten\kap och beprövad erfarenhet. Av �käl somjag ny�� anfört kan
jag inte finna att denna föreskrift ger styrelsen det erforderliga förfallning!.
stödet för åtgärden i fräga. Om styrelsen med sin åtgärd verkligen åsyftat
ett sädant förbud - och lydelsen av skrivelsen till Jiilke, som ju redan an
mält� till ansvarsnämnden. synes tala härför - har styreben sälede� �om
jag bedömer saken överskridit sina befogenheter som tillsy nsmyndighet.
Har styreben äter endast avsett att redovisa sin uppfatlning i saken och i
anslutning härtill allvarligen räda läkarna att upphöra med akupunkturme
toden i sin yrkcsverhamhel. mäste sägas att skrivelserna i fråga blivit
mi!>svi-.ande med hän-.yn till vederbörande läkares författningsenliga rätt
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alt utövet .,in verk,amhet e nl igt egen bed ömning av \ ad vetcn'>kap och be
prövad erfarenhet bjuder och an ... krivebema tillika fåll en ol yc k l ig ut
formning meJ tanke pa anwar'>n�imndens före:-tåe nd e prö vn i ng . E nl igt
min mening borue ... ty rebe n i det råuande läget ha begrän'>at ... ig till alt upp
ly'>a vederböranue läkare (utom Jiilke) om alt frågan om akupunkturen'>
före nl ighe t med veten<,kap och beprövad erfarenhet genom '> t y rc l .,e n '> för
'>org bragt'> under anwar.,nämnuem prövning och alt på anförda skäl tillrå
da läkarna alt i avbidan på nämndens beslut inte använda denna metod.
Det hade sedan ank omm it på läkarna att under beaktande av soc ial sty rel
sens synpunkter själva avgöra om de skulle vidhålla sin uppfanning att me
toden var förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet och vara bered
da att inför ansvarsnämnden försvara denna ståndpunkt.

An:-varsnämnden meddelade den 3 1 ok tobe r 1 975 beslut i ärendet och
uttalade därvid följande .

På skäl som tidigare i detta beslut anförts anser nämnden akupunktur ej
kunna godtaga så om behandlingsmetod inom den av samhället auktorise
rade '>jukvården. Så<,om framgår av vad ovan redovi:-ats rörande handlägg
ningen inom '>Ociahtyrel�en av vi�sa akupunkturärenden har '>t yrehen. ef
ter att ha underrättats om alt vi<,'>a läkare i sin prak tik använde sig av aku
punktur. i skrivelse den 3 1 oktober 1 974 anmodat dessa att upphöra med
dylik behandling. Styrel en har inte underställt nämnda läkares akupunk
t urbehand l in g anwarsnämndens prövning. På grund härav och då det i
ärendet inte gjorts gällande att Jiilke i sin läkarpraktik använt behandling
med akupunktur sedan även han av styrel en den 2 juli 1975 t i ll ställ ts en
�kriftlig anmodan att upphöra med sådan behandling. an<,er �ig nämnden
icke böra tilldela Jiilke d i sci p l inär påföljd för den behandling med aku
punktur. varom i nämndens förevarande beslut är fråga.

Så�om framgår av delta uttalande fann an s va rs nä m nd e n '>ig i princip en
:-e med ti ll � yn ., myndighet en om att akupunktur f. n. ej kan gudtaga'> <,om
behanuling!>metod inom den av �amhället auktori erade !>j ukvården. ehuru
nämnden inte an�elt !tig kunna tilldela Jiilke någon di<,ciplinär påföljd i be 
traktande bl. a. av att styrehen inte under�tällt övriga ak upun kturbe hand

lande läkare'> verk <,amhe t nämnden:- p röv n ing . Vid .,ådant förhållande och
med hän'>yn till om-,tändighetema i övrigt ka n vidare ingripande frän min
�illa inte an'>e'> påkallat u tan jag lämnar saken under hänvi'>ning till Je gjor
da u tt ala nd en a .
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IV.

Förvaltningen i övrigt

JO:s tillsynskompetens m. m.
JO:s tillsyn omfattade tidigare. med några undantag. tjänstemän och
andra som var underkastade fullständigt ämbetsansvar. l och med refor
men av ämbetsansvarssystemet. vilken trädde i kraft den l januari 1976.
måste tillsynskompetensen bestämmas på annat sätt. l 2 § av den av riks
dagen i november 1975 antagna nya in truktionen för justitieombudsmän
nen (SFS 1975: 1057) har stadgats. att under ombudsmännens tillsyn står l )
statliga och kommunala myndigheter, 2 ) tjänstemän och andra befattnings
havare vid dessa myndigheter samt 3) annan som innehar tjänst eller upp
drag. varmed följer myndighetsutövning. såvitt avser denna han verksam
het. Vissa undantag har dock gjorts. såsom framgår av det följande.
l

likhet med vad som varit fallet tidigare år - alltsedan 1970 års ämbets

berättelse - lämnas nedan en översikt över justitieombudsmännens ställ
ni ngstaganden

i frågor om till synskompetensen under den nu aktuella tids

perioden. första halvåret 1976.
Ett antal klagomål mot regeringen och statsråd har avvisats . då dessa ej
står under JO:s tillsyn. Klagomål som avsåg projektering av urangruva i
Ran stad mot LKAB och andra berörda statliga bolag har av samma skäl av
visats. Ej heller upptogs till prövning klagomål mot ansvariga tjänstemän
inom Statsförerag AB. enär varken Statsföretag AB eller dess tjänstemän
står under JO:s tillsyn. l ett ärende avseende klagomål mot Starens All
läggningsprovning AB angående ersättning för minskade uppdrag som

hissbesiktningsman m. m. anförde JO Wigelius.
Det nybildade Statens Anläggningsprovning AB är avsett att omhänder
ha provnings-. kontroll- och besiktningsverksamheL som åtminstone i viss
utsträckning torde innefatta utövning av offentlig myndighet. Endast i den
män så är fallet torde verksamheten kunna vara föremäl för tillsyn frän
JO:s sida. B:s klagomål är inte att hänföra till området för JO: s tillsyn.
Några klagomål har avsett riksdagen, dess ledamöter och organ. JO Wen
nergren anförde i ett ärende som avsäg kritik av kriminalvårdslagen.
Kriminalvårdslagen har antagits av riksdagen efter förslag av Kungl.
Maj: t. JO kan inte pröva riksdagsbeslut. Jag får mot bakgrund härav med
dela Er att jag inte kan ta upp saken till prövning.
En klagande påtalade förhällanden i samband med den nordiska arki
tekttävlingen om riksdagens hus. JO Uhlin meddelade klaganden att riks
dagen, dess ledamiirer och utskott samt riksdagensförvaltningsstyre/se är

206
undantagna J O : s tillsyn och att JO följaktligen ej ägde vidta någon åtgärd
med anledning av klagomålen.
l ett ärende begärdes utredning om riksdagens re1·isorer i visst avseende
åsidosatt sina åligganden. JO Lundvik yttrade i beslutet bl. a. följ ande.
Enligt 2 § instruktionen för justitieombudsmännen (SFS 1 975: 1057) om
fattar JO:s tillsyn icke riksdagens ledamöter. Enligt 1 2 kap. 7 § regerings
formen utser riksdagen inom si� revisorer. Revisorerna står följaktligen
inte under J O : s tillsyn (jfr också SOU 1 975: 23 s. 2 1 9 samt KU 1975/76: 22
s. 68). l vad klagomålen riktar sig mot riksdagens revisorer kan de förty
icke av mig upptagas till prövning.
Klagomål mot riksgäldskontoret angående vinstutlottning föranledde
följande yttrande av JO Lundvik.
Enligt vad jag under hand inhämtat har beslutet att Eder kund icke skul
le fä deltaga i ordinarie dragning eller tilläggsdragning i vinstutlottningen
fattats av fullmäktige i riksgäldskontoret. l 2 § instruktionen för justitieom
budsmännen föreskrivs att ombudsmännens tillsyn inte omfattar fullmäkti
ge i riksgäldskontoret. Jag är därför förhindrad att uppta klagomålen till
prövning.
Kommunfullmäktige står ej under JO:s tillsyn. l ett ärende anfördes kla
gomål mot en kommunfullmäktigeordförande för propositionsvägran. JO
Lundvik anförde i sitt beslut i ärendet.
Enligt äldre rätt ansågs kommunfullmäktiges ordförande vara underkas
tad ämbetsansvar vid utövningen av denna sin befattning och därmed ock
så stå under J O : s tillsyn.
Vid årsskiftet 1 975/76 trädde nya regler i kraft om tjänsteansvaret för of
fentliga befattningshavare. Samtidigt ändrades instruktionen för J O . l den
nya instruktionen stadgas. att ombudsmännens tillsyn omfattar. såvitt nu
är i fråga. kommunala myndigheter samt tjänstemän och befattningshavare
vid dessa myndigheter. Kommunfullmäktige är emellertid inte en myndig
het i nu förevarande mening. Till yttermerd visso har i instruktionen ut
tryckligen sagts att ombudsmännens tillsyn inte omfattar ledamöter av be
slutande kommunala församlingar. Undantagsföreskriften måste antagas
omfatta även fullmäktiges ordförande i utövningen av denna hans särskilda
befattning. Till jämförelse kan nämnas att ombudsmännens tillsyn enligt
uttryckligt stadgande ej heller omfattar riksdagens ledamöter men att inget
i instruktionen sagts om talmannen. ehuru det i motiven förutsatts att om
budsmännen ej skall ha tillsyn över talmannen.
Eftersom kommunfullmäktiges ordförande alltså ej längre står under
J O : s tillsyn. kan jag ej uppta J : s klagomål till prövning.
Frågan om tillsynen över kommunal verksamhet har även i andra fall ak
tualiserats. J ett ärende begärdes att JO skulle undersöka om det var fören
ligt med gällande regler att servera skolmaten på engångsmaterial såsom
skett i skolorna i viss kommun. Klagandena åberopade att i läroplanen för
grundskolan anfördes att skolan skall " söka väcka eleverna till ansvar för
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att som enskilda människor och som blivande medborgare i samhället
medverka till att hejda miljöförstörelsen och bereda sig själva och sina ef
terkommande en frisk livsmiljö''. Mot bakgrund bl. a. härav frågade kla
gandena om en skolstyrelse behövde ta hänsyn till läroplanen och om så
var fallet . vem som utövade tillsynen över detta. I sitt beslut i ärendet an
förde JO Wennergren.
JO har tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever la
gar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. Kommu
nernas självständiga ställning är en bärande princip i det svenska samhälls
systemet och i instruktionen för J O har ävenledes föreskrivits att vid till
syn över kommunala myndigheter skall ombudsman beakta de former i vil
ka den kommunala självstyrelsen utövas. JO:s tillsyn över den kommunala
verksamheten är således begränsad och det fordras särskilda skäl. såsom
att någon begått ett påtagligt fel eller att en principiellt betydelsefull fråga
avtecknar sig för att JO skall inleda en undersökning rörande något som
hör till den kommunala självstyrelsen. H u ruvida skolluncher skall serve
ras på engångsmaterial är enligt min mening en lämplighetsfråga som det
ankommer på vederbörande kommunala organ att självständigt och efter
eget bedömande besluta om. Vid utövningen av detta fria skön kan man gi
vetvis. om man så vill. beakta det uttalande i läroplanen som Ni citerat
men man kan på intet sätt anses bunden av det. Mot bakgrunden av det
sagda har jag funnit att den av Er väckta frågan inte faller under JO:s till
syn. Tillsyn över den kommunala självstyrelsen utövas av länsstyrelsen
genom prövning av kommunalbesvär över de kommunala självstyrelseor
ganens beslut.
Landsringsförbundet har liksom tidigare ansetts vara undandraget JO:s

tillsyn.
Klagomål mot rärrshjälpsnämnder och domstolsverket samt mot över
förmyn dare har självfallet prövats i sak. Av ett ärende som avgjorts av JO
Lundvik framgår . att Stockholms fastighetskontors företagsnämnd jämte
en dess underavdelning. benämnd samrådsgrupp. befunnits vara under
kastad J O : s tillsyn.
I

ett ärende ingick J O Lundvik på frågan om allmänna reklamations

nämndens ställning i förevarande avseende och anförde.
I ärendet uppkommer till en början frågan . om allmänna reklamations
nämnden står under JO:s tillsyn. Ser man enbart på nu förevarande ärende
har frågan blott teoretisk betydelse. Vad klaganden andrager och åberopar
är nämligen under alla förhållanden icke av den beskaffenhet att något mitt
ingripande kan bli aktuellt.
I andra sammanhang kan likväl den nyssberörda frågan få praktisk bety
delse. Jag vill därför säga några ord därom dock utan att taga slutlig ställ
ning.
I ett beslut den 15 augusti 1 969 (dnr 1 232/69) sade jag att övervägande
skäl enligt min mening talade för att allmänna reklamationsnämnden icke
stod under J O : s tillsyn. Sedan detta uttalande gjorts har läget ändrats i ne-
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ra hänseenden. Av särskild betydelse är härvid att gränserna för J O : s till
synsområde bestämts på ett nytt sätt i samband med ikraftträdandet. den l
januari 1976. av ämbetsan-varsreformen. JO:� tilbyn omfattar numera med vissa här icke aktuella undantag l . statliga och kommunala myndigheter.
2. tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter. samt
3. annan som innehar tjänst eller uppdrag varmed följer myndighetsutöv
ning såvitt avser denna hans verksamhet.
Allmänna reklamationsnämnden är ett organ som utan varje tvivel upp
visar drag som kännetecknar en myndighet i instruktionens mening. Av
förarbetena till instruktionen ( K U 1975/76: 22 s. 68) framgår att ordet där
används i samma betydelse som i den nya regeringsformen. Begreppet om
fattar sålunda varje organ som ingår i den offentligrättsliga statliga eller
kommunala organisationen (jfr uttalande i prop. 1 975/76: 52 s. 25 med hän
visningar). Något krav kan alltså icke uppställas på att organet skall ha fått
sig anförtrott myndighetsutövning i den mening som förstås t . ex. i skade
ståndslagen (jämför också 3 § förvaltningslagen). Ä ven museer. bibliotek
och vanliga sjukvårdsinrättningar är i förevarande sammanhang att räkna
till myndigheter. liksom för övrigt också kommitteer.
Den frågan återstår emellertid om allmänna reklamationsnämndens
ställning är sådan att den ändock icke kan anses som en statlig myndighet
(kommunal myndighet är den uppenbarligen inte). För antagandet att
nämnden är statlig talar bl. a. det förhållandet att nämndens verksamhet
bekostas med statsmedel och att nämnden är anknuten till konsumentver
ket vilket tillhandahåller föredraganden och kanslipersonal. Verket har
också stadfäst stadgar för nämnden och utser ledamöterna däri. (Nämnas
kan också att i tystnadspliktskommittens betänkande Tystnadsplikt och
yttrandefrihet, stencilupplagan s. 353. sägs att allmänna reklamations
nämnden enligt handelsdepartementets mening är en statlig myndighet.)
Mot antagandet att nämnden är statlig har andragits att den tillkommit ef
ter överläggningar med näringslivet. icke genom statsmakternas beslut.
samt att dess verksamhet inte innefattar myndighetsutövning utan bygger
på en i princip frivillig partsmedverkan. Härtill kan läggas. att det under
förarbetena till förvaltningslagen (SOU 1968: 27 s . 8 1 ) framhållits. att all
männa reklamationsnämnden står fri från den statliga organisationen och
därför inte torde kunna betraktas som myndighet.
Som jag redan sagt är det inte min avsikt att nu taga slutlig ståndpunkt i
frågan om JO:s tillsyn omfattar aJimänna reklamationsnämnden. Jag kan
så mycket mera låta anstå härmed som en väg n u mera står öppen att få ett
bindande avgörande i högsta instans i frågan om nämndens stä!Jning. Be
greppet "statlig myndighet" i JO-instruktionen måste nämligen rimligen
ha samma i nnebörd som begreppet "statsmyndighet" i 2 kap. tryckfrihets
förordningen. vilket handlar om allmänna handlingars offentlighet. Om en
framställning att utfå handlingar från nämnden avslås. kan frågan om ut
lämnandet besvärsvägen föras till regeringsrätten. som vid sin prövning in
te torde kunna undgå att beröra också frågan om nämnden är att anse som
en statsmyndighet i tryckfrihetsförordningens mening.
Därmed lämnar jag nu förevarande spörsmål.
l detta sammanhang må nämnas. att konsument1·erkets tjänstemän även
då de placerats hos allmänna reklamationsnämnden ansetts tå under JO: s
tillsyn.
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Ö ven•akare enligt nykterhetsl'{/rdslagen och ;.:od IIU/n enli;.:t samii;.:an
deriittslagen står ej i angivna egenskaper under JO:' tilhyn.

En anmälan mot radionämnden beträffande dc�' bedömning av vis\t
TV-program prövades av JO Wcnnergren i sak. l el! annat ärende . vari kla
gades på el! radioprogram. anförde JO Ekberg. au varken S1·erigl'S radio

eller enskilda medl'erkande i radio- eller TV-program �tär under J O : s till
syn. varför klagomålen ej togs upp till prövning.
Tidningar och deras ans1·ariga utgi1·are �tär ej under J O : � tillsyn. Kla

gande i sädana ärenden har hänvisats alt göra anmälan om tryckfrihets
brott till justitiekanslern.
En klagande begärde JO:s uualande till förhindrande av alt stiftstinget
och stiftsrådet i el! stift avyurade en kyrklig ungdomsgärd . l bc!>lutct i

ärendet anförde JO Uhlin följande.
Stiftsting och stiftsräd utgör organ för den fria kyrkliga verksamheten.
vilka vuxit fram inom stiften utanför den legala organisationen ram.
Svenska kyrkans församling - och pastoratsförbund har medverkat till ut
arbetandet av normalstadgar för stiftsting organi ationen. Enligt § l nor
malstadgan utgör liftstinget e u frivilligt organ inom Sven k a kyrkan. ut
sett genom val av församlingarna och de totala kyrkliga samfälligheterna
inom stiftet. stiftstinget har till uppgift att främja kyrkligt liv och arbeta in
om stiftet (§ 2). Församling eller total ekonomisk samfällighet inom stiftet
som erlägger beslutad årsavgift är medlem av stiftstinget (§ 3). Stiftsrädet
är stiftstingets verkställande och beslutande organ (§ 14).
Med hänsyn till det ovan anförda finner jag stiftsting och stiftsräd icke
kunna räknas till sädana myndigheter. som står under JO:s tillsyn. Jag är
därför förhindrad att upptaga klagomålen till prövning.
Jag får även upplysa Eder om att något organ som har tillsyns kyldighet
över stiftsting och stiftsräd icke finnes. Om stiftsgårdar. ungdomsgärdar
etc. är inrättade som stiftel er kan de dock under vissa förutsättningar stä
under länsstyrel ens till yn.
l skrivelse till en klagande. som påtalat vägran av styre! e och rektor vid
Kaggeholms folkhögskola att utlämna vissa matriklar m . m . ynrade JO
Lund vik.
Enligt vad jag under hand inhämtat från skolöverstyrelsen drivs verk
samheten vid folkhögskolan av en privat sammanslutning, nämligen Stif
telsen Kaggeholms folkhögskola. JO:s tillsyn omfattar enligt numera gäl
lande instruktion för justitieombudsmännen statliga och kommunala myn
digheter, tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter
samt annan, som innehar tjänst eller uppdrag varmed följer myndighetsut
övning såvitt avser denna hans verksamhet. Stiftelsen Kaggeholms folk
högskola är inte en statlig eller kommunal myndighet och står följaktligen
inte under J O : s tillsyn.
Allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningens mening är alla hos
stats- eller kommunalmyndighet förvarade handlingar. Stiftelsen Kagge
holms folkhögskolas handlingår är alltså inte allmänna handlingar i tryck14 Rrl.sdugt•
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frihetsförordningen mening. Frågan om handlingamas utlämnande kan
därför inte anses som en fråga om myndighetsutövning.
Av det nu anförda följer att klagomålen inte kan uppta!> av J O . varomjag
härmed vill underrätta Eder.
Klagomål mot kommunala bostadsstiftelser har av JO Wigelius lämnats
utan åtgärd. dä de ej stär under tillsyn av J O . JO Uhlin har av samma skäl
ej upptagit till prövning klagomål angående vissa förhällanden rörande Sö
derman/ands Hembygds- och Museiförbund ( om ombildats till Srifrelsen

Södermanlands Museum och Södermanlands Hembygdsförbund).

Boutredningsmän. bouppreckningsförräuare. prh•arpraktiserande läka
re och advokater har ansetts inte stä under JO:s tillsyn. Det samma gäller
Sveriges Läkarförbund.
JO:s tillsyn omfattar ej fackliga och poliriska organisationer. Till följd
härav har utan åtgärd lämnats klagomål som riktats mot Landsorganisario
nen i Sverige (LO). Starsansrälldas Förbund, S1•enska lndusrrirjänsreman
naförbunder. Sl'eriges Arbetsledareförbund och Socialdemokratiska arbe
tareparrier. Utan saklig prövning har vidare avskrivit klagomål mot ''äg
föreningar, enflouningsförening. ABF. Upsala läns ro/k- och Öl'ersäuare
förening, Göteborgs studentkår. Kursl'erksamheten l'id Lunds universitet,
Ridfrämjandet, S1•enska Sällskapshundklubben. AB Storsrockholms Lo
kaltrafik, Läkemedelsföretager Ferrosa11. ett antal banker ochförsäkrings
bolag m . n .
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Exekution

Framställning till regeringen angående ifrågasatt ändring i 15 § and
ra stycket införsellagen ( 1 968: 62 1 )
l en den

20 januari 1976 dagtecknad framställning till regeringen anförde

JO Lundvik följande.
l 5 § andra stycket införsellagen stadgas som följer.
Genom införsel får uttagas endast bidragsbelopp som fölfallit till betal
ning tidigast två år före början av den kalendermånad under vilken verk
ställigheten skall ske. Vid tillämpning av vad som nu sagts skall bidrag som
avses i

7

kap.

10

§ föräldrabalken ej anses fölfallet till betalning innan det

blivit bestämt till beloppet.
Hänvisningen till

7

kap. l O § föräldrabalken avser de s. k. förlossnings

kostnaderna. det bidrag som fadern till barn utom äktenskap har att utgiva
till modems underhåll, normalt under sex veckor före och sex veckor efter
nedkomsten.
Förlossningskostnaderna nämns även i

15

§ andra stycket införsellagen,

där det heter.
Vid samtidig införsel för två eller flera underhållsberättigade fördelas in
nehållet belopp efter de löpande bidragens storlek. Bidrag som avses i
kap.

10

7

§ föräldrabalken räknas härvid som löpande på sex månader. O m

mera innehållits än som svarar m o t de löpande bidrage n , har bidrag som
stått ute längre företräde vid fördelningen av det överskjutande beloppet.
Vid inspektioner hos kronofogdemyndigheter. bl. a . de i Östersunds och
Göteborgs distrikt. har jag märkt att nu berörda lagrum

i

införsellagen

medfört tillämpningssvårigheter. Två problem skall här behandlas. Först
dock några ord o m den gemensamma bakgrunden till problemen.
Bidraget till det utomäktenskapliga barnets moder hänför sig till tiden
närmast före och närmast efter nedkomsten. Normalt bestäms bidraget ge
nom dom eller avtal först långt senare. Det är detta förhållande som nöd
vändiggjort särregler för förlossningskostnaderna i

15

5

§ andra stycket och

§ andra stycket införsellagen.
Enligt huvudregeln i

5

§ andra stycket preskriberas möjligheten att an

vända införsel två år efter det bidragsbeloppet i fråga fölfallit till betalning.
Förlossningskostnaderna får i princip anses förfallna till betalning i anslut
ning till nedkomsten (jfr SOU

1 96 1 : 53

s.

1 35).

Enligt huvudregeln skulle

införsel följaktligen ej kunna ske sedan två år förflutit från nedkomsten.
Mången gång har bidraget då ännu inte ens blivit bestämt. För att icke mo
derns möjlighet att få ut beloppet genom införsel skall bli alltför mycket be
skuren har e n

ärregel givits o m att bidraget

vid tillämpning

av

preskrip-

212

tion�re�eln inte �kall an�.:' förfallet till het,dning förr.in det bli' i t he�t�imt
till beloppet.
Den om�tändighetcn att förl\h�ning\kthtnauerna

r

praktr�cn hanför �ig

till en förfl uten tidpunkt har nödv�indiggjort en 'ärregd o<:k'å i l .'i � andra
stycket. H uvudtanken är den. att "" ' ad \om in fl yter vi�� m l'! n au �kall en

var u nderhållsberättigad i föNa hand fa �a myc�ct 'om han enligt dom el
ler avtal har rätt till ju<,t för den månaden. Om rnflutct helopp eJ för,ll'lr att
ge alla vad de �kall ha . fördela� beloppet proportionellt e ft er dc lnpande hi

dragen� storlek. Förlo�\ning,ko-.tnaderna hiinför \ig emellertid till förflu
ten tid och skulle därför inte räkna' 'om löpande till någon del. Följaktli

gen �kulle modern få betalning enda�! om mer influtit ;in \Om åtgår för tiic
kande av löpande underhåll,hidrag. Detta 'kulle 'ittta henne i en prckiir \i
tuation. För att förebygga att modern efter,äth har givih regeln att för
lo:o.�ning:o.ko:o.tnaderna \kall an'e' \Om löpande pt\

W\

manauer.

Nu till de svårigheter \Om yppat \ig.
l . l lagberedningen'> för.,lag till ny inför\ellag (SOU 1 964: 57) hade den
sederrnerd i 15 § andra <;tycket andra punkten upptagna �ärregeln följande

.

lydelse : . A v bidrag. varom '>äg� i 7 kap . l O § föraldrabal � en. räkna\ här

vid en tolftedel !.om löpande· · . l mot iven (', . 153) utveckl ade ' innehörden

härom på följande <.ätt: · · Fordringen skall allt :o-ä vid varje fördelning\tillfål
le få med angiven kvotdel konkurrera med fordringar på löpande bidrag.
Kvotdelen �kall \jälvfallet räkn a\ på fordringen\ u r� pru ngliga helopp och

icke på vad som återstår oguldet. De t bör i allmänhet bli möjligt att uttaga

fordringen inom loppet av ett år. "

Under departementsbehandlingen ändrade� lagtexten\ lydel'ic. l det till

l agrådet remitterade försl aget hade 15 §

(prop. 1968: 1 30 �. 1 8 1 ).

a ndra <;tycket följande lydelse

Vid samtidig införsel för två eller flera u nd e rhål h berättigad c fördelas in
nehållet belopp efter de löpande b idragen\ \torlek . Bidrag \Om avse\ i 7
kap. 1 0 § föräldrabalken räkna'> härv id som löpand e till en ..,j ättedel. Om
mera innehällits än som wamr mot de löpande bidrage n . har bidrag som
stått ute längre företräde vid fördelningen av det över<;kjutande beloppet.
Motiven framgår av följande departementschefsuttalande (prop. s.
1 34 f) .

l paragrafens andra stycke har i väsentlig överens'>tämmel -.e med bered
ningens förslag tagits upp vi'>sa regler om fördelning av innehället belopp
vid konkurrens mellan två eller flera underhållsberättigade. Liksom nu gäl
ler föreslås till en början att vid sam tidig införsel för två eller flera under
hällsberättigade innehållet beloppp skall fördelas efter de löpande bidra
gens storlek (jfr 7 § andra stycket gällande l nfL). Bidmg som avses i 7 kap.
l O § FB, s. k . förlossningskostnader, räknas härvid som löpande till en sjät
tedel. Beredningen hade i det avseendet föreslagit en tolftedel. Ändringen
är föranledd av ett påpekande av exekutionsvä<,endets organisations
nämnd. Nämnden har därvid framhållit. att beredningen förslag syntes
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oprakti!.kt. då det i regel är fråga om obetydliga belopp. Enligt niimndcn är
det lämpligare all omräkna \:idan! bidrag i manalhbidrag utifr:in den tid för
vilken det har beräknat... . Jag har an!>ctl mig böra beakta n�imndcn' �yn
punkter.

Förslaget föranledde inte något yllrandc från lagrl\dct... 'ida.
Vid den �lut liga behandlingen i ju,titicdcpartcmcntct av för,laget ändra
des lydelsen av �ärregcln �å all där 'tadgades. att förlossning�kostnaderna
skulle r�iknas som Jjjpande på sex månader. l stat�rådsprotokollet ges ej
annan förklaring till lindringen lin att det (prop.

'·

229) 'iig!>. att vissa re

daktionella jlimkningar borde vidta' i lagtexten.
Vid inspektioner hos kronofogdemyndigheter har jag kunnat iakllaga att
myndigheterna brukat bokföra förlossningsko�tnadcrna ��som belöpande
på sex månader från exckution<>titelns dag (ev. från dagen för domens la
gakraftvinnande). Så!>om lagtexten !.lutligen utformade� är det uck'å na
turligt att hänföra ko�tnaderna till en sexmånadersperiod. Var i tiden de
sex månaderna skall ligga !>äg� inte i lagtexten och motiven ger ingen direkt
ledning. En analogi med vad '>Om sägs i 5 § andra !>tycket gör det dock
ganska naturligt att låta perioden börja med den dag då bidraget blivit till
beloppet bestämt. Kronofogdemyndigheternas praxis är därför förklarlig.
Praxis underlättar också bokföringen av inflytande belopp.
Nu händer det allt emellanåt att förlossningskostnaderna inte kunnat in
drivas när sexmånadersperioden gått ut. Det förekommer då att kronofog
demyndigheten även i fortsättningen låter förlossningsko�tnaderna få del i
inflytande belopp som om kostnaderna vore att anse som löpande bidrag.
En sådan tillämpning går inte väl ihop med lagtexten. Man kan möjligen
hävda att modern bör få räkna bidragen som löpande under sex effektiva
månader. dvs. att månader då intet influtit räknas bort. Men att ge henne

förmånen all få räkna bidragen som löpande under hur många månader
som helst kan svårligen förena med lagtexten lydelse.

Enligt lagberedningens förslag skulle förlossningskostnaderna vid varje
fördelningstillfalle räknas om löpande till en tolftedel. Om enda!>! litet in
flöt . kunde regeln komma i tillämpning under längre tid än ett år. Den enda
begränsningen låg i preskriptionsregeln i 5 § andra stycket.
När departementschefen med ändring av lagberedningens förslag lät för
lossningskostnaderna först räknas som löpande till en sjättedel och sedan
som löpande på sex månader. var väl avsikten den att moderns ställning
skulle förbättras genom att hon fick ut större del av sitt bidrag vid varje
fördelningstillfalle. Fråga är emellertid om inte resultatet blivit det rakt
motsatta. Om nämligen förlossningskostnaderna skall anses löpande en
dast under en period av sex månader eller möjligen under sex effektiva må
nader. oavsett om de bildar en sammanhängande period . riskerar modern
att tiden går ut utan att hon fått full betalning. Ä ven senare har hon möjlig
het att få ut sitt bidrag men då. om lagtexten skall tolkas enligt sin ordaly-
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delse. enda t enligt reglerna för restantier och detta innebär i realiteten att
hon riskerar att intet fä. Ofta kan man ju inte ta ut av gäldenären mer än

som svarar mot löpande bidrag. stundom inte ens så mycket.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas. att lagtexten på denna punkt är
oklar och. vad värre är. tolkad efter orden leder till ett resultat som är so
cialt otillfred..,ställande.

2. Stundom flyter det vid införsel in mera pengar än som erfordras för
täckande av löpande bidrag. l regel har de underhållsberättigade också
fordran på bidrag för förlluten tid (som ännu inte preskriberats enligt re
geln i 5 § andra stycket). Vad som inte åtgår för täckande av löpande bi
drag skall då gå till betalning av restantier och enligt 1 5 § andra stycket
tredje punkten gäller härvid att bidrag som stått ute längre har företräde
vid fördelningen.
Ä ven här vållar förlossningskostnaderna besvär. Kronofogdemyndighe
terna har bokfört kostnaderna åsom belöpande på en sexmånadersperiod
med början vid tiden för exekutionstitelns tillkomst. De ser det som natur
ligt att räkna modern restantier som hänförande ig till samma tid (med
beaktande givetvis av eventuellt influten betalning) alltså å att t. ex. J OO
kr. anses förfallna i januari. J OO kr. i februari osv. Regeln att bidraget skall

anses belöpa på sex månader hänför sig emellertid endast till den konkur
rens som föreligger när flera underhållsberättigade har fordran på löpande
bidrag. Det vore mera naturligt att anse förlossningskostnaderna i sin
helirer förfallna till betalning på den dag då exekutionstiteln tillkom (eller

vann laga k raft ) . med andra ord att ta hänsyn till regeln i 5 § andra stycket

andra punkten. Emellertid torde inte heller denna tolkning vara riktig.

Förlos ningskostnaderna fär i princip anses förfallna till betalning i anslut
ning till tiden för nedkomsten Ufr vad som sagts ovan härom). Särregeln i
5 § andra stycket andra punkten gäller enligt lagens ord endast vid tillämp

ning av pre kriptionsregeln i första punkten. Särregeln har tillkommit för
att förbättra moderns ställning. att göra det möjligt att låta införseln fortgå
längre än �om följer av huvudregeln. Det vore därför föga rimligt att tilläm
pa särregeln analogt på nu avsedda fal l . Det kulle nämligen leda till en för
sämring av modern

tälJning. Barnets bidrag an es förfallet till betalning i

anslutning till födelsen. Om moderns bidrag anses förfallet på en senare tid
kan ju resultatet - förutsatt att preskription inte inträtt - bli det att barnet
anses ha äldre införselbar skuld än modem och följaktligen lår ut henne
vid fördelningen. Frågan när moderns bidrag skall anses ha förfallit till be
talning får också betydelse när hon konkurrerar med annan underhållsbe
rättigad än barnet. t. ex. en frånskild hustru till barnafadern. Jag har sett
sådana fal l .
Med skrivelse till riksskatteverket d e n 3 0 oktober 1975 överlämnade jag
en promemoria där nu berörda problem behandlades. Jag påpekade i skri
velsen att reglerna i 5 § andra stycket och 1 5 § andra stycket införsellagen
var svårtolkade och kunde leda till oenhetlig tillämpning. Under framhål-
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!ande av att jag övervägde att föreslå ändring i 1 5 § andra stycket införsel
lagen begärde jag riksskatteverkets yttrande i saken.
Verket �varade.

Rih�katteverket (RSV) delar den i remi��krivel�en angi v na uppfa ttn i ng
en att reglerna om införse l vid i ndri v ning av � k fö rl o�s nin g� kostn ad e r är
svårtolkade och kan led a till oenhetlig tillämpning. Betriiffande möjlighe
terna att förbättra handläggningen av inför�cl för �ådana k o � tn ade r � k a ll
fram håll a � fö lj ande.
Den s k tvåårsregeln ( " ' p re skripti on s rege ln· · ) av�eende förlo�sning�
kostnad i 5 § andra stycket införsellagen. innebärande att beloppet inte
skall anses vara förfallet till betalning fön·�in det bestämts till beloppet. är
v ii l m ot i ve rad . Då underhäll�bidrag fas t s t �i llts i dom bör tidr�ikningen an�e'>
utgå från det t illfålle då domen v unnit l aga kraft .
Fördelningsregeln i 1 5 § införsellagen. vilken inneb�ir att förlossnings
ko�tnad �kall räkna� som l öpand e i sex månader. bör tol ka'> �ä att en �jätte
del av bidraget i fördel ningshä n seen d e skall anse� �om l öp and e under v arje
månad i den första sexmånadersperioden som b id rage t kan driva\ in ge
nom inför�cl. Be�tämmelsen är oklar och kan leda till m i!> '> U ppfat tn ing . En
ligt RSV'i mening bör 15 § införsellagen änd ra så att e n 'ij ätt edc l av för
lo s snings ko stn ad en vid samtliga fördelningstillfällen kon k urre ra r med öv
riga bidrag med samma rätt som om det varit löpande bidrag. En be'>täm
mel'>e med de tta innehåll skulle komma att överensstämma med vi�sa kro
nofogdemyndigheters tillämpning av nu gällande regel. Dessutom syne�
det vara motiverat att öka möjligheterna för mödrar att genom inför�el er
hålla ersättning för förl ossningsk os t nad e r . Härvid bör beakta!-. dels att
ko�tnaden är förhållandevis liten. dels att konkurrens oftast före li gge r med
underhållsbidrag till ba rn . där moder har möjlighet att från barnavårds
nämnd utfå bidragsförskott. Genom ändring av 3 kap 12 � lage n om a ll mä n
försäkring gäller från den l januari 1974 a tt försäkrad förälder. som inte
förvärv arbe ta r. i sa m band med ba rns bö rd har rätt till föräldrapenning.
Föräldrapenning utgår alltid med minst 25 kr per dag. Då någon bid rag s
form som motsvarar bidragsförskott inte lämnas moder för förlossnings
ko stnad fö re li gge r det ett intresse av att på det föreslagna "ättet förbättra
moderns möjlighet att utfå kostnaden.
Vid tillämpning av avräkningsregeln i 1 5 § införsellagen av�eende tilldel
ning av medel till äldsta skuld delar RSV uppfattningen i remis handlingar
na att förlossningskostnad är förfallen till betalning i anslutning till tiden
för nedkomsten. Verket förordar en ändring av införsellagen innebärande
att förlossningskostnaderna i detta hänseende anses vara i sin helhet förfall
na till betalning den dag då exekutionsurkunden tillkom (eller vann laga
kraft). Härvid erhålls en rutin som motsvarar den som förekommer vid in
försel för danska underhållsbidrag. vilka förfaller till betalning förskottsvis
i sexmånadersperioder. För sådana mål beräknas tiden för införselpre
skription med utgångspunkt från första dagen i sexmånadersperioden. l en
fördelningssituation omräknas dock bidraget till månadsbidrag ( 104 § ut
sök n i ngsku ngörel sen).
Riksskatteverket delar min uppfattning. att reglerna i 1 5 § andra stycket
införsellagen i vad gäller de s. k. förlossningskostnaderna är oklara och äg
nade att leda till otillfredsställande resultat. Verket före lår att en sjättedel
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av förlossningsko tnadema vid varje fördelning�tillfålle skall få konkurre
ra med övriga bidrag med samma rätt som om det rört sig om löpande bi
drag. Vidare förordas. att förlossningsko Inaderna vid tillämpning av re
geln om äldsta skuld skall anses vara i sin helhet förfallna till betalning den
dag då exekutionsurkunden tillkom (eller dom vann laga kraft). Jag biträ
der dessa förslag. l vad gäller regeln om äldsta kuld överensstämmer för
slaget visserligen inte helt med de synpunkter jag anlagt. Förslaget har
dock den obestridliga fördelen att vara redigt och enkelt att tillämpa.
Med stöd av den befogenhet som tillkommer mig enligt instruktionen för
riksdagens justitieombudsmän framlägger jag härmed detta förslag för Re
geringens övervägande.
•

•
•

Det ifrågavarande lagrummet har erhållit ändrad lydelse genom lagen
den 23 juni 1976 ( 1 976: 624) om ändring i införsellagen. Ändringen består
däri att hänvisningen till 7 kap. JO § föräldrabalken utgått till följd av att
reglerna om underhållsbidrag till ogift mor upphävts. Ärendet är därmed
slutbehandlat av regeringen.

Framställning till regeringen angående vissa kostnader i ärenden om
återtagande av avbetalningsgods
l en den 2 1 januari 1 976 dagtecknad framställning till regeringen anförde
JO Lundvik följ ande.
Vid inspektion av kronofogdemyndigheten i Göteborgs distrikt i maj
1975 uppgavs för mig, att det var brukligt att sökanden i ärenden om äterta
gande av dammsugare som sålts på avbetalning betalade vederbörande
kronoassistent 1 5-20 kr. per dammsugare i ersättning för att denne tog
hand om godset för sökandens räkning. Uppgiften härrörde från kronofog
den Rona Liining, som sade att hon tidigare tjänstgjort hos nio andra kro
nofogdemyndigheter där också samma system tillämpades.
Jag infordrade yttrande frän den i nspekterade myndigheten angående
lämpligheten av förfarandet. Kronofogdemyndigheten svarade.
Vid återtagningsförrättning enligt avbetalningslagen tillämpas vid krono
fogdemyndigheten i Göteborg den praxis. som härrör ända frän förste
ladsfogdens tid. att förrättningsman medtager ätertaget gods om han har
möjlighet att transportera det i sin bil och om han överen kommit med sö
kanden härom. Godset förvaras sedan i den förvaring lokal som myndig-
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heten tillhandahåller för utmätt gods och för sådant avbetalningsgods. som
köpare avlämnat personligen hos myndigheten för att undvika be�ök av
personal därifrån .
För sitt arbete med att föra godset från förrättning�platsen till bilen och
frän bilen till förv aringsutrymmet och för att han upplåter sin bil till det of
ta dammiga och skrymmande godset erhåller förrättningsmannen av sö
kanden ersättning på

1 5 - 20

kr. Storleken av ersättningen är beroende av

om förrättningsmannen anskaffat e m ball age till godset. l fråga om damm
sugare är detta oftast nödvändigt eftersom godset består av ett flertal de
lar.
Förfaringssättet har flera fördelar.
Omhändertagande av avbetalningsgods ingår inte i förrät tningsmannens
tjänsteåliggande. l de fall han uppbär ersättning föreligger en överenskom
melse - vanligen en generell sådan - mellan sökanden och förrättnings
mannen.
För förrättningsmannen skulle arbetsplaneringen försvåras om flertalet
ökanden i avbetalningsmål regelmässigt skulle in tälla sig till förrät tning
en för att omhändertaga gods. Arbetsplaneringen måste då göras upp med
vissa exakta tider. För förrättningsmannen skulle detta medföra antingen
väntetider eller fördubblade resvägar. Vid kronofogdemyndigheten i Göte
borg har en förrättningsman vanligen 20-25 förrättningar att verkställa per
förrättningsdag. Ett så stort antal skulle inte medhinnas. Verkställighetsti
derna för målen överhuvudtaget skul.le förlängas och till

lut leda till krav

på ökade personalresurser.
Försök har gjorts under förste stad sfogdens tid att låta sökanden inställa
sig vid varje förrättning. Systemet medförde sådana nackdelar att det inte
gick att fortsätta.
För sökanden innebär förfarandet uppenbarligen väsentliga fördelar och
besparingar. Då förrättningsmannen medtager godset besparas sökanden
förutom tidsspillan utgifter för resor och - om ombud anlitas - arvode till
denne. Ofta skulle sökanden vara tvungen att inställa sig två gånger i sam
ma mål eftersom kronofogdemyndigheten i Göteborg inte anlitar låssmed
vid först utsatta förrättningsdagen. l ett stort antal fall ant räffas dessutom
inte godset. Sökanden har då haft en helt onödig kostnad. Har sökanden
inställt

ig till en förrättning torde han vara mindre benägen att medge kö

paren anstånd med återtagning. Ur köparens

ynpunkt må te det ses som

en nackdel. Den be paring säljaren gör kommer i sista hand köparen till

godo. Vid vidräkning mellan säljare och köpare fär säljaren räkna sig till
godo resekostnader. traktamente och ersättning för tidsspillan. Köparens
skuld ti ll säljaren ökar med belopp motsvarande säljarens inställelsekost
nader och om ett tillgodohavande för köparen uppkommer minskar detta i
samma mån. Den ersättning förrättningsmannen erhåller begär sökanden
- såvitt jag känner till - aldrig att fä räkna sig till godo vid vidräkningen.
Den slutliga kostnaden härför står sökanden alltså själv för.
Förfarandet har emellertid också nackdelar.

l

systemet ligger en viss fa

ra för missbruk på det sättet att en förrättningsman kan betinga

ig en

oskäligt hög ersättning. Dessutom kan det för partema förefalla stötande
eftersom gränsdragningen mellan tjänsteåliggande och ett privat åtagande
under en tjänsteutövning kan vara svär att förstå.
Förfarandet har dock övervägande fördelar och tillämpas också i stor ut
sträckning. Läm pligen borde förfarandet därför regleras författningsmäs
sigt eller i kollektivavtal.

:! 1 8
Hiirdter remitterade� iirentkt t i l l rik..,..,l-.atte\er-1-et. 'om i n k llm med fiil
jande yttrande.
l Urendet iir fråga um förhällandet att förT�ittning�man tar hand lllll gllU'
\llm åtcrtagih genom hand rii<.: kning enligt avbeta lning..,lagen. \amt uppbiir
ersättning för bl. a . tran�port o<.:h emballering av god ...e t . Enligt riksskatte
verket\ mening är det fra n \3\ iii -,ökanden" \Om J...runofugdem� ndigheten-,
\ynpunkter lämpligt att biheh1'111a det på manga h�ll fö re !.. o mm a nde ' Y -,te

me t att förriittni ng�mannen i vi,..,a fall tar hand llm atertagen egendom ll<.:h

t ran\porterar den till kronofogdemyndigheten' lo!..a lcr. Sökanden hercd-,
härigenom möjlighet att hiimta egendomen vid för hl1nom liiglig tidpunkt. l
dc nc\ta fall �ir det de�sutom niirmare för \Ökandcn att äka t i l l kronofogde
myndigheten\ lokaler. \Om ofta iir <.:cntralt hclägna. iin att äka t i l l giilden:i

ren\ bo'>tad . Om det \kulle kriiva' att \Ökanden \jiilv alltid iir niin arande
vid fö rrii ttning och tar hand om ätertaget god\. ,J... u lle ofta upp\ta onödiga
km.tnadcr för '>Ökanden ' i lka ytter' t \kulle hela-.. t a giildcniiren. Det förc
kommer niimligen ofta att cfter\ökt god\ inte ant riiffa ... . Vidare kan hinder
för genomförande av förrii ttningen före ligga pa grund av att förriittning-.. 
mannen av prakti'>ka '>kiil inte kan hereda �ig t i l l t riide t i l l giildenären\ bo

�tad. För kronofogdemyndigheten� del underlät�<�-.. planeringen av förriitt
n i ng�re�orna om inte förriittning\mannen Lir bunden av alltför många för
rättning\tider. Vanligen genomför\ nera förriittningar �amtidigt efter e n

lämplig resp l a n . GäldenLirerna erhåller undcrTiittcl -..c o m en tid..,pcriod
inom vilken förrättning \kall iiga ru m . Om �ökande 'kall kalla� för att om
händerta återtaget god\. ma,te he..,ked om exakt förriittning�tid lämna\.
Har man fått be�tämma nera tider till olika �ökande och \edan någon eller
några förrät tni ngar hlir in't�illda p g a betalning. an,tånd e l l e r återkaJJcJ..,e
innebär detta olägenheten att förriittning�manncn rnä�te invänta övriga
förriii t n i ng�tider.
l Åke Allen markli Ut:-ökn ing'>rätt

( ) 54 f) har angett'> att kronofogdemyn

dighet het riiffande tran�porten av godset skulle kunna t i l l e rkänna fön·Utt
ning<,mannen ersättning enligt kungörelsen ang rc�eko\tnad\ersättning vid
tjän\tere\a med egen bil m m (hiler.,ättning�ku ngörel.,e n ) . Sadan kmtnad
får ho\ '>Ökanden utta\ i form av t i l lägg�avgift enligt c-.;eku tionsavgift..,.

kungörcben. Allenmark niirnner vidare att förr�i ttning�mannen des\utom
!>kall kunna erhålla skälig er�iit tning för emballering och översä n d an d e av

gods . Om avbetalningsgod� kan omhänderta!> vid för-r�ittning. uppkommer
sålede� frågan om ersättning för transporten skall utbetala!> enligt bilersätt
ningsk ungörel se n eller om förriit t n i ngsmannen !>kall ha rätt att an�c den
tjän�t han gör sökanden �om bi�ys�la och till följd härav uppbära �ärskild
ersättning från sökanden av<,eende hela uppdraget .
Enligt verket'> mening må!>te å t � k i l l nad göra!> mellan �ådana åtgärder
om åligger förrättningsman enligt författning och �ådana �om inte är för
fattningsreglerade och således föru t�ätter överenskommelse med resp bor
genär. Som exempel på det först nämnda fallet kan nämnas förrättnings
mannens omhändertagande av utmätt egendom. Enligt utsökningslagen
åligger det utmätningsmannen att i vissa situationer ta hand om utmätt
egendom och föra den t i l l myndigheten. Härvid får det anses som ett tjäns
teuppdrag att anskaiTa erforderligt emballage m . m . Vidare bör förrätt
ningsman t i l l e rkännas särskild ersättning enligt bilersättningsku ngörelsen
för transport e n . Ett omhändertagande av avbetalning�gods är däremot inte
e n tjän�teangelägenhet. då lagstadgad skyldighet att ta vård om egendom i
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samband med handräckning�förfarandet inte föreligger. Denna skillnad
medför att man inte förhandling�vägen kan lö�a er��ittningsfrågan. Det är
inte främmande i �ven�k �tatsförvaltning att tjänsteman har extrauppdrag i
an�lutning till :-in verk!>amhet. Som exempel kan nämna� det rapporte
ring�system över bl. a. meddelade betalningsförelägganden och lag�ök
ning�utslag som <,edan länge förekommit ho<> domstolarna. Verket anser
för sin del att förrättningsmannen efter överenskommel-;e med �ökande
bör ha r�itt att mot 'iiir'>kild er�ättning till �käligt belopp befatta sig med
godset.
Det är viktigt att information sprid� till �ökandena om att statsverket in
te bär an�var för eventuellt uppkommen skada på godset i samband med
att förrättningsman tagit hand om det för sökandens r�ikning. Verket anser
nämligen att anspråk på er�ättning enligt skadeståndo;lagcn inte kan riktas
mot statsverket för �ådan skada. Mot bakgrund härav syne:-. det lämpligt
att förr�ittningsmän �om omhiindcrtar gods har 'iärskild ansvar:-. för'i�ikring.

Jag vill till en början nämna att jag kommit i beröring med närliggande
problem i ett tidigare ärende. ätergivet i JO:s ämbct:,beriittelse 1973 s. 378.
Ä rendet rörde frågan om �ökanden mäste vara närvarande vid ätertagan
deL Jag sade i mitt be�lut bl. a. att situationer förekom där förrättningen in
te kunde genomföras utan <>ökandem närvaro. Jag nämnde del!> fall där
god et var �värt att identifiera. del fall där godset pä grund av sin storlek
inte rimligen kunde tagas om hand av utmätningsmannen. Att det förekom
att förrättningsmannen transporterade bort godset för sökandens räkning
mot betalning var icke nämnt i ärendet. Att en sådan praxis skulle före
komma har hitintills varit helt okänt för mig.
Jag kan inte k�inna annat än den största olust inför det system som till
lämpas i Göteborg och tydligen också inom åtskilliga andra kronofogde
distrikt. Att förrättningsmannen mot betalning tillhandagår handräcknings
sökanden på antytt sätt innefattar en enligt min mening olämplig samman
blandning av tjänsteutövning och privatuppdrag.
Jag kan h�ir nämna. att jag senare under år 1 975 in!>pekterade kronofog
demyndigheten i Karlskrona och där fick veta . att man tidigare tillämpat
den ordningen att det vid förrättningen medföljande vittnet tog hand om
dammsugare och fraktade dem till en expressbyrå mot en ersättning av 1 5
kr. Från ingången av år 1 974 hade systemet dock avvecklats. Bokverk och
småsaker togs om hand utan ersättning och i övrigt fick sökanden själv
frakta godset.
Om systemet att anlita förrättningsvittnet för ändamålet vill jag säga att
det är föga bättre än att låta förrättningsmannen ombesörja saken eftersom
vittnet regelmässigt är någon hos kronofogdemyndigheten anställd.
Enligt min mening vore det mest tilltalande att det åläggs förrättnings
mannen som en tjänsteplikt att omhändertaga godset när så är praktiskt ge
nomförbart (jfr tillvägagångssättet vid utmätning). Den ökade kostnad som
uppkommer för statsverket kan kompenseras genom ändringar i exeku-
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tionsavgiftskungörelsen. Däremot bör det enligt min mening inte fä före
komma att förrättningsman eller vittne betingar sig själv ersättning av sö
kanden.
Skulle det nu på många håll tillämpade systemet till äventyrs anses kun
na få bestå. borde någon reglering därav ske eller åtminstone någon kon
troll skapas däröver att icke oskäliga avgifter uttagas. Ytterst drabbar j u
avgifterna köparna. o m inte på annat sätt så genom att avbetalningspriser
na blir högre.
Med stöd av den befogenhet som tillkommer mig enligt instruktionen för
riksdagens justitieombudsmän får jag härmed framlägga berörda spörsmål
för den åtgärd. vartill Regeringen kan finna framställningen föranleda.

skattskyldig som blivit dubbeltaxerad har besvärat sig häröver och
betalat den skatt som debiterats med anledning av den ena taxering
en. Kronofogdemyndigheten har trots inblick i forhållaodena vid
upprepade tillf
ållen sökt indriva den skatt som foranleddes av den
andra taxeringen. Kritik av myndighetens åtgärder

Vid 1 968 års taxering åsattes Annika B . av taxeringsnämnden i Stock
holms fögderis 40:e särskilda taxeringsdistrikt taxeringar till statlig och
kommunal inkomstskatt med 4 650 resp. 9 150 kr. Hos dåvarande pröv
ningsnämnden yrkade sedermera vederbörande taxeringsintendent att hon
skulle taxeras i Engelbrekts församling för motsvarande belopp. Han åbe
ropade därvid (felaktigt) att hon inte åsatts någon taxering. Prövnings
nämnden beslöt den 30 juni 1969 att bifalla intendentens yrkande. Anni ka
B . anförde besvär över sist nämnda beslut och anförde att hon blivit dubbel
taxerad. Den 29 mars 1973 undanröjde kammarrätten det överklagade be
slutet och överlämnade handlingarna till länsskatterätten för prövning.
Kammarrätten uttalade därvid att Annika B. påförts taxering i Stockholm
- utom genom överklagade beslutet - jämväl av taxeringsnämnden i 40:e
särskilda taxeringsdistriktet och att det ankom pä skatterätten att vidtaga
erforderlig rättelse. Den 1 0 mars 1975 undanröjde länsskatterätten den av
taxeringsnämnden i 40:e särskilda taxeringsdistriktet åsatta taxeringen och
fastställde taxeringen i Engelbrekts församling.
I följd av den sedermera undanröjda taxeringen hade Annika B. debite
rats kvarstående skatt, som jämte restavgift uppgick till 85 1 kr., vilket be
lopp fullbetalts till kronofogdemyndigheten den 1 2 december 1%9. I följd
av prövningsnämndens taxeringsbeslut i juni l %9 påfördes hon tillkom
mande skatt om 8 2 1 kr. , som restfördes. Sedermera beviljade lokala skat
temyndigheten anstånd med erläggande av den tillkommande skatten till
dess två månader förflutit från den dag. då kammarrätten fattade det beslut
varav skattens storlek berodde.
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l en klagoskrift till JO uppgav Annika B . följande. Under den tid -.katte

frågan varit föremål för dom'>tolarnas prövning hade hon med jiimna mel
lanrum fått kravbrev från kronoa'\si�tenten Börje Allcbe<.:k. Hon hade vmje
gång förklarat aken för honom. varefter kravet upp�kj u t i h . T rot-.. att Allc
beck fått reda på kammarrättens beslut hade han den 3 0 j u li 1 1)74 '>änt ut ett
nytt kravbrev. K ravet upprepades i december samma år. Kort diirefter
togs henne ti llgodoförd överskjutande skatt om 602 kr. i mät för gäldande
av "skulden"'. l början av år 1975 meddelade Allebe<.:k att utmkitning skulle
ske för resterande 200 kr. . trots att han sade \ig veta att det inte fanns nå
gon skuld. Hon kontaktade då Allebecks chef som lovade att !.aken �kulle
ordnas upp. Utmätningen drogs tillbaka. l april. �åledeo; efter det att läns
skatterätten u ndanröjt den felaktiga taxeringen . kom emellertid Allebeck
oanmäld hem till henne och började ställa frågor om henne'> til lgångar och
levnadsförhållanden. Det såg ut som om avsikten var att av,kriva henne�
skuld i brist på tillgängar.
Efter remiss inkom kronofogdemyndigheten med yttrande vari anfördes
bl. a. följande. När Allebeck första gången fick ärendet omhand. fanns en
anteckning om anstånd på indrivningskortet. Kammarriittens beslut hade
sedan av vederbörande tjänsteman på kronofogdemyndigheten uppfattats

som ett slutligt avgörande angående skatten storlek �om medförde att an
ståndet inte längre skulle gälla. Uppgiften på centralregi�terbandet om an
ståndet fi c k därför utgå. På det vid nästa datakörning fra m � t �il l da indriv

ning kortet fanns inte längre uppgift om anstånd. Allebeck krävde då An
nika B. på det resterande beloppet. Den 17 april 1974 hade Allebeck an
tecknat att enligt telefonsamtal med vederbörande taxeringsintendent
skatteärendet skulle slutbehandlas inom den närma�te tiden. l augusti
samma är sände han ut ett nytt krav. som förutom nu ifrågavarande skuld
även upptog kvarstående skatt enligt 1973 ärs ta x e ring. Annika B. betalade
in den kvarstäende skatten och bad i ett brev Allebeck att beträffande den
tillkommande skatten ordna saken med skatterätten. - Den ti llgängsun
dersökning, som Allebeck i januari mänad 1975 bestämt sig för att göra . in
ställdes på grund av en ren skälighetsbedömning. - Den 1 8 mars samma är
hade Allebeck pä nytt kontakt med skattemyndigheterna och upply tes dä
om att ärendet troligen skulle avgöras inom en månad. - Den 17 april gjor
de Allebeck oanmäld hembesök hos Annika B . Hans avsikt var i första
hand att få till ståRd ett samtal med henne, i andra hand göra en tillgängs
undersökning för att eventuellt kunna anmäla skatten till avskrivning. An
nika B. vägrade emellertid att besvara hans frägor och hänvisade till skatte
rättens beslut den 10 mars. Allebeck fann dä för gott att avbryta förrätt
ningen. Ytterligare indrivningsälgärder var f. n. inte aktuella. då Annika 8 .

p ä grund a v länsskatterättens beslut torde komma att fä en restitutions
fordran, vilken troligen skulle komma att kunna utnyttjas för kvittning mot
den resterande skulden, 253 kr. - Möjligen hade kronofogden kunnat taga
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initiativ för att få till stånd ett nytt an\tåndsbeslut gällande till dess läns
katterätten beslutat i det av kammarrätten överlämnade ärendet

.

Annika B. inkom med påminnelser.
Å rendet avgjorde\ den 6 maj 1 976 av JO Lundvik \Om därvid anförde.
Att en -,kathkyldig '>Om av mi'>'>tag blivit paförd dubbel taxering ock�ä
kr�iv� p:l dubbel -,1-.att av en myndighet �om har kiinnedom om felaktighe
ten �i r otillfred-,�tällande. l Annika B : .., fall komplicerade-. situationen av att
den erlagda '>katten av..,åg den \edermera undanröjda taxeringen och att '>å
lede� det krav varom är fråga gällde �katt pä grund av en taxering �om ej
ändrade�. Förhållandet - '>Om av kronofogdemyndigheten �tarkt under
stryk.., - utgör emellertid enligt min h
1 ikt inte någon fullgod ur!.äkt för
myndigheten'> handlande.
Enligt 49 § J mom. dåvarande uppbörd'>förordningen fick an\tänd med

dela\ att gälla läng'>t intill de-,.., två månader förflutit från dagen för be\lut

med anledning av bewären. Lokala '>kattemyndigheten be..,löt beträffande
Annika B. att an\tändet '>kulle gälla till de\\ två månader förilutit från den
dag d ä 1-.ammarr�itten fattat det be'>lut \ arav ..,katten� '>torlel-. berodde. Då
kammarrätten med hänvisning till att dubbeltaxering förelåg överlämnade
ärendet till län skatterätten. är det förklarligt att det uppstod tvekan om lo
kala skattemyndigheten� an<,tånd�be�lut fortfarande gällde. Tydligen var
det en underordnad tjän�teman hos kronofogdemyndigheten \Om \trök an
teckningen om an-;tånd. Jag vill i nte lasta myndigheten för att å �kedde.
För Allebeck. däremot. måste det . efter det att han fått vet�kap om kam
marrätten� bc�lut. ha \tätt klart att en \ituation alltjämt föreläg där anstånd
med betalningen borde äga rum. Att han vid �ädant förhållande gick vidare
med olika indrivningsåtgärder var. om än formellt '>ett författning�enligt.
dock i !.ak olyckligt. Han borde åtmin�tone ha verkat för att nytt an\tånd
gav . Sär'>kilt olyckligt var hans besök ho!. Annika B. den 1 7 april 1975. '>å
lede� vid en tid då taxering�frågan. enligt vad han en månad tidigare in
hämtat från län'>'>katterätten . borde varit avgjord. Å tgärden att i detta �ke
de av handläggningen påbörja en tillgångsunder<.ökning för att eventuellt
avskriva skatten på grund av bristande tillgångar har Annika B . , enligt min
mening med allt fog , uppfattat som för sig kränkande.
Jag kan '>lutligen inte undgå att rikta viss kritik mot Allebecks chef. t. f.
k ronofogden Bo Johansson. Johansson var åtminstone i januari 1975 in
förstådd med förhållandena men synes inte ha vidtagit åtgärder för att reda
upp saken och förhindra ytterligare indrivningsför�ök.

Fråga om förutsättningar förelegat för återtagande av avbetalnings
gods. Betydelsen av delbetalning från köparens sida
A v 2 § första stycket lagen om avbetalningsköp framgår. �åvitt nu är i
fråga att �äljaren kan påkalla återtagning av god!>et om köparen för�um.
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mat 'ii n betalning!>�kyldighet och försummeben av'ier belopp. �om ute�tått
oguldet i min�t 14 dagar utöver förfallodagen och uppgår till min!>t en tion
dedel av avbetalning�pri�et eller. när fråga är om två eller Oera po!>ter. till
min!.t en tjugonde! därav.
Vidare är i 2 § andra !>tycket utsagt att. om köparen efter utgången av
den i för:,ta !.tycket angivna fri�ten men innan god!.et återtage� erlägger be
lopp '>Om ej betalats i rätt tid jämte ränta och kostnad�ersättning. säljaren
inte får taga godset äter om det skulle vara obilligt med hänsyn till vissa i
lagrummet närmare angivna omständigheter.
Slutligen är i 6 § stadgat att om säljaren yrkat att återfå godset. det icke
får återtaga!> om köparen på en gång betalar vad säljaren enligt 4 § har att
fordra (ogulden del av köpeskillingen med viss reduktion av oförfallna
po!>ter jämte ränta. gottgörelse för försäkringspremie m. m . ) .
ämna� k a n ock!>å att utmätningsman enligt 1 2 § under !>är�kilda förut
sättningar kan medge anstånd med verkställigheten under vi'>s tid.
Philipsons i Väner'iborg Bil A B sålde den 15 februari 1 974 en per!>onbil till
Hann u Törmän en för 43 919 kr. A v köpeskillingen skulle. -,åvitt nu är i frå
ga. 1 200 kr. betala� den �i�ta juli 1975 och lika stort belopp den sista au
gusti 1975.

l en an!.Ökan '>Om inkom till kronofogdemyndigheten i Trollhättan� di
)otrikt den 30 september 1975 begärde Philipsons i Vänersborg Bil AB äter
tagning av bilen under anförande att Törmänen inte betalat de i juli och
augusti 1975 förfallna beloppen. Kronofogdemyndigheten fick sedermera
veta. att Törmänen betalat juliposten den 29 september och avvisade den
lO oktober 1975 ansökningen om bilens återtagande enär förutsättningarna
för återtagning enligt 2 § lagen om avbetalningsköp ej var uppfyllda
(augusti posten uppgick ju icke till en tiondedel av avbetalningspriset j.
Philipsons i Vänersborg Bil AB besvärade �ig hos läns!>tyreben i Ä lvs
borgs län och framhöll att ansökningen var dagtecknad den 26 �eptember
1 975 alltså nera dagar innan Törmänen betalade. Efter�om augustiposten
fortfarande var ogulden hade kronofogdemyndigheten ej bort avvisa an
sökningen.
l beslut den 1 2 november 1975 uttalade länsstyrelsen att sedan bolaget 
innan ätertagning verkställts - frivilligt mottagit amortering för juli må
nad. förutsättningarna för återtagning enligt 2 § första stycket lagen om av
betalningsköp inte längre förelåg. Länsstyrelsen lämnade på grund därav
bolagets besvär utan bifall.
l skrivelse. som kom in till JO den 25 november 1975. hävdade Philip
sons Automobil AB all länsstyrelsens tolkning av 2 § lagen om avbetal
ningsköp var felaktig samt anhöll om JO:s uttalande i frågan.
Ä rendet remitterades till kronofogdemyndigheten och länsstyrelsen för
yttrande beträffande de närmare överväganden som legat bakom myndig
heternas �tällningstagande.
Härefter begärdes riksskatteverkets yttrande i saken efter hörande av

224
ett lämpligt antal länsstyrel�er och kronofogdemyndigheter om deras upp
fattning i den fråga ärendet gällde. Efter att ha inhämtat yttranden i frågan
från länsstyrelserna i Stockholms. Göteborgs och Bohu� �amt Malmöhus
län ävensom från kronofogdemyndigheterna i E lövs. Huddinge. Karl
skoga, Mariestads, Piteå och Stockholms distrikt svarade verket:
En förutsättning för att handräckning skall kunna meddela� är att det up
penbarligen ( I l § första �tycket) föreligger sådan betal n i ngsförsummelse
som sägs i 2 § första stycket. Försummelsen mibte fort farande föreligga
den dag ansökningen kom in till kronofogdemyndigheten. Är vid denna tid
punkt förutsättningen uppfylld. kan köparen därefter enligt verkets mening
inte hindra att godset återtas genom att göra betalningar som inte täcker
vad säljaren enligt 4 § har att fordra. En annan sak är att utmätningsman
nen kan finna att förutsättningar föreligger för att niedge anstånd med
verkställigheten ( 1 2 § ) .
I det för J O : s bedömning föreliggande ärendet hade ansökningen o m
handräcknmg daterats d e n 2 6 september 1975 och kommit i n t i l l kronofog
demyndigheten den 30 september. Enligt därefter av �äljaren lämnad upp
gift hade köparen erlagt - och säljaren moltagit - delbetalning redan den
29 september 1975. Betalningen var av den storleksordningen att betal
ningsförsummelse enligt 2 § första stycket inte förelåg den 30 september.
På grund härav anser riksskatteverket det slut vartill kronofogdemyndig
heten och länsstyrelsen kommit vara riktigt.
Klaganden inkom med genmäle.

Ärendet avgjordes av JO Lundvik den 13 maj 1 976. därvid JO anförde
följ ande.
Om de i 2 § första stycket lagen om avbetalning�köp angivna förutsätt
ningarna för godsets återtagande är uppfyllda och säljaren påkallat hand
räckning, har köparen alltjämt viss möjlighet att förhindra verkställighet.
Av 6 § följer nämligen att godset inte får återtagas om köparen på en gång
betalar vad säljaren har att fordra . både förfallna och ännu icke förfallna
poster, med den reduktion av förfallna poster som anges i 4 § och med den
grund i övrigt för beräkning av säljarens fordran som stadgas i samma pa
ragraf. Vidare framgår av 2 § andra stycket. att köparen under de där an
givna särskilda förutsättningarna kan förhindra godsets återtagande genom
att betala vad som utestår oguldet jämte ränta och ko tnadsersättning.
Erinras kan också om regeln i 12 § om möjlighet för utmätningsman att
medge anstånd med verkställighet, en regel som har samband med stad
gandet i 2 § andra stycket. Att märka är n u . att det för tillämpning av 6 §
eller 2 § andra stycket inte räcker med en delbetalning. Å beropande av 6 §
förutsåtter att köparen betalar allt vad säljaren har att fordra med angiven
beräkningsgrund och i det fall som avses i 2 § andra stycket må te köparen
betala allt som utestår förfallet.
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A v det anförda följ er. så somjag bedömer saken. att en delbetalning som
göre-. efter utgången av den tidsfrist som anges i 2 § för�ta stycket och e
dan -.äljaren påkallat handräckning hos utmätning�man för godsets återta
gande inte kan medföra att återtagandet förhindras. Jag är härutinnan helt
ense med rik��katteverket.
Annorlunda förhäller det -.ig. om delbetalningen göres - och accepteras
- innan �äljaren ännu vänt sig till utmätningsman. Mottagandet av en del
betalning. �å -.t or att vad som utestår oguldet inte längre svarar mot villko
ren i 2 § för� ta stycket. anses nämligen i detta läge liktydigt med ett av tå
ende frän �äljarens sida från att påkalla handräckning.
l det nu aktuella fallet gjordes delbetalningen i tiden mellan det säljaren
avsände sin framställning till utmätningsman och handlingens framkomst.
Någon regel i lag eller författning. som direkt tar sikte på hur ett sådant fal l
�kall behandla� finns inte. Goda skäl kan anföras för att det bör vara tiden
för handlingens framkomst som är avgörande. Detta tår bäst i överens
stämmebe med allmänna processrättsliga grundsatser. Sålunda är det i 1 3
kap. 4 § rättegängsbalken stadgat. att talan (i tvi temål) skall anses väckt.
då ansökan om stämning inkom till rätten. eller. om stämning ej erfordras.
då talan fram tätides inför rätten. l 45 kap. l § och 47 kap. l § ges för
brottmål liknande regler. Också rent praktiska skäl kan anföras för att det

är tiden för framkom ten som bör vara avgörande. Bl. a. är det i allmänhet
enda t denna tidpunkt som lätt och säkert kan fastställas. Jag delar därför
även på denna punkt riksskatteverkets uppfattning.
A v vad jag här sagt följer att jag inte vill kritisera kronofogdemyndighe
ten eller länsstyrelsen för det slut de kom till i det aktuella fallet.

Vid exekutiv auktion å andel i kommanditbolag skall iakttagas reg
lerna om försäljning av utmätt rättighet
Dödsboet efter Gustav Haglund ägde en andel i Kvarteret Börsen AB &

Co, Kommanditbolag. För uttagande av restförda skatter och annan döds

boets skuld tog kronofogdemyndigheten i Vänersborg distrikt i mät bo
lagsandelen.
Andelen såldes därefter den 16 april 1975 på exekutiv auktion för 14 1 96
kr.
l en skrivelse. som kom i n till JO den 28 januari 1 976. klagade dödsboet
över den exekutiva försäljningen. Som skäl för klagomålen anfördes vä
sentligen att dödsboet aldrig fått någon kallelse till auktionen samt att kro
nofogdemyndigheten sålde bolagsandelen - som lägt räknat hade ett värde
på 700 000 kronor - för endast 14 1 96 kronor.
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Ä rendet remitterade� till kronofogdemyndigheten för yttrande. Efter att
ha inhämtat yttrande från den ansvarige förrättningsmannen . numera kro
nofogden i Alingså� di!>trikt Tommy Brodin. avgav myndigheten svar. Häri
anförde<; bl. a . följande.
A v bolaget'> '>ena�te årsredovisning. som avsåg verk'>amhetsåret l okto
ber 1972 - 30 �eptember 1973 framgick att bolaget gått med förlust med
1 56 730 kr. Balan!.räkningen visade. att av insatskapitalet återstod för Gu'i
tav Haglunds del endast 38 267 kr. Å rsredovisningen för tiden l oktober
1973 30 �eptember 1974 var ännu inte klar vid undersökningstillfållet.
Byggmästare Johannes Nilsson. Uddevalla. har på förfrågan i november
1 974 uppgett. att Haglunds dödsbo inte klarat av sin del i kommanditbola
get!\ omko�tnader. Bolaget hade dä1för en fordran hos dödsboet på 70 320
kr. jämte ränta. De.,�utom var dödsboet skyldigt 6 1 1 3 3 kr. varav 1 6 008 kr.
i obetald hyra. 1 7 667 kr. avseende län och 27 468 kr. i kapitalunderskot t .
Med hän�yn till vad !>om således framkommit angående lönsamheten av
kommanditbolageb verksamhet och dödsboets ekonomiska förhällande
till bolaget an!>åg� det osäkert. om den utmätta bolagsandelen överhuvud
taget hade något v�irde. Bolaget hade under en längre tid försökt älja dess
huvud'>akliga tillgång . en bostads- och affärsfastighet i Mellerud centrum.
Bolag'>andelen'> värde var direkt avhängigt av om och till vilket pris en för
säljning '>kulle kunna ske. Vid tidpunkten för den exekutiva auktionen på
bolag�andclen var det känt att försäljningsansträngningarna hade misslyc
kats. Med hän'>yn härtill kan det inte anses sannolikt. att avsevärt högre
köpe�killing än den vid auktionen bjudna och godtagna om 1 4 1 96 kr. skul
le kunna uppnås.
Ifråga om meddelandet till dödsboet om den utsatta auktionen kan föl
jande anföras. Det tillhör de normala rutinerna hos kronofogdemyndighe
ten att sända kopia av auktionskungörelsen till gäldenären och i enskilda
mål även till borgenären samt till den förrättningsman som skall förbereda
auktionen och eventuellt hålla den. - - - Som Brodin framhållit i sitt ytt
rande är kronofogdemyndigheten inte skyldig att underrätta parterna i ut
sökningsmål om exekutiv auktion. utom när försäljning skall ke av ford
ran eller rättighet (91 § utsökningslagen).
Det bör anmärkas att vid den nu aktuella auktionen säldes även egen
dom '>Om utmätts för andra gäldenärers skulder. Olyckligtvi har i nämnda
underrättelse och i kungörelsen bolagsandelen angetts med " J st andel i
d&hbo"' i '>tället för dödsboets andel i kommanditbolaget. Det får betrak
ta <;om ett rent skrivfel. om än ett mycket beklagligt sådant. Brodin har till
mig uppgett. att han vid auktionen bjöd ut ''Gustaf Haglunds död bos an
del i Kvarteret Börsen AB & Co Kommanditbolag " ' . l auktionsprotokollet
- - - har vi<;serligen angetts: " 'Därefter utropade dödsboandelen . . . " .
Brodin har till mig uppgett. att han även här har skrivit fel .
Dödsboet kom i n med genmäle.

Vid ärendets avgörande den l april 1976 anförde JO Lundvik följande.
Vad först angår påståendet att försäljningen av bolagsandelen skett till
underpris . vill jag säga följande. Enligt 93 § 2 mom. utsökningslagen får in-
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rop ej godta om det är sannolikt att avsevärt högre köpe�killing lin den
bjudna kan uppnås. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet må�te det
ha fram tålt som i hög grad ovisst om ett väsentligt högre bud -,kulle kunna
erhållas. Auktionen kan därför på denna punkt lämnas utan anmärkning.
Vidkommande ärendet i övrigt vill jag först framhålla att den egendom
saken angår (andelen i kommanditbolaget) hör till kategorin rättighet.
Rörande kungörandel av exekutiv försäljning i ett fall som det föreva
rande gäller följande. Enligt 9 1 § utsökningslagen skall auktion på rättighet
kungöras minst fjorton dagar innan auktionen hålles och skall tillika. där så
kan ske. inom samma tid särskilda underrättelser avsändas med po::. ten till
borgenären och gäldenären. Av 55 § utsökningskungörelsen framgår att
underrättelserna får sändas i vanliga tjänstebrev.
Jag saknar anledning betvivla riktigheten av kronofogdemyndigheten
uppgift att underrättelse sänts till dödsboet. Att underrättelsen inte nådde
fram till adressaten bör icke läggas myndigheten till last.
Emellertid framgår av handlingarna att annat fel förelupit vid förfaran
det. Auktionen kungjorde i ortstidning den 8 april 1975. alltså endast åtta
dagar före auktionsdagen mot påbjudna 14 dagar. Mycket talar för att ej
heller underrättelserna till borgenär och gäldenär utgått i tid. Huru därmed
förhåller sig kan dock lämnas därhän. Felet med kungörandel är ensamt
för sig allvarligt och exempel finns i rättspraxis på att auktion vid sådant
förhållande undanröjts efter besvär (se NJA 1922 s. 57 och JO: ämbetsbe
rättelse 1 9 5 1 s. 1 1 9).
Det bör tilläggas att kungörandel var felaktigt i ännu ett avseende. Som
kronofogdemyndigheten också vidgått fick den utmätta bolagsandelen en
missvisande redovisning i annonsen angående försäljningen.
Någon tid för överklagande av auktion på utmätt lös egendom är icke
stadgad. Dödsboet har alltså alltjämt möjlighet att överklaga. vilket bör
ske hos överexekutor (länsstyrelsen i Ä l vsborgs län). Med hänsyn härtill
och till det pris som trots allt vid auktionen uppnåddes företar jag ej vidare
åtgärd.
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Taxering och uppbörd

Betydelsen av att taxeringsnämnd och skattedomstol klargör om ett
frångående av självdeklaration grundar sig på en skönsuppskattning
enligt 21 § taxeringslagen eller endast innefattar ett rättande av orik
tig uppgift; jfr reglerna om skattetillägg

I ett brev till JO framförde Lars Jonsson klagomäi bl. a. mot taxeringsin
tendenten vid länsstyrelsen i Stockholms län Bengt Welin. Jonsson menade
att Welin felaktigt vägrat godtaga vissa av Jonsson uppgivna omkostnader i

förvärvskällan rörelse vid 1973 ärs taxering.
Länsskatterättens i Stockholms län akt rörande ifrägavarande taxering
inlänades till JO. Av akten framgick bl. a. följande.
I sin allmänna självdeklaration uppgav Jonsson nettointäkt av rörelse till

l 1 88 kr. Taxeringsnämnden gjorde en kontantberäkning som utvisade un
derskott. Taxeringsnämnden taxerade därefter Jonsson "efte r skön med
ett säsom skäligt belopp om 20 000 kr. " . Härvid antecknade nämnden pä
självdeklarationens första sida nettointäkten av rörelse till 2 1 188 kr. Jons
son besvärade sig över taxeringen hos länsskatterätten.
Lokala skattemyndigheten i Sollentuna fögderi påförde Jonsson skatte
tillägg med 50 procent av den skatt som belöpte på 18 532 kr. vid taxering
till statlig och kommunal inkomstskatt. Jonssons taxerade inkomster till
statlig respektive kommunal inkomstskatt hade uppgått till 18 530 kr. resp
1 9 070 kr. (i oavrundade belopp 1 8 53 2 kr. resp. 1 9 072 kr.).

l anledning av Jonssons besvär hos länsskatterätten företogs taxerings

revision. I en revisionspromemoria dagtecknad den 28 augusti 1974 anför
de vederbörande revisor bl. a. följande. Jonssons rörelse avsåg bilrepara
tioner och försäljning av bilgummi. Lagerinventeringslistor saknades. Vid
granskningen ställdes följande material till förfogande: utgiftsverifikatio
ner, fem postgirotalonger, en förteckning över sålda bildäck samt en sam
manställning över inkomster och utgifter. Enligt uppgift skulle det ha fun
nits ytterligare en förteckning över inkomster av reparationer men denna
hade enligt Jonsson förkommit. Jonsson hade uppgivit att fakturor ej u tfår
dats till kunderna men att kvitto utskrivits på begäran. Som svar på kon
tantberäkning hade Jonsson angivit att bilförsäljning skett under år 1 972
för 5 000 kr. På telefonförfrågan hade han senare preciserat försäljningen
genom att ange att det var två bil:-.r som sålts till ett sammanlagt värde av
5 500 kr. Då bilarna torde ha reparerats ·· r·' försäljningarna varvid verktyg

och material i rörelsen använts. torde inkomsterna vid försäljningarna böra
betraktas som rörelseinkomster och upptas till beskattning. Upprättad
kontantberäkning utvisade ett kont; :överskott på 14 9 1 9 kr. Jonsson syn-
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tes kunna ha haft medel till bestridande av sina kontanta levnadskostna
der. Såsom sammanfattning anförde revisorn följande:
Nettointäkten yne på grund av vad som redovisats kunna beräknas en
ligt följ ande:
Bruttointäkter
Varukostnader
Driftkostnader
(inkl. värdeminskning)
Varulagerförändring
(25 800 ./. 29 500 = )
Nettointäkt

1 6 2 1 0 kr.
./. 1 1 7 1 8 kr.
./. 3 356 kr.
+

3 700 kr.
4 836 kr.

Det bör dessutom ifrågasättas om inte intäkterna vid avyttringarna av
två st. bilar på tillhopa 5 500 kr. bör bedömas som rörelseinkom t. l övrigt
har vid granskningen inte framkommit sädana omständigheter som synes
kunna motivera en skönsmässig höjning av nettointäkterna av röret en.
Revision promemorian utsändes till Jonsson för yttrande. Jonsson in
kom emellertid ej med erinringar.
Taxering intendenten Welin anförde i en skrivelse dagtecknad den I l
oktober 1 974 och rubricerad såsom "SANKTIONSAVG l FT YTTRAN
DE/BESV ÄR" följande.
Härmed avges följande yttrande över besvär som den skattskyldige an
fört över taxeringsnämndens beslut angivna är. Jämväl avges yttrande
över påfört skattetillägg. - - Räkenskaperna för den av klaganden bedrivna rörelsen har varit föremäl
för taxeringsrevision. Enligt en därvid u pprättad granskningspromemoria
har följande framkommit. Verksamheten avser dels bilreparationer dels
ock försäljning av bilgummi. Försäljning av bilar efter reparation på verk
staden har under 1972 skett till ett värde av 5 500 kronor. Detta belopp bör
därför inräknas i rörelsens resultat.
Rörelsens bruttointäkter avseende reparation och försäljning av bilgum
mi har beräknats till 1 6 2 1 0 kronor. Varukostnaderna bör efter justering för
felsummering på 235 kronor och för visst dubbelavdrag på 3 377 kronor
upptas tiU 1 1 7 1 8 kronor (exklusive mervärdeskatt). I deklarerade drifts
kostnader. 3 863 kronor, ingår mervärdeskatt med 507 kronor, varför av
dragsbeloppet bör godtas med 3 356 kronor. Varulagret bör upptas med yt
terligare 3 700 kronor (25 800 ./. 29 500).
Nettointäkten bör därvid med undanröjande av taxeringsnämndens ifrå
gavarande skönstaxering beräknas till ( 1 6 2 1 0 ./. 1 1 7 1 8 ./. 3 356 + 3 700 =
4 836 + 5 500 = ) l O 330 kronor mot deklarerade l 188 kronor.
l anslutning till vadjag ovan anfört bör underlaget för påfört skattetillägg
nedsättas till ( 10 330 ./. l 188 = ) 9 140 kronor.
Jonsson anförde i erinringar bl. a. följande: "Jag invänder mot följande
att bilen som sålts för 3 500 kr. göres avdrag för inköp av denna samt övri-

230

ga omkostnader s�bom bilskatt. besiktning ges. Däck beg. samt motor. ka
rossdel. hyra. värmeagg. då detta ej är upp att som utgifter på rörcl!>en.
Omkostnader är 3 230 kr. Vinst är således 270 kr. · · Vidare uppgav Jon��on
att han haft drift ko tnader utöver de vid taxeringsrevisionen iakttagna.
l ytterligare en !>krift om inkom till länsstyrelsen anförde Jons�on erin
ringar i ärendet. Welin tog del därav och vidhöll sina tidigare yrkanden.
Län�skattcriitten meddelade beslut i ärendet den 13 mar� 1975 unucr
§ 50387. l protokoll!>utdraget betecknades Jonsson �amt taxeringsinten

denten !>å�om klagande/ ökande. l länsskatterättens beslut�recit redovba
des bl. a. vad vederbörande taxeringsintendent ··i avgivet ytt rande och i
egna be:.vär"' anför1 i målet. Vidare redovisades Jon�sons invändning rö
rande beräkningen av intäkter vid avyttring av bilar. Läns�katterätten
meddelade följande beslut.
Vad i målet förekommit ger vid handen att lämnad deklaration icke kan
lägga� till grund för beräkning av rörelsens nettointäkt.
Enligt den utredning som förebragts beslutar länsskatterätten att netto
intäkten. med ändring av taxeringsnämndens beslut. skall vid Jon:.�on!>
taxeringar uppta11 till 1 0 330 kr.
l enlighet härmed och med rättelse av i taxeringsintendenten yttrande
förelupen felräkning vid taxeringen till kommunal inkomstskatt beo;tämmer
länsskatterätten taxeringarna på �ätt framgår av protokollet� första sida.
Underlaget för skattetillägg nedsätts till 9 140 kr.
l en inom ombudsmannaexpeditionen upprättad promemoria redogjor
des för vad som ovan intagits. varefter bl. a. följande frågor ställdes.
l . Taxeringsintendenten synes ha tillstyrkt att skönstaxeringen skulle
undanröjas men att rörelseinkomsten skulle bestämmas till högre belopp
än den i deklarationen upptagna. Enligt taxeringsintendentens mening
skulle skattetillägget " " nedsättas " " . Varför detta skulle ke och vilken
grund taxering intendenten därvid åberopade framgår dock inte av yttran
det i målet. Fråga synes dock inte vara om nedsättning av skattetillägg i
den mening som avses i 1 1 6 § i taxeringslagen utan om byte av grund för
skattetillägget. Skall taxeringsintendentens yttrande tolkas sä att denne
anför1 be vär ifråga om skattetillägget och därvid yrkat att skattetillägget
skulle utgå på grund av att Jonsson lämnat oriktig uppgift i deklarationen
rörande beloppet 9 140 kr. eller således pä annan grund än den av lokala
skattemyndigheten tillämpade? Varför framgick i så fall inte detta av ytt
randet? Hur resonerade taxeringsintendenten när han till synes anförde
besvär i denna del efter utgången av den i 76 § t redje stycket taxeringsla
gen stadgade besvärstiden? Ansägs bestämmelserna i 1 1 4 - 1 1 6 §§ taxe
ringslagen jämförda med 1 16 g och 1 16 j §§ samma lag ge befogenhet här
till?
2. Det är oklart om länsskatterätten ansett sig ha gjort en skönstaxering
eller fastställt taxeringen pä grundval av deklarationen och företagen ut
redning utan tillämpning av 21 § taxeringslagen. Hur ser rätten pä denna
fråga? Länsskatterättens beslut innehäller inte någon som helst motivering
ifråga om skattetillägget. Jag hänvisar till vad som anförts under l . H u r re-
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soneradc r�itten när skattetilläggsfrågan bedömdes? Varför motiverades in
te be!>lutet i denna del?
Promemorian j�imte Jonssons klagosk1ift remitterades till länsskatterät
ten och Welin för yttrande.
Uin .lskatt erä/le/1 svarade följ ande.

Pä grund av de brister som vid verkställd taxeringsrevJSIOn enligt
gran�kningspromemorian den 28 augusti 1974 konstaterats beträffande un
derlaget för deklarationen och med hänsyn till de motstridiga uppgifter
�om Jonsson lämnat rörande inkomsten av bilförsäljning fann länsskatte
rätten den avgivna deklarationen inte kunna läggas till grund för beräkning
av rörelsens nettointäkt utan att i stället rörelseinkomsten med stöd av
2 1 � taxeringslagen borde uppskattas efter vad med hänsyn till föreliggan
dc om!.tändigheter fanns skäligt. l likhet med taxeringsintendenten bedöm
de emellertid länsskatterätten pä grund av vad �om framkommit vid taxe
ringsrevi�ionen. att taxeringsnämnden ber�iknat rörelseinkomsten alltför
högt. Län!>skatterätten fann efter överläggning skäligt uppskatta ifrågava
rande inkomst till l O 330 kronor i överensstämmelse med vad taxeringsin
tendenten yrkat.
Läns�l-.atterätten har l>älunda liksom taxeringsnämnden vid beräkningen
av Jonssons i n komst av rör�bcn frängått hans självdeklaration med töd
av 2 1 § taxeringslagen. Enligt 1 1 6 a § andra stycket taxeringslagen skall
�kattctillägg påföras dä avvikelse skett från deklaration med stöd av 2 1 §
'>amma lag. Då länsskatterättens beslut innebär nedsättning av de taxering
ar som åsatts av taxeringsnämnden . har länsskatterätten i enlighet med be
stämmelsen i 1 1 6 i � taxeringslagen jämväl ned att det av lokala skatte
myndigheten påförda skattetillägget. Särskild motivering till länsskatterät
tens beslut rörande skattetillägget ansågs ej erforderlig. då skattetillägget
genom länsskatterättens beslut påfördes enligt samma lagrum som får an
ses ha timimpats av lokala skattemyndigheten.
Welin uppgav bl. a. följande. De uppgifter som framkom vid taxeringsre

visionen fick anses k lart ge vid handen att Jonssons deklaration inte kunde
läggas till grund för taxering. Welin bedömde därvid en skönstaxering som
ofrånkomlig. Han delade ej granskningsmannens uppfattning i detta avse
ende. Beträffande bilförsäljningen - som ej deklarerats - nämnde Welin att
Jonsson först till taxeringsnämnden uppgivit att han säll bilar för 1 0 000 kr.
och sedan till granskningsmannen att försäljningen avsett två bilar till ett
sammanlagt värde av 5 500 kr. Jonsson preciserade dä ej kostnader för re
paration av bilarna. l påminnelser den 22 oktober 1 974 uppgav Jonsson att

för äljningen avsett en bil för 3 500 kr. med omkostnader pä 3 230 kr. och
en vinst ä 270 kr. Welin framhöll vid ett senare tillfälle per telefon till Jons
son att dennes uppgifter beträffande bilförsäljningen var motstridiga och ej
kunde godtas. Welin fortsatte.
Såsom ovan framhällits har jag bedömt en skönstaxering som ofrånkom
lig. När jag i mitt yttrande 1 974- 1 0- 1 1 skriver. att "Nettointäkten bör där-
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vid med undanröjande av taxeringsnämndens ifrågavarande skönstaxering
beräknas till . . . ·· avser detta ej skönstaxeringen i princip utan endast den
siffermässiga taxeringen pä 20 000 kronor. Skön�taxering kall ju enligt
gällande anvisningar åsättas med belopp. �om står i �ä god överensstäm
melse med verklig inkomst som möjligt. Jag har därför i mitt nämnda ytt
rande med ledning av vad som framkommit vid den företagna revisionen
lämnat en siffe rmässig redovisning för justering till en enligt min mening
rättvisare skönstaxering. Därvid har den ej deklarerade bilförsäljningen
upptagits till ett såsom skäligt beräknat belopp på 5 500 kronor.
..
Min ifrågavarande formulering
med undanröjande av . . är mähän
da ej sä lyckad. Emellertid har jag bet räffande påfört skattetillägg angivit.
.
.
att underlaget härför borde .. . nedsättas till . . . . vilket mä tolkas såsom
ett förtydligande. Länsskatterätten har i vart fall tolkat mitt yttrande så
som min avsikt varit.
. . .

.

Jonsson inkom med påminnelser.
Det kan nämnas att Jonsson överklagat länsskatterättens beslut till kam
marrätten i Stockholm. Ytterligare en taxering revision har företagits hos

Jonsson.

Vid ärendets avgörande den 2 1 april 1 976 anförde JO Lundvik. såvitt nu
är i fråga. följande.
l princip är envar skattskyldig pliktig att ärligen redovisa sina inkomster

och sin förmögenhet i en självdeklaration. Deklarationen lämnas till led
n i ng för taxeringen. Uppgifterna i deklarationen kan frängås av taxerings
nämnden. t. e x . när den skattskyldige utelämnat inkomster eller förmögen·
het som bort redovisas eller när han yrkat avdrag för utgifter som han inte
haft i verkligheten eller som inte är av avdragsgill art. Den skattskyldige
blir i dessa fall taxerad med Gl'l'ikelse från sjäh·deklarationen.
Om någon deklaration ej avlämnats. uppskattas enligt 2 1 § taxeringsla
gen den skattskyldiges inkom t eller förmögenhet efter vad om med hän
syn till föreliggande om ländigheter finnes skäligt. Sädan skönstaxering
tillgripes. efter vad som utsägs i samma lagrum . också när deklaration vis
serligen avgivit men när . på grund av brister i deklarationen eller bristfäl
ligt underlag för handlingen. inkomsten av viss förvärvskälla eller den
skattepliktiga förmögenheten inte kan tillförlitligen beräknas.
l förevarande ärende koncentreras i ntresset kring. ä ena sidan. fall där
avgiven deklaration läggs till grund för taxeringen men med frängäP de av
en eller flera uppgifter och, ä andra sidan. fall där en deklaration

. .>serli

gen föreligger men där med stöd av 2 1 § taxeringslagen inkom�· .:ller för
mögenhet ändock uppskattas e ft er skön. De särskilda problem :-om är för
knippade med skönsuppskattning av förmögenhet lämnas i det följande ä
sid o.
Några detaljerade författningsregler har inte givits beträffande förutsätt-
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ningarm1 för skönstaxering i här avsedda fall eller för grunderna för in
komstberäkningen därvid. Relativt stadgad praxis har emellertid utveck
lats i skattedomstolama. i synnerhet vad gäller skönsuppskattning av rö
relse- eller jordbruksinkomsteL Det ligger i sakens natur att skön�taxe
ringsinstitutet har sin största betydelse i fråga om des�a förvnrvskällor
även om skönstaxering också kan bli aktuell i fråga om en löntagare . �om
inte förebringat utredning om inkomster frän olika håll. l sistnämnda fall
kan en skönstaxering ofta komma ganska nära den verkliga inkomsten be
roende på inkomna kontrolluppgifter m . m .
l må nga fall kan e n avvikelse från självdeklarationen tangera den rena
skönsuppskattningen. Det kan med andra ord vara vanskligt att preci se ra
var gränsen går mellan å ena sidan s k ö n sta xering och å andra sidan ett god
tagande i p rinci p av de k larati onen samtidigt som vissa avvikeber görs.
Ä ven om - t. e x . i rörebeidkarfallet - de räkenskaper som ligger till grund
för deklarationen befinnes i något hänseende ofull ständiga behöver sköns
taxering ej tillgripa� om den skatt sk y ld ige s inkomster ändå anse� kunna
.

beräkna� med ti llbörl ig noggrannhet med ledning av det material som före
ligger.
Tidigare har det inte förelegat något egentligt behov av att dra en skarp
gräns mellan de olika här avsedda fallen. Läget har emellertid blivit ett an
nat genom införande är 1 9 7 1 av reglerna om skattetillägg. Skattetillägg är
en avgiftssanktion som drabbar skattskyldig i tre skilda fal l . varom stadgas
i 1 1 6 a § taxeringslagen.
Enligt fö rsta stycket i 1 1 6 a § påföres skattetillägg, när sk attskyld ig i
självdeklaration lämnat oriktif( uppgift , och utgår med 5 0 1/r av den in
komstskatt som till följd av avvikelse från den oriktiga uppgiften. ut öv er
vad som eljest skulle ha utgått . påföres den skattskyldige eller hans make .
Enligt andra stycket påföres skattetillägg när a 1•vikelse skett från sjii/1·
deklaration med stöd m• 21 § och beräknas pä d e n skatt som till följd av
uppskattn i ng utgår utöver skatt pä inkomsten enligt deklarationen.
Enligt tredje stycket påföres skatt etill ägg när inkomsten uppska((as med
stöd a v 2 1 § på grund av utebliven självdeklaration.

Detta fal l . som delvis
följ er helt andra regler än de två förut nämnda. lämnas här ät sidan.
En avvikelse frän sj ä vd e k l arat io ne n . med eller utan tillämpning av 2 1 §
t axe ringsl age n . behöver inte alltid medföra at t skattetill ägg päföres. l 1 1 6
b § stadgas bl. a. att sk att e tillägg inte utgår i den män avvikelse inne b är
rättelse av u ppe nba r felräkning eller m i ss k ri v ning. Vidare sägs i 1 1 6 d §
bl. a . . att sk a tt e till ägg fär helt eftergivas om fe l aktigh eten eller underläten
heten med hänsyn till den skatt sk y ldi ges älder, sjukdom . bristande erfa
renhet eller den oriktiga uppgiftens särskilda beskaffenhet eller därmed
jämförlig omständighet är att anse som ursäkt li g.
Tillkomsten av nu berörda regler gör det e nl igt min men i ng nödvändigt
att man v id tax e ringen gör klart för sig och - i allt fall när taxering och pä
l

förande av skattetillägg handhas av olika myndigheter såsom för närvaran-
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de är fallet i för ta in tans - också klart utsäger om ett frångående av d e 
klarationen grundar sig på en skönsuppskattning med stöd av 2 1 § eller en

da!.t innefattar ett rättande av oriktiga uppgifter. l det senare fallet måste ju
den som har att pröva frågan om kattetillägg punkt för punkt gå ige n o m
avvikelserna för att !>C om skattetillägg skall påföras eller ej. Avvikelser
som innebär rättel�e av uppenbar felräkning fär t. ex. inte föranleda skatte
till�igg: .:n oriktig uppgift kan vara av sådan särskild beskaffenhet - den
en warbedömd �katterätblig fråga - att den får anse� ur�äktlig
osv. Är det diircmot fräga om skönstaxering . blir utrymmet för åberopande
av 1 1 6 b och 1 1 6 d §§ betydligt mindre. Tillämpning av 1 1 6 b § kommer
rör kan�ke

knappa�t all� i fråga.
Om taxeringsn�imnden funnit att den skattskyldige bör skönstaxera� på
grund av bri�ter i .:ller bri�tfälligt underlag för deklarationen och län��kat
terättcn har -;amma uppfattning men uppskattar inkomsten till lägre belopp
än vad ta\ering�n�imnden kommit till. kommer underlaget för kattetilläg

get att automati-,kt nedsättas enligt vad som följer av 1 1 6 i § taxeringsla
gen. Om diiremot länsskatterätten vis�erligen anser att deklarationen mås
te frånga-. men i mot at!> till taxeringsnämnden finner bristerna inte vara �å
allvarliga att � kö n � t axering bör tillgripas. blir förhållandet i vi � mån ett
annat. Ochå här kan den skattskyldige drabbas av skattetillägg men det
utgår då på annan grund. enligt första stycket i 1 1 6 a § taxeringslagen. Det
är emellertid t�inkbart att avvikelserna är sådana att skattetillägg - i enlig
het med vad hiir förut anförts - inte kommer i fråga eller att endast viss el
ler vissa avvikcl�cr �kall medföra sådan sanktion.
Det är med hän�yn till Jet nu anförda viktigt att taxeringsintendent och
skattedom�tol söker dra en skarp gräns mellan å ena sidan skönstaxering
och å andra sidan deklarationsfrångående som grundas på att deklaratio
nen befunnits innehålla påvisbara och beloppsmässigt bestämbara felaktig
heter.
l förevarande ärende angav taxeringsnämnden uttryckligen i sitt be lut
att man taxerat Jonsson efter skön. ämnden ansåg därvid att Jons-,ons
rörelseinkomster !>kulle l :ijas med skäliga ansedda 20 000 kr. Län!tskatte
rätten följde Welins förslag att dessa inkomster i tället skulle bestämmas
till lO 330 kr. Welin följde i in tur de förslag som t idigare framlagts av taxe
ringsrevisorn. Såväl skatterätten som Welin har i sina yttranden hit förkla

rat att man ansett att också beloppet 1 0 330 kr. grundade sig på en skälig
hetsuppskattning, dvs. att det alltjämt var tal om en skönstaxering av Jons
son.
Taxeringsrevisorn hade fätt fram beloppet l O 330 kr. på följan de sätt.

Från den av Jonsson uppgivna bruttointäkten 1 8 746 kr. drogs till en början
mervärdeskatt å 2 536 kr. Bruttointäkten blev därmed 16 2 1 0 kr. Ändringen
var alltså till Jonssons förmån. Jonsson hade upptagit varukostnaderna till
17 395 kr. men revisorn ville medge endast I l 7 1 8 kr. Skillnaden berodde
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dels på alt mervärdeskatt å 2 065 kr. frånräknades. dels på rättelse av fel
räkning å 235 kr .. dels ock på att Jonsson felaktigt dragit av ett belopp av

3 377 kr. såväl under varu kost nader som under driftskostnader. De i t 
nämnda uppgick t i l l sammanlagt 3 863 k r. . vari förutom nämnda 3 377 kr.
även ingick ett v ärdem in k n ingsavd rag ä 486 kr. Revisorn upptäckte dess

utom alt även här ingic k mervärdeskatt. vilket hade till följd att beloppet
�kulle reduceras med 507 kr. Driftskostnaderna uppgick därefter till 3 356
kr. Frl\n d e n angivna b ru ttoi n t äkten . 16 2 1 0 kr . . d rog re v i sorn varukostna
derna å I l 7 1 8 kr. samt driftskostnaderna å 3 356 kr .. varefter äterstod
l 1 36 kr. Till detta belopp lade!> sedan den i de k l a rat i on e n redovisade för
�ind r ingen i J o n �so n -. varulager. 3 700 kr., varigenom en net toin täkt ä 4 836
kr. framktlin. Ta xeli ng� re vi �orn i fråga s al t e därjämte om inte Jonsson ock
�å borde bc�kattas för ytterl igare 5 500 kr. . vilket belopp Jons�on vid revi
�ionen uppgivit �ig ha fl'ltt för försEdda bilar. Wdin föreslog i sitt yttrande
till mn�-.kallcrättcn alt Jon�sons rörel�einkom�t borde be�tämmas till av
rundade 1 0 330 kr. (4 836 + 5 500).

Det kan di,ku tera� om den av Welin före'>lagna och av l än ssk at te rätten
godtagna be l o pp -,be�tämningc n i J o n s ons fall verkligen g ru n dad e !>ig på
en -,J... � ilighetsupp-.kattning av rörelseinkomstema. Ta xeri ng srevi sorn pävi
�ade uirekta fe la ktigh e te r i deklarationen åsom felak tig mervärdcskattere
dovi-.ning. felräkning samt dubbelavdrag. Han ifrågasatte v id are om inte
Jon�-.on underlåtit att redovi a vi!>� angiven inkom�! av bi l för<,äljn i ng.
Jons�ons deklaration kom alt frängås av länsskatterätten endast i dc avse
enden d�ir ta x e ri ngsre vis orn påpekat eller ifråga'> al l direkta fe la ktighe te r .
alla till preciserade belopp. Varken av Welin� yttrande till läns�kattcrätten
eller av länsskatterättens beslut kan utläsas att Welin och rätten hade upp
fattningen alt det var tal om skö nstaxe ri n g av Jon!>son.
Welin oc h skatterätten gick ej heller närmare in på grunderna t'ör all �kat
te t ill�igg skulle påföras Jon<,son. Detta framstår numera �om fö1 J... larligt mot
bakgrund av Welins och skatterättens hit redovi�ade uppfattning all man
an�ett det vara tal om en s kö n s uppskat tn i ng av Jons'>On'> rörel�einkomster.
Någon förkl aring har dock inte lämnat'> till varför skatterätten angivit in
tendenten som klagande i sitt beslut. Denne� be�värstid hade fiir övrigt
gått ut när han yttrade sig över J onsson s be�vär. jfr 76 § t re dj e � t yck et
ta x e ri ng!> lage n.

Jonsson har överklagat länsskatterättens beslut till kammarrätten i

Stockholm. Denna har ännu icke prövat besvären. Med hänsyn hä11ill an
ser jag mig icke böra föregripa skattemålets be h an dli ng med några uttalan
den i frågan om det eventuellt finns några grunder för befrielse från skatte
t i llägg i Jonssons fall under den förutsättningen att man skulle komma till
den uppfattningen att Jonsson numera inte är föremål för skönstaxering.
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Taxeringsnämndsordförande har i en deklaration inlagt ett tidnings
urklipp med en bild av deklaranten - som begärt skattelindring på
grund av sjukdom - spelande golf. Kritik av taxeringsnämndsord
förandens åtgärd och av lokala skattemyndighetens vägran att ge
deklaranten begärd fotokopia av bilden m. m .

l en ' k ri ft till J O up pgav Erik Hjelmer bl . a. följande. Vid ett be�ök ho-.
lokala � ka ttemynd ighc tc n i Falköping� fögderi i november 1 975 fick han �c
den deklaration han lämnat till 1975 års taxering. Tillsamman� med dek l a

rationen läg ett tidningsurklipp med en bild på Hjelmer �fående ett golf� lag.
Vidare hade antecknats något om att "han är tydligen inte så dålig som han
.
uppger �ig vara. :-. pe l a r i B-kla!>'>Cn . . Hjelmer uppgav att han fö rv ägra t� att
fä en fot oko pi a a v ha ndlinge n . Hjelmer nämnde vidare att han led av reu
mati'>k vlirk ot:h därför �ökte motionera så mycket �om möjligt. Han ifrå
ga�a t tc om lof... a la -.kattemyndigheten hade rätt att samla in pres�u ppgifte r
om en pcr�on'> hobbie'> och arkivera dem tillsammans med deklarationen.
Hjelmer ifråga -.att e ock�å lokala skattemyndighetens kompetens att avgö
ra graden av han'> '>j ukdom. Han menade att den notering som gj ort s om
honom var att j ä m'> täll a med ren per onförföljel e . Slutligen frågade Hjel
mer om myndigheten kunde förvägra honom att erhålla kopior eller av
s k ri ft e r av det -.om rcgi�tremts om honom.
Efter remi�'> inkom lokala skattemyndigheten med yttrande. avgivet av
hlirad�-.krivarcn Las�e Larsson. Yttrandet åtföljdes av Hjelmers ifrågava
rande deklaration. Av denna framgick att Hjelmer yrkat skattelindring un
der åberopande av sin sjukdom. Taxeringsnämnden. där Larsson var ord

förande. förv�igradc honom dock avdrag för nedsatt skatteförmåga. Som
�käl angavs makarna� inkomstförhållanden varvid riksskatteverkets anvis
ningar åberopades.
Rörande tidningsurklippet och anteckningen i deklarationen anförde
Lars�on bl. a . följande.
I Falköpings Tidning fanns den 27 maj 1975 ett reportage från en golftäv
ling. A v reportaget framgick bland annat att Hjelmer ägnade sig åt golf pel
och att han deltog i tävlingar. En bild i reportaget visade Hjelmer utföran
de ett golfslag. Bilden var försedd med följande text: "Jag behöver golfen
som motion. Det säger Erik Hjelmer. som här brassar på". Samma dag, el
ler möjligen dagen efter reportaget var infört. granskade jag Hjelmers de
klaration före föredragningen i taxeringsnämnden. Då uppgifterna i repor
taget gav mig intryck av att Hjelmers sjukdom inte i särskilt hög grad på
verkade hans rörelseförmåga bedömde jag att de var av värde för taxe
ringsnämndens ställningstagande till Hjelmers yrkande om skattelindring.
Jag klippte därför ut bilden och lade in den i deklarationen . Till bilden fo
gade jag pä en arbetsblankett en minnesanteckning av följande lydelse:
"Se bilagda utklipp från Falköpings tidning 27/5-75. Tyd! inte så särskilt
sju k ! Spelar i kl a s 8 . " Jag vill i detta sammanhang tillfoga att jag är med
veten om att det endast är förhållandena under beskattningsåret som är av
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betydcl�e för bedömning av skattebetalningsförmågan men jag utgick ifrån
att Hjclmer� sjukdom�tillstånd inte nämnvär1 kunde ha förändrat<, fd\n
1 974 till 1975.
Såvitt jag minn� har jag vid föredragningen a v Hjclmcr-.. deklaration i
taxcring�nämnden omnämnt urklippet och minnesanteckningen. Jag kan
emellertid nu inte erinra mig i vilken mån uppgifterna påverkade taxering�
nämnden5. be'>lut att vägra Hjelmer extra avdrag. l den underrättelse Hjel
mer tillställt� om nämndens beslut har dock endast åberopat� �torleken av
han� och hans makas inkomster och jag utgår därför ifrån att nämnden an
sett att inkomstförhållandena utgjort t illräcklig grund för att extra avdrag
inte sk ul le medgivas. Oavsett vilken inverkan uppgifterna ifråga haft på
nämndens beslut anser jag inte att jag gjor1 mig skyldig till något otillbörligt
genom att informera taxeringsnämnden om i pressen förekommande upp
gifter. �om uppenbarligen kunde vara av betydelse vid bedömningen av yr
kande i Hjelmers deklaration.
Då uppgift erna inte använts av taxeringsnämnden som beslutsunderlag
kan di�kutera ... huruvida urklippet och anteckningen �kulle ligga kvar i de
klarationen. Jag har dock inte skänkt detta någon närmare eftertanke un
der taxeringsarbetet utan handlingarna torde ha blivit liggande kvar av ren
�lentrian. Detta 'iynes mig dock inte vara något �om kan lägga� mig till l as t .
och uppgifterna kan j u dessutom vara av visst värde vid ett eventuellt
överklagande av taxeringsnämndens beslut. Hjelmers uppfattning att det
skulle vara fråga om någon form av registrering saknar helt grund . och �om
jag ovan framhällit har uppgifterna endast varit avsedda att använda� för
bedömning av yrkandet om skattelindring i hans deklaration.
Formuleringen av min minnesanteckning har måhända blivit något tillpet ad. Den har dock inte en sådan ordalydelse som Hjelmer uppgett i si
na klagomål och kan enligt min mening knappa t uppfattas som något för
Hjelmer nedsättande eller på annat sätt kränkande. Jag vill också framhål
la att anteckningen endast varit avsedd som stöd för föredragningen och
att det under den tidspress taxeringsarbetet bedrivs inte ges tid för några
längre funderingar över utformningen av dylika interna noteringar.
Lar son yttrade därefter följande rörande sin behandling av Hjelmer�
begäran att utfå kopior av berörda handlingar i deklarationen.
l 2 kap. 8 § tryckfrihetslagen stadgas att myndighet är skyldig att mot
fastställd avgift tillhandahälla avskrift av handling som ej skall hällas hem
lig. Som vidare framgår av sistnämnda paragraf är myndighet ej skyldig att
framställa kopia av bild om svårigheter därför möter och handlingen kan
tillhandahållas på tället.
Lokala skattemyndigheten har ingen utrustning för kopiering av bilder.
Däremot finn en enklare kopieringsapparat för elektrostatkopiering av
handlingar med text. Den användes i huvudsak för internt bruk men också.
när så befinnes lämpligt. för kopiering av deklarationer och andra hand
lingar som lämnas ut mot avgift.
Hjelmer begärde, sedan han tagit del av sin deklaration med inneliggan
de handlingar. vid besök hos myndigheten 1 975- 1 2-0 l , att få kopia av ur
klippet och mina anteckningar. Jag meddelade honom muntligen att jag
inte ansåg myndigheten vara skyldig kopiera dessa åt honom.
A v Hjelmers begäran fick jag det intrycket a t t han inte önskade erhålla
avskrift av mina anteckningar utan att han endast var intresserad av kopia.
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Han framförde inga önskemål om skriftligt beslut och begärde heller inga
andra upplysningar om besvär över mitt beslut.
Jag försöker i min tjänst normalt tillmötesgå allmänhetens önskemål och
krav inom lokal skattemyndighets arbetsområde även i de fall någon direkt
skyldighet inte föreligger. l detta fall ansågjag emellertid inte att skäl före
låg för myndigheten att göra mera än vad som enligt gällande bestämmel
ser åligger den. Såvitt jag tolkat tryckfrihetslagen riktigt föreligger ingen
skyldighet att till handahålla kopia av handling som kan utlämnas i form av
avskrift. Med hänsyn till att myndigheten saknar utrustning för kopiering
av bilder och den bild varom är fråga tillhandahölls Hjelmer på stället kan
jag inte heller finna att lokal skattemyndighet varit skyldig att utlämna ko
pia av tidningsurklippet. Om Hjelmer så begärt hade han fått ett skriftligt
beslut med besvärshänvisning och han hade sedan i vanlig ordning kunnat
anföra besvär häröver. Som ovan nämnts uppgav emellertid inte Hjelmer
vid sitt besök hos lokal skattemyndighet att han önskade överklaga mitt
beslut. Jag har därför i skrivelse 1975- 1 2 - 1 5 meddelat honom att han kan
överklaga beslutet hos länsstyrelsen och att han om han så önskar kan er
hälla skriftligt beslut.
Hjelmer fick del av vad Larsson anfört och inkom med bemötande
därav.

JO Lundvik avgjorde ärendet den 9 februari 1 976 och anförde därvid.
Taxeringsnämndens ställning till Hjelmers y rkande om avdrag för ned
satt skatteförmåga har kommit till klart uttryck i nämndens beslut. Makar
na Hjelmers inkomstförhållanden var tydligen sädana att nämnden inte be
hövde ingå i någon närmare bedömning av om Hjelmers sjukdom satt ned
hans skatteförmåga. Ä ven om Larssons anteckning i deklarationsakten så
lunda inte varit ägnad att påverka taxeringsnämnden. har den mött stark
reaktion från Hjelmers sida. Detta är förståeligt. Förutom att bilden inte il
lustrerar någon händelse under det inkomstår som skulle bedömas av
nämnden. kan den avbildade situationen knappast tas till utgångspunkt för
ett uttalande om graden av Hjelmers sjukdom eller om hans hälsotillstånd i
övrigt. Såväl bilden som de därav dragna slutsatserna är således av ringa
betydelse för taxeringen av Hjelmer. Larsson har enligt min mening brustit
i saklighet genom att tillföra deklarationsakten ifrågavarande material.
Larsson uppger i sitt yttrande hit att han inte ansåg lokala skattemyndig
heten skyldig att kopiera tidningsurklippet och hans anteckning. Av
yttrandet kan vidare utläsas att Hjelmer möjligen kunnat få en avskrift av
själva anteckni ngen men att Larsson " "fått intrycket"" att Hjelmer endast
var intresserad av en kopia. Larsson hänvisar i. detta sammanhang till
myndighetens svårigheter att med befintlig kopieringsutrustning framställa
kopia av bilden i tidningsurklippet.
Tryckfrihetsförordningen begagnar termen avskrifi för handlingar och
uttrycket kopia för karta. ritning eller bild när tal är om mångfaldigande.
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Det är emellertid numera sällsynt att formligt avskrift sfö rfaran d e kommer

till stånd ho s myndigheterna när handlingar begärs utlämnade. Av praktis
ka skäl lämnar man ut fotostatkopior o. d. i stället för tidskrävande ma
skinskrivna avskrifter. l de flesta fall använder allmänheten också termen
kopia när man vill ha ett exemplar av e n hand li ng Med hänsyn härtill bor
.

de Larsso n ha lämnat Hjelmer en kopia i enlighet med dennes önskemål.

Vad beträffar Larssons förklaring att myndigheten saknar utrustning för
kopiering av bilder stadgas visserligen i expeditionskungörelsen att expe
dition bör va ra tydlig och fe lfri men Larsson borde enligt min mening ha
sökt kopiera också bilden och därvid upplyst Hj c l mer om myndighetens
bristande möjligheter att framställa bildkopior av bättre kvalitet. Det kan
1imligcn inte ha inneburit någon större omgång för Larsson att lägga in ar
betsblankettcn med den gjorda anteckningen och vidhäftad bild i kopieap
paraten. Jag anser att Larssons handläggning i denna del varit osmidig.
Vad som i ö vri gt förevarit föranleder ej vidare uttalanden från min sida.

Lokal skattemyndighet har i visst fall jämlikt 75 § uppbördslagen
fastställt att arbetsgivare är jämte arbetstagaren betalningsansvarig
för visst belopp som bort innehållas av lönen såsom preliminär skatt.
Äger arbetstagaren besvära sig över beslutet?
Vid JO Lundviks inspektion av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län i
september 1975 antecknades bl. a. följande.
l uppbördsenhetens ärende d nr 24.029-5-74 va r omständigheterna följan
de (fyra helt likartade ärenden rörande andra arbetstagare iakttogs ock
så). Blago Mikulic uppbar under år 1 972 lön från Hallverk Varvsindustri
AB. Lokala skattemyndigheten i Göteborgs fögderi fann vid kontroll av bo
lagets skatteredovisning att bolaget innehållit preliminär A-skatt på M i k u 
l i e s l ö n under v i s s t i d år 1 972 med ett 5 697 k r . för lågt belopp. Lokala skat
temyndigheten ansåg därvid at t skatteavdrag hade bort ske även på belopp
som utbetalats som traktamenten. l beslut den 1 5 februari 1973 fast st äll d e
lokala skattemyndigheten med stöd av 75 § dåvarande uppbördsförord
ningen att bolagetjämte Mikulic var betalningsansvarigt för beloppet jämte
restavgift härå. Mikulic yrkade hos länsskatterätten undanröjande av detta
beslut. Lokala skattemyndigheten och allmänna ombudet i uppbördsfrågor
avstyrkte i yttranden bifall till besvären. l beslut den 1 3 ju l i 1974 yttrade
länsskatterätten följ ande.
Mikulic kan ej anses äga besvärsrätt över lokala skat te mynd igh ete n s
beslut såvitt detta gäller fastställandel av arbetsgivarens solidariska an
svarighet att . jämte arbetstagaren. t i l l statsverket utbetala preliminär
skatt. enär beslutet i denna del ej kan anses ha gått Mikulic emot. Besvä
ren lämnas i fö ljd härav utan åtgärd i denna del.
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V au emcllcrtiu -,akcn gäller uen genom lokala �kattcm} ndighctcn!. bc
�lut uppkomna '>kyldighcten för Mikulic att redan under inkomståret er

lägga }- ttcrligarc preliminär skatt. ävensom restavgift darpä. �i r det ta n:t
got �llm jämlikt 85 * l mom andra stycket u ppbörd�förordningen m:tstc
an�ö tillkomma liin�!.tyrcbens uppbörd!>enhet att pröva. Uin'>skattcrät
tcn he-,lutar därför överlämna målet t i l l län:.styrelsen:. uppbörd'>cnhct
för vidare handliiggning i denna del.
Upply'>ning�vi'> meddelas att länsskatterätten i beslut denna dag under
niirma�t föregi\cndc paragraf av�lagit motwarande be!>vär fri\n arhet�gi
varen� '>illa.
Uin�'>t yre ben'> upphöru�cnhet y t trade därefter i bc!>lut dc n I l februari

1 1.}75 hl .

;t.

följande.

A v 85 * l mom uppbördslagen följer. att besvär över lokal skattemyn
dighets beslut enligt 75 § eller 77 § uppbördslagen angående arbetsgivar

ansvar för anställdas skatter kall ske hos länsskatterätten. Detta fram
gnr od �t'l av den hc!.vär�hänvisning. som meddelas i sådana be\lut.
L<ln�'>t yrcl'>en kan '>:tlunda i nte hand lägga nu ifrågavarande ärende.
..

J O Iii t ante�:kna följande t i l l inspcktionsprotokollct.
rrt'lgan. huruvida beslut om arbetsgivaran:.var för preliminär s l.. att !.. a n
an'>e� röra arbet\tagaren. h a r behandlats i J O : s ämbet!>berättclse 1967 !>.
367. Frågan har vidare behandlats i rättspraxis. se Svensk Skattetidning
1973. referatdelen s . 60j och där gjorda hänvisningar. l dessa fall gällde det
dock beslut. där arbetsgivaren helt eller delvis friats från ansvar. l förevar
ande fall var situationen den motsatta. Huruvida man även nu kan säga att
beslutet ej rör arbetstagaren kan diskuteras. Vidare ställer jag m ig frågan
de t i l l vad som legat bakom överlämnandet t i l l uppbördsenheten.
Enligt vad jag inhiimtat från lokala skattemyndigheten i Göteborg rörde
dess beslut endast det innchi\llna beloppet 5 697 kr. jämte rc�tavgift . Ö ver
lämnandet o�: h uppbördsenhetens svar därpå måste ha gjort ett förvirrande
intryt:k på Mikulic.
J O bc.,löt inhämta läns'>kattcrätten:. yttrande dels över h u r man resonc
rat när man avvisat Mikulic

besvär i vad gällde arbetsgivaren

an varig

het . dels över hur man resonerat när man överlämnat ärendet t i l l uppbörds
enheten. JO begärde vidare yttrande frän uppbördsenheten om hur man
där re!>oncrat i kompctcnsfrägan. Slutligen ville J O av remi��myndigheter
na veta vad som vidare hade hänt med ärende t .
l liin!>skatterättens yttrande. som avgavs a v förste länsasscs!.orn Bertil
Dolfe vilken var rättens ordförande då Mikulics besvär behandlades. an
fördes bl. a. följande. Länsskatterätten fann mot bakgrund av en entydig
rättspraxis i högsta instans samt med beaktande av att ifrågavarande skat
tebelopp tillgodoförts Mikulic såsom inbetald preliminär skatt att det över

k l agade beslutet inte kunde bedömas ha gått Mikulic emot. Det ansågs in
t e kunna inverka att förhållandena i Mikulic fall v a r motsatta d e m i rege
ringHLitt!>avgörandena i vilka det var arbetst agaren som yrkat att ett ur-
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sprungligt beslut om arbetsgivaransvarighet kulle kvarstä oförändrat. Det
bedömdes inte heller kunna påverka Mikulics rätt till prövning att det be
lopp. för vilket arbetsgivaren förklarats ansvarig . lämnats oförändrat vid
prövningen av den senare besvär. Det kunde råda delade meningar om
beslutets riktighet. Mikulic hade ej anfört besvär över beslutet.
Vad glillde över!Limnandet till uppbördsenheten yttrade !Lin�!.kattcrättcn
följ and.:.
Emellertid ansfig län�skatterätten att det frän arbetstagarens !.ynpunkt ej
var tillfr.:d�ställande med enbart nu angiven utgfing. Arbetstagarens argu
mentering gick ut på att ifrågavarande traktamentsbelopp skulle anse� vara
icke <.kattcpliktiga. Denna fråga finge i och för sig bedömas komma under
prövning vid den årliga taxeringen. Vad arbetstagaren emellertid måste anes ha avsett med sina besvär var enligt länsskatterättens bedömande att
erni\ en omprövning av �kyldighetcn att under löpande inkomstår genom
:-.katteavdrag nödga� erlägga preliminär skatt på uppburna traktamcntsbc
.
lopp. Ett be<.lut om si\dan �kyldighct måste anses ligga .. inkludcnt . i loka
la �kattcm} ndighcten!. beslut - något separat beslut om si\dan kyldighet
för arbct!.tagaren!. \ idkommande hade ej utfcirdats. Läns katterätten äger
emellertid ej pröva besvär som av er erläggandel av preliminär !>katt. Det
ma�tc an!.c� otillfred!>ställande om e n arbetstagares besvär i förevarande
hän<,ccndc inte pä något håll skulle kunna upptagas till prövning. Bedöman
det av ifri\gavarandc skyldighet kan även vara av bctydel c för en arbetsta
gare vid hans fortsatta anställning. Det tillkommer länsstyrelsen . på dess
uppbörd�cnhct. att pröva besvärsfrågor avseende uttagande av preliminär
skatt och debitering av preliminär skatt samt verkställande av skatteav
drag. Länsskatterätten beslöt därför överlämna målet ti ll l änsst yrel se n s
uppbördsenhet för vidare handläggning i denna del .
Det torde möjligen. i anslutning till ovanstående . principiellt kunna utta
las dl.' t ön�kcmålct. att i de fall där fråga är om beslut om arbetsgivaransva
righet för preliminär skatt under löpande inkomstår eller innan arbetstaga
ren pi\föns kvarstående skatt . lokal skattemyndighet borde ålägga utfarda
tvenne bc<,lut . ett �om utvisar vad arbet tagaren bort erlägga i preliminär
skatt. ett som utvi�ar arbetsgivarens solidari ka ansvarighet för samma
skattebelopp.
l yttrandet anförde!> slutligen att några överlämnaoden till u ppbördsen
heten ej längre gjordes. Or aken härtill var att samtliga de av arbet tagaren
åberopade o m !>t ä ndigheterna bedömdes komma med vid prövn i ngen av ar
betsgivarens besvär.

l uppbördsenhetens yttrande, avgivet av uppbördsdirektören Arne Bure
gärd och byrådirektören Lars Skoog, anfördes bl. a. följande.
K rav på betalning av skattebelopp och restavgift . som fastställts enligt
75 � uppbörd lagen . kan vidtas mot såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Som allmän regel gäller emellertid . att arbetstagaren skall krävas i första
hand. På grund av beslämmel en i 27 § 2 mom uppbördslagen gottskrivs
arbetstagare preliminär skatt . om arbetsgivare underlåtit att innehålla. re
dan när skatten fastställts till betalning. Arbetsgivare . som t i l l följd av det
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solidariska betalni ngsansvaret erlägger sådan skatt. har emellertid enligt
76 * uppbördslagen regressrätt gentemot arbetstagaren.
Beslut om arbetsgivaransvar för preliminär skatt innan arbetstagaren på
förts kvarstående katt. varom här är fråga. får sålunda an e röra också
arbetstagare n . Han bör därför ha möjlighet att göra invändningar mot

å

dant beslut i form av besvär. Av 85 § l mom uppbördslagen följer. att be
svär över lokal skattemyndighet beslut angående arbet givaransvar skall
anföras hos länsskatterätte n . Länsstyrelsens uppbördsenhet har vid hand
läggningen av nu ifrågavarande ärende och ett antal likartade ärenden an
sett att denna besvär ordning gäller för både arbetsgivare och arbetstaga
re. Som förut nämnts lämnas i beslut angående arbetsgivaransvar besvärs
hänvisning e n bart till länsskatterätten.
l länsstyrelsens beslut har meddelats besvärshänvisning till kammarrät
ten. Mikulic har inte överklagat beslutet.
Det fast ställda skattebeloppet jämte restavgift , 5 925 kr . . har inbetalats
av arbetsgivare n , Hallverk Varvsindustri AB, med 1 657 kr. den 1 9 novem
ber 1 973 och med 4 268 kr. den 3 december 1973.
Det kan tydligen finnas utrymme för olika meningar om hur ärenden av
n u ifrågavarande slag skall handlägga . Någon form a v förtydligande av
bestämmelserna härom kan därför framstå som önskvärd. Län katterät
ten har emellertid upphört med att besluta om ärendenas överlämnande till
länsstyrelsens uppbördsenhet.

Vid ärendets avgörande den 23 mars 1976 anförde JO Lundvik.

I 7 5 § uppbördslagen stadgas b l . a. följande.

U oderlåter arbetsgivare utan skälig anledning att vederbörligen fullgöra
sin skyldighet att verkställa skatteavdrag. är h a n jämte arbetstagaren an
svarig för skatt. vilken skatteavdraget skolat avse. t i l l belopp som svarar
mot vad han underlåtit att avdraga. Lokal skattemyndighet som utfärdat
eller haft att utfärda arbetst agare ns debetsedel beslutar om arbetsgivarens
ansvarighet i nämnda fall.
Sedan beslut fattats enligt första stycket må krav på erläggande av skat
tebeloppet riktas mot såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Vistas ar
betstagaren på känd ort inom riket. må arbetsgivaren krävas enda t om det
kan antagas att arbetstagaren u nderrättats om s i n skyldighet att erlägga
skattebeloppet. Beloppet må indrivas hos arbetstagaren i samma ordning
som gäller för restförd skatt.
Efterkommer arbetsgivaren icke anmodan att erlägga beloppet. må det
samma uttagas i den ordning som stadgas i fråga om indrivning av skatt,
dock att i nförsel ej må beviljas.
Arbetsgivare eller arbetst agare. som har att erlägga mot u nderlåtet skat
teavdrag svarande belopp. är tillika skyldig att å beloppet erlägga restav
gift.
Det kan tilläggas att arbetsgivare som betalat skatt för arbetstagare på
grund av dylikt fastställelsebeslut har regressrätt mot arbetstagaren enligt
76 § uppbördslagen.
I. 75 § u ppbördslagen göres ej någon skillnad mellan kvarstående skatt
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och preliminär A -skatt Beträffande sistnämnda skatteslag gäller jämlikt
§ 2 mom. uppbördslagen att sådan p re l imin är A-skatt, som arbe t sgi v a
.

27

ren fastställes ha underlåtit att draga av. skall gottskrivas arbetstagaren vid
debiteringen av slutlig skatt.
l förevarande ärende har upptagits frågan . huruvida arbetstagarens rätt
beröres av lokal skattemyndighets beslut om arbetsgivaransvarighet.
Jag vill inledningsvis nämna att i JO:s ämbetsberättelse 1967. s. 367.
finns ett referat. som givits rubriken: " Fråga om beslut om arbetsgivaran
svar för preliminär skatt kan anses röra arbetstagaren och om tillfalle där
för bör beredas honom att yttra sig över utredning. innan beslut medde
las " . Vid ifrågavarande tid fanns i nga uttryckliga bestämmelser i upp
bördsfölfatt ningarna (bl. a. gällde då 1953 års uppbördskungörelse) om at t
arbetstagaren skulle tillställas granskningsrapport och fastställelsebeslut.
Vid ärendets avgörande anförde J O A lfre d Bexelius bl. a. följande.
Arbetsgivaransvarighet i fråga om kvarstående skatt aktualiseras först
sedan skatten restförts. Redan innan fråga om arbetsgivaransvarighet upp
kommer är således skatten för arbetstagarens vidkommande förfallen till
betalning och kan utkrävas hos denne genom indrivningsåtgärder. I detta
fall innebär ett beslut om arbetsgivaransvarighet för arbet stagaren s del vä
sentligen inte annat än att denne på grund av regressbestämmelsen kan bli
skyldig att erlägga s kattebeloppet till arbetsgivaren i stället för till upp
bördsmyndighet, nämligen om arbetsgivaren avkrävts och erlagt beloppet.
Härav följer att ett dylikt beslut uppenbarligen icke nämnvärt berör arbets
tagarens rätt. - - -

Om arbetsgivare underlåter att verkställa avdrag för preliminär skatt ak
tualiserar detta i och för sig icke någon skyldighet för arbetstagaren att be
tala skatten förrän den efter verkställd taxering och debitering av slutlig
skatt eventuellt påföres honom i form av kvarstående skatt. I fråga om
rättsverkningarna av ett beslut om arbetsgivaransvarighet för preliminär
skatt är innebörden av bestämmelserna i 75 § uppbördsförordningen i viss
mån oklar. Enligt ordalydelsen
kan krav på erläggande av skattebe
loppet riktas mot såväl arbe t sgiv are n som arbetstagaren. Sedd mot bak
- - -

grunden av departementschefens förut återgivna uttalande i proposition
1953: 1 00 om att "hinder icke kan anses föreligga för indrivningsmyndighet
att - - - vidtaga exekutiva åtgärder mot arbetstagaren" synes avsikten
vara att beslutet utgör en exekutionstitel mot både arbetsgivaren och ar
betstagaren. Är så fallet blir följden att en arbetstagare i anledning av ett
beslut om arbetsgivaransvarighet under inkomståret kan krävas på skatt
betydligt tidigare än om beloppet uttagits i form av kvarstående skatt, var
till kommer en eljest icke ifrågakommen skyldighet att erlägga restavgift å
det fastställda skattebeloppet. Under sådana förhållanden kan sålunda ett
beslut om arbetsgivaransvarighet för preliminär skatt medföra icke ovä
sentliga rättsverkningar också för arbetstagaren . Om sådant beslut medde
las först efter det att arbetstagaren påförts kvarstående skatt, blir emeller
tid förhållandena desamma som angivits i fråga om beslut angående arbets
givaransvarighet för kvarstående skatt. Såsom redan nämnts gör lagtexten
i 75 § inte någon skillnad mellan beslut om arbet sgi varan svarighet för pre
liminär och kvarstående skatt. Det är eme lle rt id inte uteslutet att vad som i

244
föregående stycke åberopats såsom skäl fö r att uppdebiterad preliminär
skatt skall kunna uttagas hos såväl arbetsgivaren som arbetstagaren alle
nast avsetts att gälla beslut om arbetsgivaransvarighet för kvarstående
skatt. l så fall saknas direkt stöd för antagande att beslut rörande prelimi
närskatt skall kunna göras gällande direkt mot arbet�tagaren. Emellertid är
att märka att även om så icke kan ske. äger arbetsgivaren otvetydigt re
gressrätt gentemot arbetstagaren vare sig det av honom erlagda skattebe
loppet utgjort uppdebiterad kvarstäende skatt eller uppdebiterad prelimi
när sådan. Härav följer att det i före varande hänseende är likgiltigt vilken
av d e båda angivna tolkni ngarna som är den rätta: beslut om arbetsgivar
ansvarighet för preliminär skatt under löpande inkomstär måste under alla
förhållanden anses få påtagliga rättsverkningar för arbetstagaren.
Det bör anmärkas. att lagtexten inte hade samma lydelse när JO-uttalan
det gjordes som nu. Meningen · · beloppet mä indrivas hos arbetstagaren i
samma ordning som gäller för restförd skatt"" t i l lades år 1 969. Numera be
höver inte råda nägon tvekan om att exekution kan riktas direkt mot ar
betstagaren.
l det i J O : s ämbetsberättelse refe rerade ärendet hade dåvarande centrala
fo lkbokförings- och uppbördsnämnden i yttrande bl. a. hänvisat till rätts
fallen RÅ 1954 not Fi 339 och RÅ 1962 ref. 29. J O Bexelius menade för sin
del att en viss försiktighet synte

vara motiverad vid tolkningen av de bå

da rättsfallen i vilka klagandena uppenbarligen hade misstagit sig om inne
börden av arbetsgivaransvarigheten. De syntes ha trott att de själva skulle
bli fria från skyldighet att betala skatten om arbetsgivaren förklarades an
svarig härför. J O Bexelius yttrade därefter att han inte kunde finna annat
än att beslut om arbetsgivaransvar för preliminär skatt under löpande in
komstår eller innan arbetstagaren påförts kvarstående skatt måste anses
röra arbetstagaren som kunde ha ett påtagligt intresse av att få del av ut
redning och beslut i sådant ärende. Bland de invändningar en arbetstagare
kunde tänkas göra mot utredningen nämnde J O Bexelius påståenden om att
arbetsgivaren inte var huvudarbetsgivare. att berörd inkomst utgjorde net
tolön efter avdrag för skatt. att beloppet utgjorde kostnadsersättning eller
att något arbetsgivarförhållande överhuvudtaget inte förelegat.
Ovannämnda beslut. som för kännedom överlämnades t i l l chefen för fi
nansdepartementet. synes blott ha fått t i l l resultat att i 1 967 års uppbörds
kungörelse, som trädde i kraft den l januari 1968, intogs ett stadgande av
följande lydelse (81 § andra stycket).
Rapport som avser underlåtenhet att göra skatteavdrag t i l l ställes även
arbetstagaren i vad den angår honom. om hans adress är känd eller kan in
hämtas utan omgång.
Det kan vidare nämnas att i ri ksskatteverkets anvisningar i fråga om ar
betsgivaransvar. RSV Du 1 972: 5 s. 1 6 . sägs att beslut om arbetsgivaran
svar skall delges arbetsgivaren och att det också skall tillställas arbetstaga
ren.
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Man kan urskilj a tre olika typsituationer där beslut kan meddelas om ar
betsgivaransvarighet för skatt. Beslutet kan gälla kl•arstående skatt. Beslut
kan avse preliminär skatt. som ej dragits av. men där ansvarighetsfrågan
kommer upp först efter det att taxering och debitering verkställts. Slutligen
kan det röra sig om preliminär skatt, som ej dragits av, men där beslutet
meddelas antingen under själva inkomståret eller i så nära anslutning där
till att någon avräkning mellan preliminär och slutlig skatt ännu ej ägt rum.
l många fall - så exempelvis beträffande Mikulic - har arbetstagaren
inte ens blivit taxerad för inkomsten i fråga innan lokala skattemyndighe
ten meddelar beslut om arbetsgivaransvarighet. Endast detta tredje typfall
skall behandlas här.
Jämlikt 27 * 2 mom uppbördslagen skall arbetstagaren gottskrivas det
fastställda skattebeloppet vid kommande avräkning mellan preliminär och
slutlig skatt. Det är dä1för helt följdriktigt att beslutet fär karaktär av exe
kutionstitel även mot arbetstagaren. Vidare är att märka. att om arbetsgi
varen erlägger skattebeloppet. han kan göra regressrätt gällande mot ar
betstagaren. l båda fallen kan arbetstagaren komma att bli krävd på skatt
långt tidigare än eljest skulle ha blivit fallet. Därjämte uppkommer för ho
nom skyldighet att erlägga restavgift. en skyldighet som eljest kanske inte
skulle ha inträtt. Det är för övrigt fullt tänkbart att han eljest aldrig blivit
skyldig att erlägga skattebeloppet. Skatt har kanske avdragits från annan
inkomst av tjänst och det med så stort belopp att han vid slutavräkningen
får skatt åter. Ä ven möjligheten av en frivillig fyllnadsinbetalning av skatt
får tas i betraktande.
Beslut om arbetsgivaransvarighet i det här behandlade fallet får alltså be
tydande rättsverkningar för arbetstagaren. Han bör därför kunna besvära
sig däröver. Man kan tänka sig fallet att en arbetstagare, sedan han författ
ningsenligt fått tillfälle att yttra sig över en granskningsrapporL gör en i
och för sig berättigad invändning men att hänsyn därtill ej tas av lokala
skattemyndigheten som meddelar beslut om arbetsgivaransvarighet. Det
vore inte tillfredsställande om då endast arbetsgivaren skulle ha möjlighet
att få beslutet omprövat i högre instans. Ä ven arbetstagaren bör ha sådan
möjlighet.
Härtill kommer en annan . mera formel l . aspekt på problemet. När lokal
skattemyndighet meddelar beslut om arbetsgivaransvarighet skrivs detta
vanligen på blankett RSY 422 1 . på vilken förtryckts besvärshänvisning
vari meddelas att talan mot beslutet föres genom besvär hos länsskatterätt.
Enligt riksskattverkets ovannämnda anvisningar skall beslutet tillställas
också arbetstagaren. Det måste te sig förbryllande för denne att ett åtföl
jande av given besvärshänvisning inte leder någonstans.
Som framgår av det anförda hyser jag för min del den uppfattningen att
Mikulics besvär borde ha prövats av länsskatterätten. Den fråga jag tagit
upp synes emellertid ej ha blivit löst i rättspraxis (de ovan berörda rättsfal
len R Å 1954 not. Fi 339 och R Å 1962 ref. 29 - ävensom R Å 1972 not. Fi 943
också redovisat i Svensk Skattetidning 1973 - rör en annan situation). Jag
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vill därför inte rikta någon kritik mot länsskatterätten för att den avvisade
Mikulics besvär. Vad om förevarit är dock av den be kaffenhet att jag ser
mig föranlåten att för kännedom tillställa såväl statsrådet och chefen för fi
nansdepartementet som riksskatteverket detta beslut.
Vad slutligen gäller länsskatterättens åtgärd att efter avvisaodet av Mi
kulics besvär överlämna handlingarna till länsstyrel ens uppbördsenhet
konstaterar jag att 85 § uppbördslagen inte lämnar någon besvärsväg till
länsstyrelsen vad gäller beslut om arbetsgivaransvarighet. Jag anser där
för att uppbördsenheten gjorde rätt som inte ingick i någon prövning av det
dit överlämnade ärendet.

skattskyldiga, som anfört besvär till länsskatterätt över sin taxering,
har fått sina deklarationer särskilt granskade. Befogenheten av den
na granskning
Måndagen den lO november 1975 innehöll Dagens Nyheter en in ändare
från en anställd vid Sveriges Radio. Insändaren. som fält rubriken "Osak
lig kontroll" innehöll påstående om att anställda vid Sveriges Radio utsatts
för specialgranskning av taxeringsmyndigheterna sedan de anfört besvär
hos skattedomstolarna och yrkat att ej bli beskattade för förmån av fri mot
tagaravgift. Dessa besvär hade tillkommit sedan regeringsrätten beträffan
de en anställd funnit att denna förmån ej skulle beskattas. l nsändarförfat
taren uppgav att man väntade att myndigheterna snabbt och utan bråk
skulle rätta till det hela men i stället utsattes man för "långa listor med be
gäran om detaljerade uppgifter om reseersättningar. traktamenten etc. för
flera år tillbaka och för långa telefonsamtal på kvällstid". Vidare sades i in
sändaren att på fråga om orsaken till denna specialgranskning gavs direkt
var att det berodde på att rättelse begärt i licensfrågan. Insändaren be
..
tecknades avslutning vis om en öppen JO-anmälan· · .
Insändarens innehåll föranledde J O Lundvik att begära yttrande från
skattechefen i Stockholms län.
Skattechefens var åtföljdes bl. a. av länsskatterätten i Stockholms län
akter rörande iosändarförfattaren s. S . . extra ordinära besvär över
1 972 - 1 974 års taxeringar. Vidare medföljde ett antal yttranden från taxe

ringsintendent över liknande besvär från andra anställda vid Sveriges Ra
dio. Rörande deklarationsgranskningen i samband med besvär anförde
skattechefen följande.
Det har normalt alltid ansetts ingå i arbetsrutinen vid handläggning av
besvär att vederbörande taxeringsintendent gör en f6rnyad granskning av
den skattskyldiges hela deklaration för att rätta till ev. felaktigheter. obe
roende av om de är till den skattskyldiges nackdel eller till hans fördel. Det

•
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�ir ett naturligt led i arbetet med hänsyn till taxeringslagen bestämmelse
( l §) att taxeringarna blir överensstämmande med skatteförfattningarna
samt i m öjligaste mån l ikformiga och rättvisa.
Arten och omfattningen av eftergranskningen och därav betingade vida
re åtgärder blir beroende av den enskilde taxeringsintendentens initiativ.
Klart är att uppenbara felaktigheter i princip alltid bör rättas men att den
allmänna arbet bördan sätter en gräns för omfattningen i de undersökning
ar som kan ifrågakomma. Uppkommer misstanke om allvarligare fel nöd
ga:. taxcring'>intendenten företa utredning eller i vissa fall t. o. m. överläm
na ärendet för taxeringsrevision.
Vid bedömande av frågan om ett felaktigt belopp är att ame som ringa
får beaktas att det kan röra sig om felaktigheter under en följd av år. vilket
i dc nu aktuella �irendena varit fallet.
Kl'iHninJ,:syr/.. ande a1· Tf i samband med skatt.lky/diJ,:hl'.\Tiir
Generaldirektör Sten Walberg framhåller i e n artikel i tidskriften Skatte
nytt nr 6/ 1 974. sid. 2 1 2 . att det i den ordinära bc�värsproccssen inte är nå
got -.om hindrar att nya grunder åberopas av båda parter. bara man håller
�i g inom den bcloppsmä�siga ramen. Detta får ske efter den vanliga be
svär<;tidens utgång. och man kan alltså på den vägen få en " ' förtäckt'' ext
raordinär bcwär-,prövning eller eftertaxering t i l l stånd. Det finn!>. fortsät
ter Walberg. inte anledning att se annorlunda på �aken. när besvären an
förts i extraordinär väg. Jag delar denna Walbergs uppfattning och instäm
mer i han'> uttalande att den extraordinära besvärsrätten är till för att ge
den '>katt�kyldigc möjlighet att i efterhand fä vissa fel rättade. inte att få en
materiellt �ett för låg taxering.

Skattechcfcn gick därefter in på S : s besvärsmål och anförde därom föl
jande.
l en förfrågan 1 975-06- 1 2 har l an d s ka ns list Jan Mattsson an mod at S. att
besvara vis�a frågor beträffande 1 97 3 års taxering. Därvid har Mattsson
motiverat �in förfrågan med att S. anfört bes vä r hos länsskatterätten. fast
än frågo rna inte har något direkt samband med besvären . vilka i och för sig
är helt klara och inte erfordrar något fö rtydl igand e . Denna koppling mellan
besvär och begäran om utredning såsom den formulerats i Mattssons skri
ve l s er anser jag mindre lämplig och jag har förståelse för S : s mi ssn öj e . Jag
utgår emellertid från att Mattsson i själva verket inte har menat exakt det
som han skrivit utan endast uttryckt sig på ett något förenklat sätt. Han
borde i !>tället ha skrivit ungefär följande. "Sedan i anfört besvär över
taxeringen h ar jag blivit i tillfälle att gå igenom Er deklaration. Därvid har
jag gjort vissa iakttagelser som föranleder mig att framställa fö ljande frå
gor ' ' . Jag har underrättat Mattsson om det an förda
.

Skattechefen avslutade sitt yttrande med att han inte funnit belägg får
insändarens påst åend e om att nästan alla som d ri st at sig att invända mot
påförda taxeringar råkat ut för specialgranskning enbart på grund av att de
anfört besvär till länsskatterätten.

•
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Vid ärendets avgörande den 9 februari 1 976 anförde JO Lundvik.
Mänga �kallskyldiga har den. ingalunda orealistiska. uppfauningen all.
om de anför besvär över taxeringen . deras deklaration blir föremäl för en
extra granskning vilken eljest aldrig skulle ha kommit till stånd. De menar
med andra ord all det är förenat med risk att anföra besvär: vem vet om de
inte. lät vara oavsiktligt. råkat uteglömma någon inkomst eller göra ell för
stort avdrag som nu blir upptäckt'1
För egen del tycker jag det är rimligt och riktigt all taxeringsintendent i
anledning av besvären gör en viss prövning av taxeringen vilken inte be
gränsas snävt till dc punkter som blivit aktuella. Yrkas avdrag för rese
kostnader t. ex . . kan det vara rimligt au han granskar också vilka förmåner
som utgäll frän arbetsgivaren. Men det förekommer - för att anknyta till
det anförda exemplet - all taxeringsintendenten därjämte börjar granska
en helt annan förvärvskälla. t. ex. deklarantens inkomst av kapital. Jag kan
väl förstä all eu sådant tillvägagängssätt är ägnat all väcka förargelse
bland de skauskyldiga. Systemet inger också mig olust. Det mä vara all
man - med rälla - kan fordra all var och en deklarerar omsorgsfullt och
hederligt. Men granskningen i andra instans fär inte bli sådan all den en
skilde inte vägar ta till vara sin räll genom all anföra besvär.
l insändaren framförs påståendet all taxeringsintendenten i vissa angiv
na fall gäll alltför längt i sin strävan att uppnå materiellt riktiga taxeringar.
Det material som skallechefen förebragt ger emellertid knappast stöd för
denna misstanke. I insändarförfauarens fall har dock en olämplig formule
ring - nu påpekad för vederbörande befattningshavare - av en förfrågan
under granskningsarbetet bidragit till all framkalla sådan misstanke. Vad
som förevarit ger mig ej anledning till antagande att taxeringsmyndigheter
na missbrukat sina befogenheter i samband med behandlingen av de taxe
ringsbesvär som nämns i insändaren.
Länsskatterätten har ännu ej avgjort ifrågavarande besvärsmåL Jag sak
nar anledning all göra några uttalanden i de taxeringsfrågor som är aktuel
la. Med tanke på att skattechefen i sitt svar hit något berör taxeringsinten
dentens kviuningsrätt - vilken har viss betydelse för omfattningen av den
utredning som intendenten bör göra i mål där den skattskyldige anfört ext
raor·dinära besvär - vill jag dock hänvisa till att regeringsrätten icke godta
git kvittning vid extraordinära besvär. Skattechefen. som åberopar ett ut
talande av Walberg i Skattenytt 1974. s. 2 1 2 . synes mena att intendenten
skulle ha kvittningsrätt i dylika fall . Regeringsrätten har emellertid fortsatt
på den linje man slog in på i det av Walberg kritiserade rättsfallet R Å 1 968
Fi 2 1 1 6 . se RRK R 73 l : 8 och nu senast RRK R 75 l : 40 (jfr dock kammar
rättsavgörandet RRK K 73 l : 59). Taxeringsintendenten synes sålunda ej
kunna kringgå de för honom gällande extraordinära besvärsreglerna i 1 00
och 1 0 1 § § taxeringslagen och samma lags bestämmelser o m eftertaxering
genom att utnyttja kvittningsyrkande gentemot en skattskyldig som anfört
extraordinära besvär.
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Om delgivning av anmaning såsom forutsättning för påförande av
dubbel forseningsavgift vid underlåtenhet att avlämna arbetsgivar
uppgift
l 44 � lagen om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäk
ring. m. m . i dess nuvarande lydelse (SFS 1974: 938). som i sakligt hänse
ende överensstämmer med tidigare lydelse. ladgas följande.
Underlåter arbetsgivare, som har att avlämna arbetsgivaruppgift utan
an maning. att inom föreskriven tid avlämna sådan uppgift, påföres honom
f ö r!> e n i n g s a v g i f t med fem procent av den fastställda arbet givaravgif
ten. dock högst med 300 kronor.
Har arbetsgivare trots anmaning icke avlämnat arbetsgivaruppgift inom
den i anmaningen angivna tiden. bestämme för eningsavgiften till två
gånger det belopp som utgår enligt första stycket. dock minst till JOO kro
nor.
Vid JO Lundviks inspektion av lokala skattemyndigheten i Stockholms
fögderi i februari 1 974 diskuterades med förste fögderisekreteraren Carin
Broman myndighetens åtgärder i samband med anmaning till arbetsgivare
att avlämna arbetsgivaruppgift. Därvid uppmärksammades vad riksförsäk
ringsverket anfört i ett s. k. instruktionstillägg av den 29 januari 1 974 av
följande lydelse.
Viss tveksamhet har på sina håll uppstått hur man skall förfara med
stämplandet för förseningsavgift. då uppskattningsanmälan mäste göras
trots att arbetsgivaren inte löst ut försändelsen och sålede inte kan sägas
ha erhållit anmaning. Med anledning härav föreskrivs. att om arbetsgiva
ren inte löser ut försändelsen med ATP 1 5 . ny anmaning tillställs honom i
lösbrev. Om svar inte inkommer inom den i anmaningen angivna tiden. inänds uppskattning anmälan till verket med tämpel för förseningsavgift
med 1 0 1/r .
Efter remiss i frågan. om dubbel förseningsavgift verkligen påfördes när
anmaning utsänts i lösbrev och bevis sålunda saknades för att anmaningen
kommit fram . avgav riksförsäkring verket yttrande vari bl. a. redogjordes
för gällande författningsbestämmelser och de rutiner beträffande anma
ningsförfarandet m. m. som tillämpades av de l okala skattemyndigheterna
och riksförsäkringsverket. Verket anförde därefter följande.
Såsom framgår av ovanstående görs uppskattning av avgiftsunderlag för
beräkning av arbetsgivaravgift endast i fall . där det kan anses uppenbart,
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att arbetsgivaren sysselsatt arbetsk raft i sådan omfattning att uppgift�\kyl
dighet föreligger. l motsats t i l l uppskattningsdebitering enligt taxeringsför
ordningen bygger uppskattningsdebitering enligt avgiftsförord ningen så
gott som alltid på verkliga sifferu ppgifter. Underlagsbeloppen utgör regel
mässigt antingen av en eller flera arbetstagare deklarerade löner eller a v
arbetsgivaren i s i n självdeklaration gjorda avdrag för lönekostnader.
l ovannämnda instruktionstil lägg 1974-01 -29 i n tagen före�k rift . att upp
skattning�anmälan skall för-;e� med <;tämpel - eller riittare \agt kry,\mar
kerin g - för för-,eni ngsavgift med 1 0 �"'( medför inte. att arbet\givaren auto
matiskt påför� dubbel för�ening�a vgift . Kryssmarkeringen använd-. i 'am

band med att rib.försäkringwerket som grund för den manuella behand

lingen a v uppskattni ngsärenden på datamaskinell v�ig fra mräknar avgifts
underlag. avgifter samt eventuella avgiftstillägg och för:-.ening,avgifter.
Vid den manuella behandlingen av upp,kattn ing\ärendet ankommer det
di
i refter på ved erbörande hand !liggare att ta ställning t i l l fr1\gan om avgift\
til lägg och förseningsavgift bör påföras. Med stöd a v eftergiftsbe�tämmel
serna i 45

§ avgiftsförord ningen underlåter riksförsiik ringsverket i mänga

fall att påföra dylika avgifter. Sä är regelmibsigt fallet om arbehgivaren
bestrider uppgifts- eller avgiftsskyldighet eller d å det på annat :-.ii tt framgar
att arbetslagarfrågan kan vara tveham. Hänsyn tas givet v i � även till övri
ga i 45 § avgifhförord ningen angivna befrie lsegrunder. Skulle det vid
handläggningen a v uppskattn ingsiirendet inom verket visa 'iig. att arbetsgi
varen inte fått del av lokala skattemyndighetens anmaning. �kall dubbel
för�ening�avgift givetvis inte påföra � . R i ksför,äkringsverkct vill ti llägga
att det inte kommit till verkeh kiinnedom. att en arbet�givare i något fall
blivit påförd dubbel för�ening�avgift utan att ha fått del av lokal �katte
myndighet� anmaning att lämna arbehgivaruppgift.
För att så längt möjligt tillse att anmaning när den avgiftsskyldige har
riksförsäkringwerket emellertid he\lutat att upphäva instruktionstil lägget

1 974-0 1-29 i vad avser anmani ngsförfarandeL Verket kommer i stället att
föresk riva. att anmaning. som inte löses ut. skall tillställas arbetsgivaren
genom postdelgivning och i föreko mmande fall genom stämningsmanna
delgivning. oavsett om vite förelagts eller ej .

l be!>lut den 2 januari 1 976 anförde

JO

Lundvik följande.

Arbetsgivare. som underlåter att avlämna arbetsgivaruppgift . drabbas
a v v i s�a sanktioner. Om arbetsgivaravgiften skönsuppskattas i avsaknad
av dylik uppgift. påföres avgiftstil lägg enligt 43

§ tredje stycket lagen om

uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring. m. m. Har ar
betsgivaren anmanats att avlämna arbetsgivaruppgift men underlåtit att
göra detta inom föreskriven t i d . påföres dubbel förseningsavgift enligt 44

§

andra stycket samma lag. Dessa sanktionsbestämmelser medför att det n u
är av större betydelse än tidigare för den uppgiftsskyldige att han verkligen

får klart för sig att myndigheterna anser honom skyldig att lämna uppgift.
Anmaningsinstitutet skall fullgöra just denna fu nktion. En enkel anmaning
är numera förenad med rättslig sanktion mot berörd enskild. något som ti
digare var fallet endast med anmaning i vilken vite förelagts. Detta förhäl-
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lande gör att myndigheternas handläggning a v anmaningsförfarandet är
viktigt ur rättsäkerhetssynpunkt.
Av utredningen i förevarande ärende framgår att riksförsäkringsverket
tidigare föreskrivit att. om arbetsgivaren inte löst ut försändelsen med an
maning. en ny försändelse i saken skulle utsända i lösbrev till honom.
Härigenom \kulle sålunda myndigheten inte få något bevi om att arbetsgi
varen nått� av anmaninge n . l själva begreppet anmaning ligger dock att
den anmanade �kall nås av ett formligt föreläggande. Endast när så skett
skall dubbel försening�avgift påföras.
Jag är emel lertid lugnad av att det icke kommit till riksförsäkringsver
kets kännedom att arbetsgivare i något fall. då de tidigare gällande rutiner
na tillämpats. påförts dubbel förseningsavgift utan att ha fått del av lokal
skattemyndighets anmaning att lämna arbetsgivaruppgift.
Som jag �agt Ur det av betydelse att myndigheterna söker erhålla bevis
för att en anmaning verkligen nått fram till den berörde enskilde. Det är
därför i och för sig tilltalande att riksförsäkringsverket numera omprövat
sin tidigare ståndpunkt och be lutat att anmaning skall överlämnas i de for
mer som ange!> i dclgivningslagen. Denna åtgärd överen stämmer ock å
med mina önskemål om hur saken lämpligen bör lösas. Likväl kan det ifrå
gasätta om icke en klarläggande ändring i denna del bör ske i lagen om
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m . m . Denna
fråga har principiellt intresse.
Av 1 5 § nyssnämnda lag (tidigare kallad "avgiftsförordningen " ) framgår
att bl. a. sådan anmaning att avlämna arbetsgivaruppgift. vari vite före
lagts. skall delxes vederbörande. om det ej är känt att han icke kan anträf
fas. Rörande enkel anmaning . som inte förenats med ett vitesföreläggande.
finns inga bestämmelser i paragrafen .
Då ordet delgivning eller böjningsformer a v ordet delgiva förekommer i
en författning avses att delgivning skall ske enligt delgivning lagens regler.
Denna lag är t illämplig endast när det i speciallagstiftning förekommer ut
trycklig föreskrift om delgivning (jfr prop. 1 970: 1 3 s. 2 1 9 f. och 232). l sam
band med delgivningslagens tillkomst infördes dock. efter påpekande från
lagråde t . en övergängsbestämmelse till lagen med preci ering av lagens
tillämpningsområde i fråga om delgivning av kallelser, förelägganden och
andra underrättelser i sådan speciallagstiftning som skulle komma att äga
fortsatt tillämpning. l bestämmelsen stadgas följande.

l fråga om bestämmelse som avser kallelse. föreläggande eller annan un
derrättelse äger lagen tillämpning, om det med hänsyn till syftet med be
stämmelsen framgår att delgivning bör ske.

Under förarbetena till delgivningslagen anförde lagrådet också att det
fick förutsättas att det i fortsättningen vid stiftande av ny lag eller vid änd
ring i gammal lag övervägdes huruvida i nägot avseende delgivning i del-

252
givning!>lagens mening borde användas. och om så ansågs böra ske . detta
bringade!> till uttryck i lagtext genom en föreskrift att delgivning skulle ske.
Likaså borde . om det i annat sammanhang befanns att en gällande lag sak
nade före!.krift om delgivning ehuru sådan må te an e av edd. denna for
mella bri!>t i lagen fyllas (jfr prop. 1970: 1 3 s. 220). Departementschefen an
slöt sig till lagrådets förslag.
l 1 5 § avgiftsförordningen stadgades före delgivningslagens tillkomst att
anmaning vari vite förelagts skulle översändas i rekommenderat brev med
mottagningsbevis. l samband med delgivningslagens antagande gjordes
den redaktionella ändringen i paragrafen att dylik anmaning skulle delgivas
vederbörande. SFS 1970: 465. Något krav på delgivning vid översändande
av en enkel anmaning som ej förenats med vitesföreläggande uppställdes
däremot inte. Å r 1 972 trädde reglerna om försening avgift i kraft utan att
frågan om -.ättet för överbringande av en enkel anmaning berördes i den
nya lagstiftningen.
Eftersom l 5 § avgiftsförordningen ändrades i samband med delgivning lagens tillkom-;t kan övergångsbestämmelserna till delgivningslagen knap
past åberopas till stöd för att en enkel anmaning att avlämna arbetsgivar
uppgift �kall kunna överbringas till den sökte genom delgivning. Frågan
när delgivning skall ske av handlingar enligt lagen om uppbörd av vissa av
gifter enligt lagen om allmän för äkring, m. m. fär nog an es ha blivit ut
tömmande reglerad i 15 § nämnda lag. En tillämpningsföreskrift frän riks
försäkringsverkets sida är inte ägnad att bringa saken i annat läge.
Emellertid är det i sak önskvärt att berörda myndigheter har möjlighet
att anlita delgivningsförfarandet enligt delgivningslagens regler även i fråga
om dessa enkla anmaningar. Enligt min mening bör därför ett förtydligan
de stadgande. efter förebild av 54 § taxeringslagen . införas i nyssnämnda
1 5 § . Lämpligen kunde följande tilläggas.

Finne� beträffande anmaning eller annan i denna lag avsedd handling va
ra av betydelse att erhålla bevis för att handlingen kommer vederbörande
t i l l handa . skall handlingen delgivas honom . om det ej är känt att han icke
kan anträffas.

Ett dylikt tillägg i stadgandet skulle täcka såväl de fall där delgivning en
ligt paragrafens nuvarande lydelse skall ke som de fall där enkel anmaning
utsände!>. sakkunniga har numera t i l l kallats inom finansdepartementet för
att utreda frågan om det skatteadministrativa sanktionssystemet. Jag fin
ner vid sådant förhållande inte nödvändigt att bringa det spörsmäl jag här
berört särskilt till regeringens kännedom utan nöjer mig med att överlämna
ett exemplar av detta mitt beslut till de sakkunniga för det beaktande de
finner ämnet vara värt .
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Ansökan om jämkning av skatteavdrag på lön bör behandlas skynd
samt. Göres ansökan långt före inkomstårets början kan dock hinder
möta häremot

I en skrift. som inkom till JO den 26 januari 1976. framförde jur. kand.
Per Björkman klagomål mot lokala skattemyndigheten i Stockholms fögde
ri för att han fått vänta över fyra månader på beslut i ett ärende om jämk
ning av preliminär A-skatt för år 1976. Björl;man uppgav bl. a. att ham an
sökan kommit in till myndigheten den 15 september 1975. Den 16 decem
ber 1 975 begärde myndigheten att ansökan skulle kompletteras. Vid samtal
med en tjänsteman hos myndigheten den 19 december 1975 angående be
gärd komplettering fick Björkman besked om att beslut skulle meddela�
inom kort eftersom underlaget då var klart. Björkman fick också upply!.
ningen att alla ansökningar om jämkning av preliminär A-skatt för nästföl
jande är samlades för handläggning i december. Genom att beslut i Björk
mans ärende meddelades först den 2 1 januari 1 976 hade svårigheter upp
kommit för Björkman att betala ränta på det lån som föranlett jämkningsan
söka n.
Efter remiss inkom lokala skattemyndigheten med yttrande . vari bl. a.
anfördes följande.
Till lokala skattemyndigheten inkom från Björkman den 1 5 september
1975 en ansökan dagtecknad den 12 september om jämkning av den preli
minära skatten år 1 976. Då Björkman som gatuadress angivit Kindstugalan
5 . dvs. en adress inom Storkyrkoförsamlingen. överlämnades ärendet till

det skattekontor vid myndigheten som handlägger ärenden tillhörande
denna församling. Björkman tillskrevs den 16 december för erhållande av
vissa kompletterande uppgifter. Det är lätt att nu konstatera att ifrågava
rande brev t i l l Björkman inte hade bort sändas. då Björkman i sin ansökan
lämnat tillräckligt underlag för utfardande av jämkningsbeslut. Den 19 de
cember tog Björkman telefonkontakt med en av kontorets tjänstemän. Vid
samtalet framkom att Björkman n u mera hade ny adres . Grev Turegatan
86. Stockholm och att Björkman torde bli mantals kriven på denna adress
för är 1976. då han var kyrkobokförd där den l november 1975. Med hän
syn till att denna senare adress tillhör Hedvig Eleonora församling över
lämnades ärendet till det skattekontor, där ärenden tillhörande denna för
samling handläggs. Beklagligtvis kom beslut i ärendet icke att utfarda om
gående utan först den 2 1 januari. M y n d igheten fär beklaga att tidsutdräk
ten till utfårdandet av beslut blivit så läng.
Björkman inkom med påminnelser.

Vid ärendets avgörande den 22 mars 1 976 anförde JO Lundvik följande.
Björkmans ansökan avsägjämkning av skatteavdrag på lön. Enligt 46 § 3
mom. uppbördslagen skall beslut om sådan jämkning meddelas inom tio
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dagar om inte ärendet invecklade beskaffenhet eller andra särskilda om
ständigheter föranleder till annat. Ä ven i övrigt skall jämkningsärenden
handläggas med stor skyndsamhet. Möjligheten till skattejämkning styr ju i
många fall den en kildes ekonomiska planering inför inkomståret.
Stadgandet i 46 § 3 mom. uppbördslagen får enligt min mening inte läsas
efter bokstaven när jämkningsansökan görs långt före ingången av det in
komstår varom fråga är. Man kan ju då inte med säkerhet överblicka . vilka
skatterättsliga regler som kommer att gälla, var vederbörande blir mantals
skriven, om han skall erlägga A-skatt eller B-skatt osv. l förevarande fall

förelåg emellertid förutsättningar för meddelande av beslut den 1 9 decem
ber och ärendet borde då ha forcerats. Björkman måste ha haft all anled
ning att förvänta sig att jämkningsbeslut skulle föreligga före årsskiftet så
att han kunde utfå sin januarilön efter reducerat skatteavdrag. På grund av
lokala skattemyndighetens långsamhet gick Björkman miste därom.
Lokala skattemyndigheten har beklagat det inträffade. Jag förutsätter att
myndigheten nu ser till att sådana dröjsmål i jämkningsärenden inte vidare
inträffar.

Misstag från skattemyndighets sida bör rättas snabbt och inte först
sedan den skattskyldige vänt sig till JO

Generalkonsuln C . - H . Nauckhoff, som den l november 1972 var bosatt
på Stora Essingen i Stockholm, mantalsskrevs där för år 1973. I slutet av
år 1 972 hade dock Nauckhoffflyttat inom kommunen till Bromma försam
ling där han förvärvat fastigheten Benprylen 2. l sin till 1 974 års taxering i
Essinge 2:a taxeringsdistrikt avgivna självdeklaration redovisade Nauck
hoff bl. a . sagda fa tighet. Garantibeloppet för denna uppgick till 2 520 kr.
Förutom taxering härför i ovannämnda taxeringsdistrikt blev Nauckhoff
taxerad för garantibeloppet också av taxeringsnämnden för Stockholms
fögderis 4 1 :a särskilda taxeringsdistrikt. Däri taxeras inom Stockholms
kommun icke bosatta fysiska personer som ägt fastighet eller drivit rörelse
i kommunen, . k. utbor. Nauckhoff blev alltså dubbeltaxerad för garanti
beloppet. Efter besvär från taxeringsintendenten undanröjde länsskatte
rätten i Stockholms län i beslut den 16 maj 1975 (efter sammanträde den 30
april 1 975) den taxering som åsatts N auckhoff i 4 1 :a särskilda taxeringsdi
striktet.
l en skrift, som inkom till JO den 9 januari 1976, uppgav NauckhofT att
kraven på skatt, 575 kr. , för garantibeloppet icke hade upphört efter läns
skatterättens beslut. På våren 1 975 hade han fått debetsedel på preliminär
B-skatt för år 1 975 med krav på nämnda skattebelopp. Debetsedeln angavs
avse skatt i annan kommun än hemortskommunen. NauckhofT hade vidare
i maj 1 975 erinrats om sin skyldighet att avge deklaration beträffande fas-
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tigheten trots att han redovisat den på föreskrivet sätt i sin allmänna själv
deklaration. Den 26 maj hade han utförligt redovi at ärendet i brev till lo
kala skattemyndigheten och då hemställt att fä slippa flera krav. Nauck
hoff upplyste att han varit i kontakt med både lokala skattemyndigheten i
Stockholms fögderi och med kronofogdemyndigheten i Stockholms di
strikt men inte kunnat fä rättelse. Myndigheterna hade hänvisat till att kra
..
vet "åkt in i datamaskinen och att det tog tid att dra tillbaka ärendet.
Nauckhoff bad om JO:s hjälp att fä rättelse och slut på de äterkommande
kraven.
Efter remiss yttrade lokala skattemyndigheten följande.
Den felaktigt debiterade preliminära B-skatten har sin grund i den miss
tagstaxering av fastigheten Benprylen 2 som skedde vid 1 974 års inkomst
taxering. Den felaktiga taxeringen undanröjdes genom länsskatterättens
beslut den 30 april 1975. Beklagligtvis skedde inte avregistrering i den loka
la skattemyndighetens J-aviregister, varför Nauckhoff med ledning av
1 974 års taxerade inkomst debiterades preliminär B-skatt för är 1975 avse
ende fastigheten Benprylen 2 och tillställdes debetsedel å preliminär skatt
under adress Stolpevägen 1 7 , 1 6 1 53 Bromma. Hade Nauckhoff tagit kon
takt med lokal skattemyndighet då debetsedeln erhölls hade den felaktigt
debiterade preliminära skatten omgående avkortats. Följden blev i stället
att skatten uppfördes i restlängd och kronofogdemyndigheten utsände
krav. Lokal skattemyndighet beklagar det obehag som härigenom åsam
kats Nauckhoff.
Genom lokala skattemyndighetens beslut den 1 6 februari 1976 har den
preliminära B-skatten för inkomståret 1975 avkortats och Nauckhoff av
förts ur härvarande J-aviregister.

l påminnelser ifrågasatte Nauckhoff bl. a. om det behövdes ett så om
ständligt förfarande för att få slut på felaktiga krav.

Vid ärendets avgörande den 1 2 april 1976 anförde JO Lundvik följande.
Det är inte helt klart vad som orsakat den felaktiga registreringen av
Nauckhoff såsom utbo. Jag har dock sett på de taxeringsavier för åren
1 974 och 1 975 som finns bland de hit inlånade handlingarna rörande
Nauckhoff att dessa åsatts beteckningen GO (gemensamma distriktet).
Möjligen har Nauckhoff, som är diplomat, tidigare taxerats i detta för riket
gemensamma taxeringsdistrikt och denna registrering sedermera kvarstått
även efter det att Nauckhoff blivit bosatt i Stockholms kommun och skolat
taxeras där. Denna kvarskrivning kan ha varit orsak till den oriktiga utbo
taxeringe n . Eftersom skatten i anledning av denna taxering översteg 300 kr
blev Nauckhoff därefter, i och för sig riktigt, debiterad preliminär B-skatt.
Därigenom uppkom nya skattekrav mot Nauckhoff. Gjorda m isstag vid re
gistrering och taxering av Nauckhoff är beklagliga. De får tillskrivas den
s. k . mänskliga faktorn och sådana fel kan nog aldrig helt undvikas.
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Medan felen som sådana inte föranleder ytterligare uttalanden från min
sida kan jag däremot inte underlåta att påtala det otillfredsställande i att
Nauckhoff inte lyckats fä gehör för sina befogade anspråk på rättelse förr
än han vänt sig till JO. En enskild skall inte behöva göra nera påpekanden
om att ett fel begåtts utan att åtminstone mötas av någon konkret åtg�ird
från myndighetens sida. t . ex. att fallet blir föremål för en närmare under
sökning.

Formerna för expediering av länsskatterätts beslut
I ett ärende hos JO anförde patenträttsrådet Claes Uggla. att det var en
brist att det inte av ett expedierat länsskatterättsbeslut framgick vilka do
mare som deltagit i prövningen. Uggla framförde därjämte kritik mot de
beslutsmotiveringar som lämnats honom i vissa angivna länsskatterätts

beslut. Samtidigt som JO Lundvik den 6 februari 1 975 meddelade beslut
angående Ugglas klagomål i sistnämnda hänseende beslöt JO upptaga frå
gan om formerna för expedition av länsskatterättsbeslut till prövning i ett
särskilt ärende eftersom han ansåg frågan ha ett betydande allmänt in
tresse.
En vid ombudsmannaexpeditionen upprättad promemoria remitterades
till länsstyrelsernas organisationsnämnd ( LON) för yttrande.
I nämndens yttrande anfördes bl. a. följande. Ur formell synpunkt var
det önskvärt att länsskatterättsbeslut innehöll uppgift om föredraganden
och om vilka som deltagit i beslutet. Organisationsnämnden var dock inte
övertygad om att en upplysning om vilka ledamöter som deltagit i beslutet i
allmänhet hade någon praktisk betydelse för den enskilde. Denne ville nog
närmast veta vad beslutet hade för konsekvenser. t . ex. vad betydde siffer
sammanställningarna, blev det pengar tillbaka och när betalades i så fall
dessa ut m . m . Med tanke på den komplicerade skattelagstiftningen borde
den enskilde fä möjligheter att fä upplysningar och information av myndig
heterna och då även av länsdomstolarna. Organisationsnämnden fortsatte.
Metoden att lämna uppgift på hela rätten samt föredraganden är även om
det innebär ett merarbete den tekniskt enklaste. Systemet har emellertid förutom att uppgiftens värde kan ifrågasättas - den nackdelen, att det läm
nas öppet för mottagaren att avgöra om han lämpligen kan kontakta någon
och i så fall vilken. Resultatet kan i vart fall för de större länen bli ett vä
sentligt merarbete för ordföranden, som anges först i protokollet. samt
medföra olägenheter för övriga ledamöter. Om uppgiften begränsas till att
avse ordföranden och föredraganden kan utdraget ur ramprotokollet inte
fogas till beslutet utan att först ha redigerats i någon form , vilket medför
ytterligare ett arbetsmoment. Ä ven denna metod kan medföra att ordfö
randens tid för handläggning av mål inskränks på grund av telefonförfråg
ningar. Ordföranden har i allmänhet inte tillgång till handlingarna i det mål
som efterfrågas utan dessa måste först sökas fram .
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Vad gällde den i remisspromemorian föreslagna lösningen att foga ytter
ligare en handling till det beslut som skulle expedieras (med uppgift om rät
tens ledamöter. eller åtminstone ordföranden, och föredraganden) kunde
icke önskvärda bieffekter uppkomma med tanke på det stora antalet mål
hos länsskatterätterna. Metoden med ramprotokoll medförde en väsentlig
förenkling av den tekniska hanteringen av målen. Varje ändring i systemet
som innebar merarbete ledde med stor sannolikhet till en försämrad ar
betssituation vid länsskatterätterna. Konsekvenserna härav drabbade yt
terst de klagande genom längre handläggningstider. Organisationsnämn
den yttrade avslutningsvis följande.
l förevarande fall måste det ske en avvägning mellan å ena sidan klagan
dens berättigade krav på att så snabbt som möjligt få sin sak prövad och å
andra sidan en utökad beslutsredovisning som formellt är mera tilltalande
än nuvarande metod.
Eftersom det framlagda förslaget enligt LON :s bedömning innebär ett
merarbete. som knappast kan anses ägnat att förbättra klagandens möjlig
heter att förstå beslutets innehåll anser sig LON för närvarande inte kunna
förorda att den föreslagna ordningen införs.
LON är däremot positiv till åtgärder som kan bli till hjälp för klaganden
utan att medföra någon mera väsentlig belastning för den dömande verk
samheten.
Ett förfarande i den riktningen kan vara att - i likhet med vad som in
förts vid tingsrätterna - på besvärshänvisningen tillfoga en upplysnings
text att förfrågningar i första hand kan riktas till viss tjänsteman. Här kan
även anmärkas att uppgift lämnas på vilka som meddelat beslutet. Even
tuellt kan e n stämpel med lämplig text och vederbörande tjänstemans
namn anbringas på besvärshänvisningen vid det manuella bestyrkande!.
Hur texten skall formuleras samt formerna för hur den skall anbringas bör
närmare utredas. Om justitieombudsmannen finner att åtgärder bör vidta
gas i den riktningen är LON beredd att i samråd med företrädare för läns
skatterätterna utreda och försöka utveckla ett sådant system.

JO Lundvik anförde vid ärendets avgörande den 1 5 mars 1976.
I det övervägande antalet mål, som avgöres av länsskatterätt, dokumen

teras beslutet i ett sammanträdesprotokoll, s. k. ramprotokolL I dettas hu
vud antecknas bl. a. rättens ledamöter, protokollförare och föredragande.

Ramprotokollet undertecknas av protokollföraren och justeras av ordfö
randen. Ramprotokollets huvud expedieras normalt ej till partema utan
dessa tar ett bestyrkt protokollsutdrag som blott omfattar den paragraf i
protokollet under vilken beslutet intagits. Expeditionen har alltså ej någon
självständig form. I de flesta fall får den skattskyldige sålunda ej vetskap
om vilka som handlagt och prövat hans sak. I detta ärende har ställts frå
gan om denna form för expediering kan anses tillfredsställande.
Det bör först konstateras att det inte finns någon uttrycklig bestämmelse
17 Riksdogen 1976/77. Z sam/. Nr l
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enligt vilken län�:.katterätt är '>kyldig att för!.e utgaende expeditioner med
uppgift om vilka :.om deltagit i be�lutct och om föredraganden i ärendet.
De lämplighetsöverväganden som kan göras bör ske mot bakgrund av
den princip om öppenhet som av gammalt är ett av de me t utmärkande
dragen i �ven!>k offen tlig förvaltning. En be'>lutande at njuter inte anonymi
tet och kan icke göra an:-prak på '>ådan. Varje krav i dylik riktning må�te
tillbakavi�a'>. Med hän!>yn härtill v i l l jag redan nu \äga att jag inte kan dela
en uppfattning . '>Om går ut på att en v i \!. anonymitet '>kulle vara cftcr'>trä
van!>värd för skatterätte rna'> del av det !>kälet att exempel v i � en ordförande
i !>kattcrätt !>kulle förmoda� bli överlupen av frågor. ja rent av ut:-ättas för
att besluten kriti-;cradc� direkt ho'> honom. om uppgift om han!> namn var
alltför l�ittillgänglig för dc '>katt'>ky ldiga. Jag tror för övrigt att dylika farhå
gor är överdrivna.
Metoden med ramprotokoll med åtföljande exrediering av utdrag. om
fattande enbart '>jlilva bc.,lutet. �ir onekligen tid'>- o�:h arbct�bc.,parande.
Ramprotokollen är för övrigt \anktionerade i 14 § för'>ta '>tycket förord
ningen om \katterätt . fa .. tighCt\taxcring�rätt och län-.rätt. Skullc \k} !dig
het införa'> för '>kattcrätt all till nuvarande expeditioner foga liven kopia av
ramprotokollcb för'>ta sida med uppgifter om riJ •ten m. m. '>kulle de11a
medföra en vi<,� arbel'>ökning ho'> de redan hart ;yngda !>kallerätterna.
Andra åtgärder för all ge dc '>katl\kyldiga information om rällen kan givet
vis di!>kutcra� men även dc<,'>a drar ofrånkomligen med ... ig en vi!>'> arbets
ökning.
Frågan är cmcllcr1id om arbcl\bördan kan åberopa<; som t i lldickligt �käl
för att motivera cll å!>ido.,�ittande av parternas. i för'>ta hand dc :-kattskyl
digas. intre<;sc av att oombett få inblick i rätten!> s�•r:-rmansäl lning eller att
åtmi n'>tone få veta namnet på mi�on . !>Om haft befat tning med deras sak

ho� '>kattcrättcn och !.Om kan 'ikingra eventuella oklarheter. Som det nu är

kan förfrågningar mycket väl rikta'> t i l l vederbörande �axering:-intendent i
första hand cftcr'>om han ju iir den ende befat tning:-havare '>Om finns
namngiven på ett expedierat protokolbutdrag. Si!>tnämnda förhållande har
ock\å den betänkliga följden att den '>katt<.kyldige kan rn den felaktiga upp

fattningen att det är taxcring'>intcndenten som warar för läm.,kattcrättcns
beslut. Att cll '>ådant fe laktigt antagande är gan!>ka vanligt bely!>C'> av all
skattskyldiga ofta redan under proce'><>en tar miste på intendentens roll och
"överklagar" han'> yttranden genom att !>kriva till närmast högre in'itans.
ibland för övrigt ochå till
har kort sagt den

JO.

N u tillämpad ordning för beslut�expediering

tora nackdelen att den är ägnad att föranleda olägenhet.

missuppfattningar och tidsspillan såväl för de skattskyldiga som för befatt
ningshavare hos annan myndighet. Det hör vidare inte till vanligheten att
en myndighet. i ärende med anknytning till viss person . i beslut eller annan
expedition �kyltar utåt cnda<>t med myndighetens namn utan angivande av
någon bcfattni ng<,havarc. !>Om känner till ärendet.
Vad �om nu anförts talar för att länsskatterätternas expedition<;rutiner
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bör ändras. Enligt min mening bör uppgift lämnas om rätten!-. ordförande
och om föredraganden . gärna med angivande av till vem förfrågningar i
första hand kan riktas. Ett minimikrav är att åtminstone någon behörig fö
reträdare för rätten eller dess kansli anges på expedierade protokollsut
drag. Den av länsstyrelsernas organisationsnämnd föreslagna metoden
med stämpeltryck förefaller härvid lämplig. Den närmare utformningen
och övriga praktiska detaljer torde kunna lösas genom organisationsnämn
dens försorg och jag ser ej anledning att här gå in därpå. Jag nöjer mig med
att på detta sätt ha redovisat min uppfattning i den fråga som tagits upp i
detta initiativärende.

*

*
*

Länsstyrelsernas organisationsnämnd beslöt sedermera. den 24 augusti
1 976, rekommendera samtliga länsskatterätter och fastighetstaxeringsrät
ter att till utgående expeditioner foga en kopia av ramprotokollet. Syftet
med J O : s framställning var därmed nätt.

Får taxeringsmyndighet taga del av läkares patientkort?
l en anmälan till JO anförde leg. läkaren Torkel Westin följ ande. Vid en
är 1 973 genomförd taxeringsrevision begärde taxeringsmyndigheten att fä

ta del av samtliga sju kjournaler som förts vid hans privatpraktik. Revi
sionsdirektören hade verifierat att granskningen gällde patientkort dvs.
sju kjournaler. Dessajournaler innehöll uppgifter om människans intimaste
angelägenheter vid sidan av rutinmässiga noteringar. Sålunda behandlades
här "äktenskapsproblem. sexuella svårigheter som impotens och frigidi
tet . anomalier och perversioner". Noteringar fanns om "alkoholism och
drogmissbruk . prostatasjukdom och avföringsrubbningar " . Samtliga dessa
informationer ställdes till revisorns och hans biträdens förfogande. Det ha
de framstått som självklart att efterforskning gällde en av hans patienter.
eftersom några i nformationer om hans egen verksamhet inte gick att hämta
ur materialet.
Mot bakgrunden av det anförda ifrågasatte Westin . om skattemyndighe
terna rätt tolkat gällande bestämmelser. V idare ifrågasatte Westin bl. a. om
tystnadspliktsbestämmelserna gav skydd för patienter gentemot myndig
heterna samt begärde J O : s uttalande i saken.
Med anledning av anmälningen begärdes yttrande från skattechefen vid
länsstyrelsen i Södermanlands län, vilken svarade bl. a. följande.
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Vid den s. k. läkargranskningen ( Läk 69/70) förekom det här i länet i ett
eller i möjligen två fall att granskare begärde fä ta del av patientkort. Detta
berodde då på att läkaren saknade räkenskaper. anteckningar eller annat
underlag för bedömande av deklarat ionens tillförlitlighet. Patientkorten
kunde i ådant fall ge granskaren upplysni ngar om antalet besök och även
möjlighet attjämföra läkark vitton med anteckningar på patientkort. Grans
karen har i övrigt inte någon anledning ta del av innehållet i patientkorten.
Såvitt jag erfarit har ingen granskare här i länet tagit del av patientkort i
den del som innehåller anteckningar om sjukdom etc.
Varje granskare är bunden av tystnadsplikt och vad han eventuellt kun
nat se vid granskning av patientkort kommer sålunda inte till någon annans
kännedom. Den rapport. som upprättas i anledning av revisionen är hem
ligstämplad och innehåller för övrigt aldrig något om en patients sjukdo
mar.
Läkarna torde vara väl medvetna om riksskatteverkets kontrollaktion
(Läk 69/70). Sveriges läkarförbund har även i en PM klargjort för läkarna
vad en taxeringsrevi ion innebär och vilka rättigheter respektive skyldig
heter en läkare har i anledning av en eventuell taxeringsrevision.
Avslutningsvis vill jag framhålla. att den som verk tälJde taxeringsrevi
sionen inte hade någon som helst anledning inhämta uppgifter angående
någon av Westin patienter och som även framgår av bifogade bilaga förne
kar granskaren bestämt att så skulle vara fallet. Att granskning av patient
korten över huvud skedde. berodde uteslutande på att Westin inte kunde
ställa fullständiga räkenskaper till granskarens förfogande.
Yttrande inkom också från byrådirektören vid länsstyrelsens taxering enhet Börje Gustavs on vilken förordnats att utföra taxeringsrevisionen
hos West i n . Gustavsson upplyste att Westin anmodades förete räkenskaper
för 1 969 och 1970 för granskning men då förklarade att räkenskapsunderla
get förkommit genom en stöld. vilken polisanmälts den 1 5 augusti 1972.
Patientkorten (journalkorten) bedömdes på grund härav kunna utgöra
tänkbart kontrollmaterial. Bedömningen grundade sig på antagandet att
korten skulle kunna ge möjligheter till jämförelser mot ti llgängliga kontroll
uppgifter i form av läkarvårdskvitton. Gustavsson ställde
oförstående t i l l Westins påstående att revisionen

ig vidare helt

kulle avse att från pa

tientkorten inhämta information om en av Westins patienter. Granskningen
hade varit helt inriktad på en kontroll av Westins egna inkomster i enlighet
med riktlinjerna för den landsomfattande kontrollaktionen rörande läkar
nas inkomster.
Westin inkom därefter med yttrande över remissvaret.

Ärendet avgjordes den 1 0 juni 1976 av JO Lund vik, som därvid anförde
följande.
Bestämmelser om taxeringsrevision finns i 56-58 �§ taxeringslagen. De
går t i llbaka på bestämmelser som 1955 infördes i 1 928 års taxeringsförord-
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ni ng. De har alltså intet omedelbart samband med den längt senare - i no
vember 1 975 - antagna bevissäkringslagen eller dess föregångare 1961 års
lag om h andräckning vid taxeringsrevision.

I 56 § l mom. taxeringslagen stadga . att för kontroll av att deklarations
och uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt eller för att eljest
bereda beskattningsmyndighet upplysning till ledning vid beslut om taxe
ring eller eftertaxering får taxeringsrevision äga rum hos en var deklara
tions- eller uppgiftsskyldig. Vidare stadgas bl. a. att vid taxeringsrevision
får granskning ske av räkenskaper och anteckningar med därtill hörande
verifikationer ävensom av korrespondens . protokoll och andra handlingar
rörande verksamheten.
Av särskilt intresse är bestämmelserna i 56 § 4 mom . . vari stadgas föl
jande. Den som verkställer taxeringsrevision får ta del av handlingar av be
tydelse för revisionen utan hinder av att den. hos vilken revisionen sker,
har att iakttaga tystnad om deras innehåll. Ä r handlingens innehåll av be
skaffenhet som nu sagts eller anser den . hos vilken revisionen sker . att sär
skilda omständigheter eljest kan åberopas �ör at: handlingens innehäll ej
kommer till annans kännedom. får dock skatterätten. på framställning av
den hos vilken revisionen sker . när synnerliga skäl föranleder därtill. be
sluta att handlingen skall undantagas från revisionen.
Av 56 § 4 mom. taxeringslagen följer således att en läkare i princip är
skyldig att i samband med taxeringsrevision på anmodan förete även hand
lingar om vars innehäll han har tystnadsplikt (jfr uttalande i samma rikt
ning i J O : s ämbetsberättelse 1 974 s. 4891). Läkaren äger dock att göra
framställning hos skatterätten att sådan handling skall undantas från revi
sionen. Av handlingar i detta ärende framgår att Westin underrättats om
gällande bestämmelser härvidlag.
Som framhölls vid förarbetena till ifrågavarande bestämmelser om taxe
ringsrevision (se prop. 1955: 160 s. 147) får kontrollen självfallet inte avse
andra förhåLlanden än sådana som är av betydelse för taxeringen. I detta

ärende är upplyst att räkenskapsunderlaget för Westios verksamhet för
kommit genom stöld. Mot bakgrund härav framgår det som fullt försvarligt
att taxeringsmyndigheten bedömde att patientkorten kunde utgöra ett
tänkbart kontrollmateriaL Jag kan därför inte finna att taxeringsmyndighe
ten förfor felaktigt då den ålade Westin att tillhandahälla patientkorten för
granskning.
Vad gäller Westins påstående att kontrollen skulle skett i syfte att grans
ka en av Westios patienter har detta uttryckligen bestritts i remissvaret. Jag
saknar anledning betvivla vad taxeringsmyndigheten sålunda upplyst.
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Vissa övriga ärenden
Bristande

underriillelse
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l sin självdeklaration yrkade L. avdrag för ett flertal kostnader. �fl;.om
för facklitteratur och arbetsrum samt för kostnader i samband med taxe
rings- och övervakningsuppdrag. Taxering;.nämnden viigrade helt vi"sa
avdrag och medg<tv på andra punkter. sammanförda under rubriker ;.om ej
helt motsvarande de av L. i deklarationen gjorda uppställningarna. avdrag
med skäliga belopp. L. klagade över att han inte fätt ti llfälle yttra sig före
nämndens beslut och anmärkte även pl\ utformningen av avvikelsen. Be
träffande den uteblivna u nderrätteben om ifrl\gasatt avvikelse åberopade
taxeringsnämndens ordförande S. bl. a. 65 * andra punkten taxeringslagen

enligt vilket stadgande den skattskyldige ej behöver beredas tillfalle yt tra
s ig om det uppenbarligen inte behövs för fråga n s bedömande samt det för
hållandet att L. fått avvikelsen innan taxeri ngsarbetet var avslutat för ä re t.
varför han kunnat skriva till nämnden och ra ärendet prövat ånyo.
JO Lundvik anförde vid ärendets avgörande bl. a. följ ande.

Jag har många gånger påpekat att undantagsbestämmelserna i 65* andra
punkten taxeringslagen bör tolkas restriktivt. Det är inte tillräckligt att
taxeringsnämndens ordförande anser kommunicering obehövlig. Endast i
de fall där avvikelsen objektivt set t i nte kan bli föremål för diskussion bör
kommunicering kunna underlåtas. Bedömningen av nu ifrågavarande yr
kanden kan omöjligen hänföras under undantagsstadgandeL Beträffande
dessa yrkanden borde tillfalle ha beretts L. att framföra vad han önskade
till stöd för sin ståndpunkt. S. handlade �åledes felaktigt när han underlät
att sända ut unde rrät te l se om ifrågasatt avvikelse. Att L. haft möjlighet att
återkomma sedan han fått underrättelse om nämndens slutliga beslut för
ändrar inte saken. Det är inte meningen att erforderlig skriftväxling skall
komma till stånd först på så sent stadium.
Beträffande underrättelsen om nämndens slutliga beslut har L. anmärkt
på dels att därav inte framgi c k samtliga avdrag som vägrats. dels att avdra
get för kostnad för arbetsrum i den egna bostaden vägrats utan motivering.
S. har beträffande den första frågan anfört - - - att det av tidsskäl var
nödvändigt att medge avdrag i klumpsummor.
Förfaringssättet har emellertid i L : s fall lett till att taxeringsnämndens
beslut i vissa delar inte gått att u tl äsa . Ä ven om alltför stora krav på moti
veringen inte kan ställas med hänsyn till den tidspress under vilken arbetet
i taxeringsnämnd bedrivs. måste det i allt fall av underrättelsen klart fram
gå i vilka avseenden deklarationen frångåtts - - - .
S. h ar beträffande den uteblivna motiveringen fö r nämndens vägran at t
medge avdrag för kostnad för arbetsrum i bostaden framhållit att L. inte
kunnat vara oviss om nämndens inställning. S:s uttalande bygger på upp
fattningen att taxeringsnämnden skulle kunna underlåta a tt ange skälen för
e n avvikelse på den grunden att den skattskyldige kunde förmodas ändock
äga kännedom om eller sluta ig till kälen fö r avvikelsen. Såsom framgår
av 69 * taxeringslagen saknar uppfattningen stöd i gällande bestämmelser.
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Enligt 1 1 3 § i 1 809 års regeringsform var ledamöter i taxeringsnämnd in
te underkastade något ansvar för sina beslut om taxering. Förhällandet
framgick också av 20 kap. 1 2 § andra stycket brottsbalken i dess lydelse
före den l januari 1976. Däremot ansågs nämndens ordförande an varig för
fel �om han begick vid det formella förfarandet . såsom om han försumma
de att bereda skattskyldig tillfalle att yttra sig innan deklarationen frän
gicks. J O : s tillsyn var knuten till det straffrättsliga ansvaret och omfattade
följaktligen endast det formella förfarandet i taxeringsnämnd. ej nämndens
materiella beslut.
l dc�sa hänscenden har en ändring inträtt. sedan ny regeringsform trätt i
kraft och nya regler genomförts för ansvar vid myndighetsutövning. Leda
mot i taxeringsnämnd kan nu drabbas av ansvar för myndighetsmi sbruk
om han uppsåtligen gör fel vid taxeringen. Däremot äger bestämmeJ en om
vårdslö�het vid myndighetsutövning tills vidare inte tillämpning i fråga om
taxering nämnds bc�lut (se övergängsbestämmelserna till lag 1 975: 667).
J O : s tillsyn - om ej längre är knuten till reglerna för ämbet ansvar - om
fattar enligt den av riksdagen år 1 975 antagna nya instruktionen även taxe
ringsnämnderna. Under förarbetena till instruktionen hade farhågor utta
lats för att JO skulle komma att bli en besvärsinstans vid idan av de ordi
narie besvär in tanserna på taxeringsomrädet.

Konstitution ut kottet

(K U 1 975176: 22 s. 56) framhöll emellertid. att JO inte borde uttala sig i
rättstillämpning frågor innan ett ärende slutligt avgjorts . något som också
överensstämde med JO:s praxis. Enligt utskottets mening fanns ej anled
ning befara att JO skulle bli en extra besvärsinstans i taxering ärenden.
Till belysning av dc nya reglernas inverkan återges följande fal l . En
skattskyldig . K . . klagade hos JO över att han vid 1976 års taxering blivit
upptaxerad med 1 0 000 kr. och bad JO rätta till saken. JO Lundvik svarade
i brev till K .
N i kan överklaga taxeringsnämndens beslut rörande 1 976 års taxering
till länsskatterätten. På den underrättelse Ni rätt från taxeringsnämnden
kan Ni se hur Ni skall anföra besvär och när tiden för detta utgår. JO kan
inte ändra eller upphäva myndighets beslut eller ge direktiv härom. Detta
är förbehållet ordinarie besvärsinstans. dvs. i Ert fall länsskatterätten. Det
är alltså dit Ni bör vända Er. För min del vidtar jag ingen åtgärd i anledning
av Era klagomål utan detta ärende avföres från fortsatt handläggning.

Utformning

m· föreläggande för

klagande att fullständiga besvärsinlaga

l ett klagoärende hade en länsskatterätt förelagt en skattskyldig, A . , att

själv eller genom ombud underteckna en besvärshandling som saknade

namnunderskrift. I föreläggandet angavs som påföljd att målet eljest ändå
kunde avgöras.

2 64

Om denna utformning av föreläggandet anförde JO Lundvik följande vid
ärendets avgörande.
Denna påföljd överensstämmer ej med vad som föreskrives i 5 § förvalt
ningsprocesslagen. där påföljden angives till "att hans talan annars ej upp
tages till prövning", dvs. besvären avvisas. Den situation som beskrivs i
paragrafen är tämligen extrem. eftersom en ansöknings- eller besvärshand
ling endast sällan är behäftad med brister av så avgörande slag att den inte
kan ligga till grund för en meningsfull prövning av saken. För att få en
önskvärd komplettering till stånd i fall där bristen är mindre allvarlig kan
myndigheten hoia med att låta sakprövningen äga rum på det befintliga
materialet med därav följande risk för en för parten oförmånlig utgång. l
ett fall som det förevarande, där besvärshandlingen saknar egenhändigt
undertecknande, är emellertid bristen sådan Gfr 3 § förvaltningsprocessla
gen) att förutsättningar för kompletteringsföreläggande enligt 5 § samma
lag finns. Länsskatterätten borde alltså ha förelagt A. att komplettera sin
besvärshandling med underskrift vid äventyr att hans besvär eljest avvisa
des.
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Kommunal självstyrelse

Statlig myndighet har remitterat utredningar till kommun för yttran
de. Remisserna har besvarats av kommunstyrelsen , ej kommunfull
mäktige. Fråga om riktigheten härav
Två landskronabor hemställde om JO:s prövning huruvida vissa ären
dens handläggning i kommunen stred mot gällande kommunallag samt om i
samband därmed för handläggningen ansvarig person "åsidosatt sitt äm
betsmannaansvar". Till utveckling av sin talan anförde de följande. Enligt

18 § kommunallagen skulle fullmäktige meddela beslut i ärenden som
hänskjutits till dem av högre myndighet. l enlighet med 4 § samma lag ut
övades kommunens beslutanderätt av fullmäktige medan förvaltning och
verkställighet ankom på kommunstyrelsen. Frän länsstyrelsen i Malmöhus
län och från utbildningsdepartementet hade vissa utredningar överlämnats
till Landskrona kommun med tillfälle för kommunen att avge yttrande.
Samtliga remisser hänsköts efter diarieföring direkt till kommunstyrelsen
för besvarande. utan att komntunfullmäktige fått tillfälle behandla dem el
ler besluta om att delegera yttranderätten till annat organ. Sedan kom
munstyrelsen avgivit sitt yttrande på kommunens vägnar och efter det att
remisstiden redan gått till ända redovisades yttrandet till fullmäktige. Då
remisstiderna varit väl tilltagna förelåg ur den aspekten ej hinder för sed
vanlig behandling i kommunfullmäktige. De aktuella ärendena bedömdes
enligt klagandena vara av principiell karaktär och politisk betydelse. Efter
som kommunstyrelsen inte företrädde samtliga de partier som var repre
senterade i fullmäktige förelåg anledning förmoda att åtminstone minorite
tens åsikter ej återfanns i kommunstyrelsens avgivna yttrande. Hade ären
dena däremot varit föremål för behandling i fullmäktige. kunde ledamöter
na för de i kommunstyrelsen icke representerade partierna haft möjlighet
att influera debatten och därmed även kommunens ställningstagande.
Vidare hade de haft tillfälle att i förekommande fall avge reservation eller
på annat sätt få sin avvikande åsikt i n förd i protokoll och remissvar. Kla
gandena ifrågasatte därför om inte den kommunala parlamentariska demo
kratin åsidosatts i Landskrona kommun på ett sådant sätt att det stred mot

gällande kommunallag. l likhet med vad som anförts i den nyligen slutför
da utredningen om " Kommunal demokrati" ansåg klagandena det vara

angeläget att värna om kommunfullmäktiges ställning som reellt beslutan
de organ. Detta b l . a. för att tillförsäkra allmänheten insyn i den kommuna
la verksamheten och för att utveckla en levande demokrati i kommunen.
Såvitt klagandena kunde förstå ankom det på kommunfullmäktiges ordfö
rande att bevaka att fullmäktige kunde utnyttja sina rättigheter och skyl
digheter i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Vidare borde det
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5 i gilllanLic arnchord ning ftir komm u nfu llmiikt ige i LanJ..,krona. an

tagen av komm unfullmiiktigc 1 974-06-24. * 1 79 . '>tipulcra..,
fraga. följa nJc :

.

'>:i v i t t nu iir i

· · Mellan knmmunfullmiiktigc'> '>amman t diLlen inknmmande iirenden av
ne�kaffenhct . att y t t rande diiri Ciford ra� av kommun�tyrel�en. va l ut \ kot t .

niimnd e l il-r '>l) rci'>C eller '>iir..,kild av fullmiiktigc uhedd hcreJ n ing eller
kommi t t c . m� rc mittc n..., av ordföra n d e n . eller vid förf;tll för dcnne. a \ vi
cc ordföranJc. Om '>�lunda rcmi!lcrade ärenden. vilka icke diireftcr redan
övcrHimnah t i l l fullmiiktigc'> IXÖ\ ni ng. '>kall ordföranden göra anmiilan viLl
fu l lmäk tige -. nii�ta '>ammantriide . " ·

.
Det hör hcmiirl... a '> al! rcmi -,..,e rna �tiillh till . . l .anJ..,krona kommun . och
.
icke t i l l '>tl'>om e n li gt t idigare rr<l\ i '> . Kommunfullmäktige · · . Förän d ringen

förklara'> a 'v all Jet remiuerande '>lahnrganct '>om ' i för..,tätt ändrat upp
fal! ni ng '>:\t i i i v i d a al! det '>kulle ankomma pn vederhörande kommun al! in
ternt avgöra hur rcmi'>'>Cn '>1-.. a ll hand liigga'>. Hiirvidlag torde kom mu n'>t y
..
rel'>en redan med '>lÖd av * 30 i kommunallagen ..,a..,om kommunen.., rege

ri ng .. ha fr ih et al! he..,tämma ordningen för rem i '>'>fö rfaran d et . Kommu n 
\lyrc l \cn i Lamhkrona i nry m mer ock\a företrädare för '>a mt l iga i kom
m u nfu l lmäk t ige reprc..,cnterade politi..,ka partier utom viin..,t crpart iet-kom
m u n i ..,terna ( v p k ) re..,pc ktive kri..,tcn d cmokrat i'> k ..,am l ing C kd '> ) . vilka b:ida
\enare part i e r enda'>! har var '>il! av kom mu nfu l l miiktige .., 49 mandat. Det
centrala gcmen�amma kan�liet för �aväl komm unfu l l miik t i gc som kom
mun�tyrel ..,en utgöre-. i Land�krona. '>Om torde vara fallet i majori teten av
wenska kommuner. av

'> tad skan -. liet

(ofta beniimnt kommunkan'>liet).

Man kan i övrigt fräga -.ig vad kommunalbewär över kommun..,tyrel'>ebe
sluten i förevarande fall \kulle ha föranle!l - en bewiir'>möjlighet. '>Om gi
vetvi.., '>tål! anmiilarna -.lhom kommunmedlemmar öppen. l '>in \ena\te

kummunallag..,kommentar uttalar emellertid Fritz Ka ij �er ( Kommunalla
..
garna I l . Kommunförbundets fö rlag 1 975. å s. 352) följande: Att besvärs
vägen angripa innehållet i avgivna framställningar och rem i ssy tt mn den är
u t -. i k t!>IÖ\t . om icke yttra nd et '> hom händer i nom ru �d ryc k \l ag'> tift n i nge n
.
avgör ärende . . Man torde -;ålunda i avsaknad a v u t t ryc k li ga be'>tämmel-;er
kunna kon-.tatera al! varken kommunallagen eller rä!l'>praxic; ger direkt
led ning för bedömande av påtalade fal l . som i stället må'>te behandlas en
l i gt saken� natur.
Anmälarna t i ll h ör icke fu llmäktige. Varken fu llmäktige eller någon des\
ledamot har gjort anmärkning mot d et system �om tillämpat�. Sålunda kan
l

framhållas att den enskilde fu llmäktigledamoten har i kont rollsyfte bl. a .
såväl i nt e rpe ll at ionsrät t en som möjli gheten att fram stäl l a enkel fråga i full
mäk t ige . låt vara att den enkla frågan icke lämnar möjlighet t i l l e n allmän
debatt ( Kfme � arbe t�o rd ning § 1 8 ) .
Delegation a v yttranderätt t i l l kom m u nstyrebe n regi � t rera;, av u tre d 
n in ge n om den kommunala demokratin såsom e n l igt pra x i s ved ert agen
(SOU 1975 : 4 1 s 84). Detta måste också anses vara en fullt moti verad pra k
tisk åtgärd med hän-.yn "ärskilt t i l l den oftast fu l l koml igt o rim l i gt ko rt ti ll -
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mätta remisstiden. vilken omöjliggör '>ed vanligt bcrcdningo;förfarande.

Klagandena kom in med genmäle.

l be�lut den 26 februari 1976 an förde JO Lu nd v i k följande.

Gränsdragningen mellan vad som är beslutande. förvaltande och verk
ställande uppgifter är inte angiven i detalj i kommunallagen. Besluts- och
verkst�illighetsfunktionen delas upp mera allmänt mellan organen . Den
närmare uppgiftsfördelningen sker sedan gen om rätt s prax i s

.

Som kommunstyrelsen påpekat. redovisar utredningen om den kommu
..
..
Kommunal demokrati att det i prakti
ken förekommer all kommunstyrelsen i stället för full mäktige avger kom

nala demokratin i sitt betänkande

munens yttrande över remi!>ser frän statliga my nd ighet e r varefter fullmäk
.

tige godkänner yttrandet i e ft erh an d Sådan s. k. faktisk delegation - kom
.

munstyrelsen beslutar trots all beslutanderätten formellt ligger kvar ho
fullmäktige - sker enligt utredningen oftast på grund av tidsbrist.
l betraktande av denna enligt praxis vedertagna ordning k an jag inte fin
na att det av kommunstyrel�en ti lläm pade förfaringssättet strider mot
k omm u nallagen eller eljest är felaktigt. Eli ylledigare stöd därför utgör det
förhållandet att remisserna ställs till kommunen och in t e såsom tidigare till
fullmäktige. Jag delar kommunstyrelsens uppfattning att förändringen talar

för al l det remitterande talsorganet ansett all det ankommer på vederbö
rande kommun själv att träffa avgörande om remissernas ha nd l ägg n ing
.

Det bör tilläggas att mot det här sagda inte kan ställas innehållet i 18 §
kommunallagen. l paragrafen regleras nämligen endast de olika formerna
för anhängiggörande av ärenden hos full m äk ti ge

.
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Tjänstemannafrågor

Fråga om dokumentation av muntliga upplysningar i tjänstetillsätt
ningsärenden
l en skrift �om kom in till JO den I l dcccrnhcr IY75 anförde hovr:itba�
sessorn Brita Sundbcrg-Wcitman klagomål mot tjiin�tcför�lag�niimnden för
domstolsväsendet rörande offentlighet i tjiinstetil lsiittning�iircnden. Hon
omtalade att vid en sammankomst arrangerad av Föreningen Yngre Juri�
ter vid Svea hovrätt tisdagen den 2 december 1 1)75 g�:m:raldirektör�:n Mats
Börjesson . kammarrättspresidenten Gustaf Hedborg och hovriittsas�c�
sorn Anitha Bondestam informerade om hu r den n} Ii g�: n inr:ittadc tjiinste
förslagsnämndcn arbetade. Det framgick av denna information bl.

a.

att

nämnden - för att fä material för en bedömning a\ och cn jämförebc mel

lan olika sökandes skicklighet - pil telefon insamlade uppgifter frrtn perso
ner som kunde antagas känna till vederbörande �amt att uppgifter �om där
vid framkommit icke antecknade�. Det sade� vid informationen vidare. att
dessa uppgifter . likl-om de uppgifter som enskilda kc.Jamöter liimnade. icke

fick yppas. Som ett �käl för hemlighållandet framhöll�. att det �kulk vara
svårt att få fram negativa uppgifter om de �ökande. dUrest uppgift�liimnar
na inte kunde räkna med sekrcte�s.
Sundberg-Weilman fram höll. att frågan om sekrete�!> för uppgifter i ären
den om tjänstetilbättning och om dokumentcttion av :-.ådana uppgifter varit
uppe till diskussion ncra gånger under dc senaste åren. Därvid hctdc intres
set för offentlighet ansetts böra taga över och tanken att medge sekretess
följaktligen avvisats. Tjänsteförslagsnämndens ledamöter syntes enligt
Sundberg-Wcitman ha en annan mening i offcntlighetsfrågan . Hon begärde
ett ställni ngstagande i saken från JO:s sida.
Efter remiss avgav tjänsteförslagsnämnden yttrande i ärendet. Yttrandet
har följande innehåll.
Frågor om tjänstetillsättning har av gammalt vållat problem frän rätt ä
kerhetssynpunkt. Handläggningen måste ske på ett sådant sätt att nera in
tressen blir til lbörligt beaktade. Vid tillsättning av domartjän ter måste en
avvägning ske mellan å ena sidan sökandenas . allmänhetens och det beslu
tande organets - regeringens - intresse att få del av allt som förekommit
inför nämnden och å andra sidan det ofta befogade intresset av att uppgif
ter av personlig art inte onödigtvis lämnas ut. Det ligger i sakens natur att
här kan uppkomma ömtåliga avvägningsfrågor. De av Brita Sundberg-Weil
man återgivna uttalandena ger en antydan om de svårigheter som möter
vid en förfat tningsmässig reglering av förhållandena. Tillsättningsärende
nas speciella natur har bland annat satt spår i förvaltningslagen . som inne
häller särskilda undantagsregler för dessa ärenden beträffande kommuni
kationsskyldigheten ( 1 5 �) och skyldigheten att lämna beslutsmotivering
( 1 7 �).
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Fr�gan om hur tjiin�tcför�lag�nämnden skulle b�driva sin vcrk�amhet
för att pfl bästa llll�j liga ,;iii kunna fullgöra sin grannlaga uppgift har rcuan
från början varit föremfll för ingl\enuc överbggningar inom niimnden. Där
vid har �ivcn erslillarna för kdamötcrna deltagit. l �ammanhanget har
att förvaltningslagens särskilda hand liiggningHegler ( 1 4
-20 � � l endast gäller niir det ä r frl\ga o m myndighet�utövning mot enskild.

konstaterat�

�imndens verbamhet tord� inte kunna betecknas �om myndighetsutöv
ning i den mening som avse� i förv altni ngslagen (jfr 3 � ) . Dc sär�kilda
handläggni ngsreglerna är därför i och för sig inte t i lliimpliga pfl nlimnden.
Det förhå l landet att bestämmelserna i 14 � förvaltningslagen om aktin
syn inte iiger tilllimpning pfl tjänsteförslagsnämndens verksamhet innebär
sjlilvfallet inte nflgon inskrlinkning i den r�it t som t i l l kommer envar enligt
tryckfrihetsförordningen att t a del av nämnd�:ns handli ngar. Tryckfrihets
förordningens tilliimpning föru tsätter emellertid att frl\ga lir om material
som har utformats skriftligen och som dessutom har bilagts akten. l d�:tta
hänseende finner nlimnden anledning fram hl\ Ila följande.
Frflgan om dokumentation av inhämtade upply�ningar om sökandena
vill tj�instcförslagsnämnden s�itta in i dess �ammanhang. nlimligcn riittssä
kerhctcn vid til lsiiiini ng av domartjänst.

limnden v i l l dn till en början er

inra om att t i l lkomsten av tjiinsteförslagsnämnden för dllmSilll�vlbendct i
sig �ir att anse �om en fltgiird för att stärka riitts�likerheten i llcrtalct av dc
ärenden om tillsättning av domare där beslutanderiitten tillkommer rege
ringen. Förstärkningen kommer t i l l uttryck framför allt i tvl\ hlinsccnden.
För det första ökas möjligheterna t i l l genomlysning av tillsättningsfrAgan
och därmed r�ittsslikerhetskontrollcn gcm1m att nämnden i tillsättnings
ärendena avger förslag som kan överklagas. Tidigare kunde endast förslag
t i l l tjänst pli rl\d snivll (rfldman samt annat hovrättsrfld �llcr kammarrätts
råd lin vice ordförande) överklagas. medan dc av det tid igare presidentkol
legiet avgivna förslagen bet rliffa nde vissa högre tjlinstcr pfl den allmlinna
domstolssidan (lagman och chefsrädman i tingsrätt samt vi<.:e ordförande i
hovriit t) inte var övcrklagbara. För det andra har i nslagcn av allsidighet
och i n s y n i tjlinstctills�ittningsproccduren stiirkts genom inrättandet av
nämnden. Siirskilt ä r hlir att peka pfl att nämnden har er�att enskilda över
rätter (hovrättcr och kammarrättcr) som förslagsorgan m: h att representa
tionen för domarnas i n t resseorga nisationer förstärkts betydligt.
Till detta kommer dc filgärder som tjän�tcför�htg�nämnden i s i n verk
samhet

kan

vidta för att stärka rättssäkerheten i tjän ·tetillsätt nings

ärendcn. Nämnden har ägnat härmed sammanhängande problem oavlåtlig
uppmärksamhet. Detta har framslätt som sä mycket mera päkallat som frä
gan om domarrekrytering och domarutbildning nyligen varit föreml\1 för
utredning av 1972 ärs domarutredning (SOU 1974: 96. En öppnare domar
bana). V i d remissbehandlingen av betänkandet riktades stark kritik mot
utredningens förslag. De ansågs ej heller i denna del kunna !liggas till grund

för e n reform. Det syfte utredni ngen velat til lgodose . nämligen att ästad
komma e n mindre sluten domarkarriär erhöll emellertid ett stort stöd av
remissinstanserna. Det ligger i öppen dag att frågan om meritvärdering för
sökande t i l l domartjänst får stor betydelse i en sfldan utveckling. Tjiinste
förslagsnämndens praxis i fråga o m meritvärdering torde därför omfattas
av domarkåren med betydande intresse.
Mot angiven bakgrund har tjänsteförslagsnämnden fu nnit sig böra i all
mänhet lämna motivering till sina förslag. oaktat skyldighet därt i l l inte
före ligger. Efter hand som nlimnden fät t tillflille att företa avviigning av oli-
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1-a �öl-ande\ meriter i ncra ärenden. har ett principiellt �yn5ätt utvecklats
ptl en rad frilgor. Detta avspeglas i nämndens protokoll på :.ä !.ätt all be
\lut�motiveringarna blivit allt vanligare och allt fylligare. Motivering av
bc,lutcn är givet' j, ägnad att i hög grad främja rättssäkerheten.
Emellertid bjuder det emot att lämna ut till offentligheten :.ädan informa
tion ),Om är negativ för �ökande n såsom upplysningar om bri�ter i hans be
gtlvning. karaktär. omdöme. arbehförmåga. samarbetsförmåga osv .
Tjän�tcförslagsnämnden har funnit att sådan i nformation normalt inte bör
komma till uttryck i beslutsmotiveringarna. En til lräckligt klargörande mo
tivering kan ock:.l\ i allmänhet åstadkommas genom att man åberopar med
!->Ökantks �törrc lämplighet. l den mån negativ information likväl måste
lämna:, bör det ske i sfl skonsam form som möjligt.
l vad mån information. som av hänsyn till enskild sökande utelämnas ur
motiveringen. bör dokumenteras i akten är enligt nämndens mening en av
viigning,fråga. Det kan ålunda knappast komma i fråga att annat än un
dantagwi), dokumentera sådan information som nämndens ledamöter ge
nom �in allmänna erfarenhetsfond tillför ärendena. l vad mån annan infor
mation �l-all behöva dokumenteras beror på omständigheterna i det �är
-.kilda fallet. Hlirvid är att beakta att akten kan komma att vi�a en !'.ncdvri
dcn bild "' bölut\underlaget. om detta består av dels material u r nämn
den:, crfarcnhct'>fond. vilket ej dokumenterats och dc b material som doku
menterat\. Hittills har nämnden bara i något fall funnit anledning att doku
mentera information. som har utelämnats ur motiveringen.
Som nHmnl'> ovan har tjänsteförslagsnämnden inlett sin vcrhamhet i ell
�kede d:l domarkarriären� utformning \ arit föremål för livlig debatt.
ämnden har fu nnit det angeläget att inte avskärma sig från denna diskus
sion. För att berika sin erfarenhet av hur meningarna bryter sig i dessa frå
gor inom domarkåren har företrädare för nämnden deltagit i olika domar
möten och sammankomster och också redogjort för nämndens övervägan
den vid värdering av olika meriter. Därvid har även förts ut till diskussion
dc i många fall delikata problem som nämndens verksamhet även i övrigt
erbjuder. Det kan anses som en del av rättssäkerhetsproblemet att de som
berör� av nämndens verksamhet får kännedom om nämndens arbetssätt
och bered' möjlighet all öppet ge sina ynpunktcr på detta.
Brita Sundbcrg-Weitman har i sin anmälan gjort gällande att vissa yttran
den \Om f1illts av ledamöter i nämnden vid en sammankomst i Svea hovrätt
den 2 dccem ber 1975 \kulle strida mot av henne åberopade uttalanden av
JO m. m. Efter den lämnade redogörelsen om sin syn på sakfrågan anser
sig nämnden sakna anledning att yttra sig i denna fråga.
Su ndberg-Wcitman avgav påminnelser.

Vid ärcndcb avgörande den 8 juni 1 976 anförde JO Lundvik.
Dc särskilda bestämmelserna i 1 4 - 20 §§ förvaltningslagen för ärenden
innefattande myndighetsutövning mot enskild är i och för sig t i l lämpliga på
ärenden om tjiinstetillsättning. Tjänsteförslagsnämnden t i l l sätter emeller
tid inte tj�in�ter. Den avger endast oförbindande förslag. Bestämmelserna

::! 7 1
iir diil1'ör i n t e dird\t tillampliga p a niimndcn� hanJ iaggnmg.
Frngan om �ärreglerna� tdliimplighct �aknar dock cgcntlig het� dcl�c 1 fö
rcvarande �amman hang. i\, cn om rcglcrna gi1lldc. ringc bcakta' att ' a
�cntliga undantag gjnrt� ju�t for iircnden om l liln�tctdl�attning. t\' l " *

framghr. att i �!\dana :ircndcn krm intc upprillth;dl\ I i for,ta 1n�tan�l pa all

part �kall underriitta� om \ ad �om ti llfört� :ircndct och ra t i llriillc att � ttra

�ig därö' c r. Och i 17 § �••g�. att �� iilen för he�lutct inte hehil\ er angc� nar
be�lutet rör tilbättning av tpn � t .

Varken k o mmu nikation.,�k yldigheten eller mot i' ering��k � ldighetcn har
något direkt samband med vad '>Om nu iir aktuellt eller fragan om niimnden
är pliktig a t t dokumentera. dvs. nedteckna och för framtiden bevara. de
muntliga upplysningar som tillförts ärendet. Vi�serligen kan 'iägas att kom
munikationsskyldighet föruhiitter dokumentation��k} ldighet efter�om dc t
i praktiken ställer '>ig wart eller omöjligt att kommunicera ctt material �om
ej nedtecknats eller annorleJe� fixerat!> för framtiden. Men därav kan inte
draga� den '>lutsat!>en att dokumentation enda�t kriiv� i �!\dana fall där ma
terialet 'kall kommunicera�. Dokumentation har andra viktiga uppgifter.
Genom att upply�ningar nedteck na� och bevara� för framtiden kan över
ordnad in:-.tans vid under�tiillning eller bewär liitt :-.kaffa �ig ;;j älv�tändig in
blick i underlaget för be!>lutet. E nda'>t dokumentation möjliggör vidare en
kontroll i efterhand av vad �om förevarit. Jag tänker här bl. a. pa J K : \ och

J 0: � t i l bynsmöjligheter men ock så på den kont roll �om utövas av ma�'>me
dia och en intresserad allmänhet.
Ni\gon generell föreskrift om dokumentation�skyldighet för förvalt
ning!>myndighet finns inte (�tadgandet i 1 6 li förvaltni ng�lagen kan hiir liim
nas åt sidan såsom blolt gällande upply�ningar från part: �narare kunde
14 * liberopas som dock ej uttryckligen talar om dokumentatio n ) . Icke dc�
to mindre har man dock att riikna med exi�tcn,cn av en vi�� '>ådan '>k} !dig
het. Givetvis kan det aldrig bli tal om att a/11 '>kall anteckna:-.. Men !>käl kan
anföra� för att viktiga upply�ningar som varit be\tämmande för ärendet�
utgång bör nedtecknas och bevara� bland akt materiale t .
VaJju�t angår iircndcn o m tjlin�tetilh.iittning har fr:lgan om dokumenta
tion��kyldighet diskuterat� i flera olika !>ammanhang.
Bcsviirs<;akkunniga upptog i �itt för�lag t i l l lag om förvaltning-;förfaran
det ( SOU 1964: ::!7) under 8 kap. ::!3 li en allmän regel om att uppgift av be
l} dcl'>c för avgörandet -.om t i llförde� ärendet annorlcde'> än .,kriftligcn
�kulle anteckna�. l '>pecialmotiveringcn (�. 384) framhöll dc -;akkunniga.
att grän�en mellan utredning och överläggning till be�lut mangen gäng var
flytande i förvaltni ngsförfarandct . l den mån muntliga uppgifter lämnade� i
fört roende under sluten överläggning till beslut eller diirmed j ämförbara
förhi\llanden borde enligt dc sakkunniga anteckningsskyldighet inte gälla.
V i s�t utrymme - forballe dc - torde även böra finna� för utbyte av för
troliga meddelanden mellan tjän:-.temän t . ex. i tjänstctilbättning<,ärenden
utan dokumentation��kyldighet.
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Sistnämnda uttalande föranledde under remi� behandlingen av de sak
kunnigas betänkande livlig gensaga frän offentlighetskommitten

sida.

Kommitten menade att besvärssakkunnigas uttalande gav utrymme för en
synnerligen olycklig och för den enskilde äventyrlig praxis i tillsättnings
ärenden . Kommitten tillade.
Det är självfallet att den myndighet som har ansvaret för viktiga tjänste
tillsättningar måste ha möjligheter att inhämta upply!>ningar och omdömen
om de sökande. Så torde också ske i stor omfattning. Men det är just i
dessa fall som de inhämtade upplysningarna och uttalandena bör anteck
nas och arkiveras. Den naturliga begränsni ngen av denna skyldighet. så att
den icke blir alltför betungande. ligger däri att endast det som är av bety
delse för ärendets avgörande behöver antecknas. Kommitten. som alltså bestämt avråder från att det föreslagna stadgan
det i fråga om tjänstetillsättningar skall få tolkas så som de sakkunniga an
givit. vill framhålla angelägenheten av att ett otvetydigt besked lämnas i
denna fråga. U ndantag från skyldigheten att göra anteckning bör få före
komma endast med stöd av uttryckligt lagstadgande.
-

l sitt betänkande (SOU 1966: 60) kom offentlighetskommitten åter in på
frågan och yttrade då bl. a. ( s . 1 36):
Det är en icke godtagbar tanke. att upplysningar av betydel e för myn
digheters avgöranden skall kunna lämnas myndigheterna och behandlas av
dem på ett sätt som innebär att de i författning reglerade eller eljest veder
tagna formerna kringgås. Offentlighetsgrundsatsen förlorar i betydelse så
som garanti för rättssäkerheten. om det är möjligt för myndigheterna att in
hämta upplysningar utan att dessa kommer till synes i aktmaterialet.
l sitt betänkande behandlade offentlighetskommitten även en av justitie
ombudsmannen Alfred Bexelius den 18 juli 1 966 till kommitten avlåten
skrivelse. Skrivelsen. som finns återgiven i J O : s ämbetsberättelse 1967 s.
192 tf. innehåller ammanfattningsvis följ ande.
J O hade konstaterat. att skolmyndigheter vid beredning av tjänstetill
sättningsärenden brukade införskaffa muntliga upplysningar om olika sö
kande. De anteckningar som därvid gjordes tillfördes emellertid inte hand
lingarna i ärendet utan höll hemliga. Från myndigheternas sida hade
sagts. att upplysningarna måste behandlas som förtroliga meddelanden ef
tersom uppgiftslämnarna eljest skulle vara obenägna att lämna negativa
upplysningar om vederbörande och en allsidig belysning av dennes lämp
lighet därmed inte kunde erhållas. Vidare hävdades att offentliggörande av
sådana upplysningar i vissa fall inte kunde vara förenligt med sökandens
eget intresse. JO anförde häremot. att en befatt ningshavare. som i sin
tjänst fått kännedom om viss sökande. måste anses pliktig att lämna be
gärd uppgift om vad han hade sig bekant i den mån detta var av betydelse
för ett objektivt bedömande av tillsättningsärendet. Befattningshavaren
kunde därför inte anses äga rätt att vägra lämna uppgiften eller förbehålla
sig att uppgiften skulle betraktas som ett privat meddelande eller eljest gi
ven i förtroende. JO kunde inte finna någon rättsligt hållbar grund för tan-
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kegången att . såvitt angår upplysningar av aktuell art. något utrymme skul
..
le kunna finna:. för ""förtroliga meddelanden mellan tjänstemän. medde
landen �om inte �kulle behöva redovisas utan kunna hållas hemliga. JO un
derströk vidare vikten av att upplysningarna nedtecknades och bevarades.
skolmyndigheternas praxis att inte förfara så betecknade JO som oförenlig
med offentlighetsprincipen och ägnad att medföra risker för att avgörande
na grundades på oriktiga eller eljest ovederhäftiga uppgifter. JO framhöll
att gjorda anteckningar inte åtnjöt något sekretesskydd. Vissa uppgifter
nm personliga förhållanden av ömtåligt slag borde dock kunna hållas hem
liga och JO rekommenderade därför en lagändring på denna punkt: dock
borde partsoffentligheten inte inskränkas i vidare mån än som följde av
W * sekretes�lagc n.
Offentlighetskommitten - som räknade med att i en blivande lag om för
valtningsförfarandet !>kulle komma att inflyta en regel om skyldighet att
teckna ned muntliga upplysningar av vikt för ärendets avgörande - fann ej
�käl villfara JO:s önskemål om viss sekretess i tjänstetillsättning ärenden.
Kommitten anförde ( ', . 169 f):
Det står utom tvivel att ett helt offentligt förfarande i tjänstetillsättnings
iirenden kan orsaka lidande. Det får också antagas. att ett fullständigt hem
lighållande av underhandsupplysningar om personliga förhållanden är äg
nat att leda till att myndigheterna fär ett rikligt material som underlag för
sin prövning. Som JO framhåller. skulle emellertid en sekretessregel inte
kunna utforma sä att partsinsynen begränsas i vidare män än om följer av
39 * SekrL. Alla sökandena skulle alltsiL i den mån rätten till insyn inte be
gränsades genom författning. kunna erhålla full insyn i handlingarna: vad
39 * SekrL säger är endast att utlämnande av handlingarna kan vägras. om
det av hlinsyn till allmänna eller enskilda intressen finnes vara av synnerlig
vikt att deras innehåll ej uppenbaras. Man kan förmoda att om en uppgifts
lämnare betingar sig förtrolig behandling han vanligen fåster särskild vikt
vid att de uppgifter han lämnar skall undanhällas den de gäller. Redan e n
insyn för denne skulle alltså förta effekten av d e n av JO åsyftade sekre
tessregeln . i den mån man med denna ville uppnå att inhämtade uppgifter
antecknas och bevaras. Sä mycket mera skulle detta bli fallet . om uppgifts
lämnaren måste räkna med att även övriga sökande skulle fä kännedom om
vad han har agt.
Det finns ock å goda skäl att fasthålla vid kravet pä insyn i handlägg
ningen av ärenden om tillsättning av befattningar hos staten och kommu
nerna. U nder förarbetena till SekrL sades. att behovet av allmänhetens
kontroll och önskvärdheten av att misstankar för väld och mannamån inte
uppkommer gör sig gällande med synnerlig styrka beträffande befordrings
frågor och att. om än blottande av personliga förhållanden någon gäng
skulle kunna vara hårt för vederbörande. hänsynen härtill i allt fall borde
vika för offent lighetsintresset (prop. 1 937: 107 s. 1 05 ) . Kommitten ansluter
sig till detta uttalande. Kommitten vill alltså icke biträda JO: s ståndpunkt i
frågan om sekretess kring underhandsupplysningar i tjänstetillsättnings
ärenden.
Besvärssakkunnigas betänkande blev föremål för överarbetning bl. a. av
en arbetsgrupp inom justitiedepartementet. Gruppen framlade i ett betän-
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kande ( SOU 1968: :m förslag till förvahningslag. Under 1 .' � före'>log<;. au
�lutligt be lut �om gick part emot inte

kulle fä meddela-. utan att parten

dessförinnan fåll del av vad som tillförts ärendet genom annan iin honom
'>j älv. l motiven till det! a �tadgande berörde arbetsgruppen ;hen fragan om
dokumentation av muntliga upplysningar. Efter all ha framhallit all alhför
långt gående regler om anteckningsskyldighet skulle medföra prakti,ka
svårigheter anförde arbetsgruppen bl. a. följande ( � . 169):
Frågan om skyldighet att verkställa anteckning om inhämtade upply�
ningar torde vara �tirskih brännbar i tjänstetillsätlning�ärcndcn och andra
ärenden där det gäller all bedöma personliga kvalifikationer. Den nu föror
dade ordningen leder cmcllcnid till all det i sådana fall blir nödvändigt au
göra anteckning och kommunicera endast då upplysningarna föranleder
myndigheten all faua et! annat beslut än det som innehållet i den skriftliga
utredningen motiverar. t. ex. då upplysningarna ger underlag för ett val
mellan flera som eljest är jämställda.
Det lär vidare. utan uuryckligt stadgande . stå klan au en fullständig re
dovisning inte är nödvändig. Et! ordagrant ätergivande av vad om har in
hämtats eller vad myndigheten har sig bekant om en per�on �om öker be
fordran kulle excmpclvi kunna bli betungande och dessutom i vissa fall
vara onödigt sårande för den sökande. Det bör räcka au upplysningen re
dovisas till sin an och sill huvudsakliga innehåll. Det bör sålunda för det
första anges. om upplysningen har lämnats muntligen eller om myndighe
ten har inhämtat den genom syn eller på annat sätt. Vidare bör besked läm
nas om sagesmannens relation till den som upplysningen gäller: släkting.
överordnad. granne osv. Vad som krävs i innehållsligt hänseende torde in
te här behöva utvecklas närmare. Det viktiga är all det som kan vara avgö
rande för prövningen också bringas till panens_kännedom. Särskih viktigt
är det all uppgifter om faktiska förhållanden blir antecknade. Ett allmänt
hållet omdöme är av begränsat värde såsom utredning. om inte de fakta
som omdömet bygger på redovisats. Det kan inte godta au upplysningar.
som har övat inflytande på beslutet i ett ärende. ute lut från anteckning
på grund av all dc har lämnats i förtroende.
U nder departementsbehandlingen undergick förslaget vissa ändringar.
Bl. a. infördes stadgandet att kommunikation inte krävdes i tjänstetillsäll
ningsärenden i för ta instans. Departementschefen anförde utan särskild
sidoblick på ärenden om tjänstetillsättning bl. a. följande (pro p. 1 97 1 : 30
del 2 s. 468):
Som arbetsgruppen framhållit låter det sig knappast göra att generell! fö
reskriva anteckningsskyldighet för myndighet beträffande muntliga upp
lysningar Ufr 1 6 §). l den mån sådana upplysningar är av betydelse för
ärendes avgörande. bör de emellertid enligt huvudregeln kommuniceras
med parten. Della torde i de flesta fall förutsätta. att upplysningarna ned
tecknats i skrift. Jag vill emellertid understryka att reglerna om kommuni
kationsplikt självfallet inte är avsedda all inkräkta på myndighetens rät! att
utan redovisningsskyldighet i förhållande till parten utnyuja sin allmänna
sakkunskap och erfarenhetsfond. Vad som t. e x . muntligen upplyses av
någon som de har i den lutliga handläggningen av et! ärende eller med and-
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ra ord i samband med själva beslutsfattandet omfattas inte av förvaltnings
Jagens krav på kommunikation. Ä r sådan upplysning av v�isentlig bet ydel
se för ärendets avgörande . kan det dock i åtskilliga fall vara av värde för
parten att få del av den redan innan ärendet avgörs. Det l igger emellertid i
myndighetens hand att pröva i vad mån så bör ske.

U ndantaget från kommunikationsskyldighet i ärenden om tjänstetillsätt
ning m. m. motiverades främst därmed att kommunikation skulle medföra
stora praktiska olägenheter för myndigheterna och risk för avsevärd för
dröjning av ärendenas avgörande. l anslutning härtill anförde departe
mentschefen ( s . 470):
Eftersom dessa skäl för slopande av kommuniceringskravet i ärenden
om tjänstetillsättning m. m. väsentligen har aktualitet vid ärendes behand
ling i första instans. har u ndantagsregeln begränsats att gälla handläggning
en i annan instans än besvärsinstans. Har t. e x . beslut i tjänstetillsättnings
ärende överklagats hos högre myndighet. skall alltså i besvärsärendet ses
till att klaganden får del av utredningsmaterialet . i den mån han inte tidiga
re fått kännedom om detta på annat sätt.
Frågan om dokumentation av underhandsupplysningar i tjänstetillsätt
ningsärenden och eventuell sekretess för gjorda anteckningar dryftade
vidare av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommitten i dess betän
kande "Lag om allmänna handlingar" (SOU 1975: 22). Kommitten intog i
sak samma ståndpunkt som offentlighetskommitten på sin tid gjort. Den
anförde bl. a. (s. 1 25 ) :
E t t förvaltningsärende får enligt gällande rätt i princip i n t e avgöras utan
att part på något sätt fått del av vad som är av betydelse i ärendet. Denna
regel gäller även tjänstetillsättningsärenden. Vad som diskuterades i sam
band med O K : s förslag var närmast h u r långt myndighets dokumentations
skyldighet skulle sträcka sig. På denna punkt är läget i dag ett annat än vad
som då gällde. En annan sak är att den förvaltningsrättsliga lagstiftningen
lämnar visst spelrum. Gränsen mellan upplysningar av vikt som tillförts
ärendet utifrån och det utnyttjande av myndighetens egen erfarenhetsfond
som kan äga rum vid överläggning till slutligt beslut har i n te försvunnit.
Men i princip gäller vad som nyss har sagts. Det synes föga praktiskt att
hemlighålla vad flera personer - de som söker samma tjänst - ändå har
rätt att fä veta. Detta är en sida av saken. Den andra är det betydande all
männa i n t resse av insyn. som finns när det gäller tjänstetillsättnings
ärenden. Detta har berörts redan i förarbetena till SekrL. Övervägande
skäl talar även enligt O S K : s mening för ett betydande mått av offentlighet i
dessa ärenden. Framför allt ter det sig synnerligen tvivelaktigt att - såsom
ett par remissinstanser förordade - införa regler som tillåter myndigheter
na att tillsätta tjänster på grunder som ej delges ens de sökande själva. Far
hågor har uttalats för att svårigheterna att få fram material som kan läggas
till grund för att bedöma en sökande skulle öka. om sekretess saknades.
Om parten kunde undanhållas samma material skulle frågan emellertid
närmast bli om det inte skulle bli svårt att få fram sökande.
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Till vad här återgivit� kan lägga!> att jag själv i ett tidigare ärende. föran 
lett av klagomål över e n tjän!>tetill�ättning. uttalat min anslutning t i l l JO
Bexclius· uppfattning. att dokumentation är av väsentlig betydelse för of
fentlighetsprincipen. l det då aktuella fallet hade en myndighet utannonse
rat en tjänst och �edan låtit personaladministrativa rådet utföra psykolo
gisk te�t av vi�!>a av ökandena. Rådets bedömning av sökandena hade re
dovi!>at\ muntligen för myndigheten och några anteckningar hade inte
gjorts av vad 'om �agts. I mitt beslut (återgivet i JO:s ämbetsberättelse

l %9 s. 403) tog jag avstånd från det av myndigheten tillämpade förfarings
sättet att icke sörja för skriftlig dokumentation. Jag tillade . att förfarandet
stred mot offentlighetsprincipen och därigenom var ägnat att hos allmän
heten skapa intryck av godtycke hos t i llsättningsmyndigheten.
Jag �aknar anledning frångå den principiella ståndpunkt som kommit till
uttryck i mitt n} ''nämnda be�lut och som väl stämmer överens med de oli
ka uttalanden jag här tidigare återgivit. eller att muntliga upplysningar som
utifrän inhämtah i tjänstetillsättningsärende bör dokumentera . förutsatt
att de har bet} delse för ärendet� avgörande. Dokumentationen behöver
naturligen inte omfatta allt som sagts men vad om är relevant och betydel
\efullt bör i korthet nedteckna�. Härvid bör också den skonsamhet i for
men iakttaga!> \Om är möjlig utan att sakinnehållet förvanskas. Jag erinrar
om vad jag tidigare sagt om dokumentationens betydelse dels för att över
ordnad in!>tan' vid underställning eller besvär skall kunna skaffa sig en
!>j iilv,tlindig inblick i u nderlaget för beslutet. dels för att möjliggöra en kon
troll i efterhand av vad som förevarit. Jagerinrarock!>å om vad JO Bexelius
sagt öm risken för att avgörandena kommer att grundas på oriktiga eller el
jest ovederhäftiga uppgifter om inga anteckni ngar göres. Jag vill i anslut
ning hiinill framhi\lla. att en uppgiftslämnare som vet med sig att anteck
n i ngar görs om vad han säger naturligen väljer sina ord med större omsorg
vilket bör vara iignat att förebygga förhastade eller felaktiga påståenden.
Att en tjänsteman. vilken tillfrågats om sin uppfattning om viss sökande
som han lärt k�inna i \in tjänst. måste anses pliktig att sanningsenligt lämna
erforderliga u ppgifter . därom är jag helt en e med JO Bexelius.
Sammanfattningsvi� vill jag alltså som min uppfattning uttala. attjag fin
ner helt övcrviigande skäl tala för att utifrån muntligen inhämtade upplys
n i ngar i tjänstetilb�ittningsärendc bör nedtecknas oc h bevaras i akten i den
mån dc är av betydelse för ärendets avgörande. Det sagda gäller inte blott
upply!>ningar som inhämtas av den beslutande myndigheten direkt utan
även när. som i här aktuella fal l . ärendet bereds av en för ändamålet sär
skilt tillsatt niimnd och denna låter komplettera ansökningshandlingarna
med munt ligen inhiimtade upplysningar. Tjänsteförslagsnämndens förslag
väger utan tvivel tungt. Av betydelse är också all besvär kan anföras över
avgivet förslag. Jag kan därför inte finna annat än att tjänsteför lagsnämn
den bör dokumentera inhämtade upplysningar.
Det sagda har gällt upplysningar inhämtade frän utomstående. Mera
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vansklig är frågan om och1'1 uppgifter som framkommer untkr tkn interna
överläggningen inom tjänsteför!.lagsnämnden behöver dokumentera�. An
tecknings�kyldighet kan enligt min mening här knappa�t komma i fr:tga an
nat än i vad gäller preciserade uppgifter om händel�cr. J,.araJ,.tiir�drag c. d .
som p1'1verkar n�imndcns !>tällningstagande. Bctriiffandc uppgifter "' \:Idan
natur kan emellertid skäl anföras för att även dc bör dokumentera�. Jag
kan hänvisa till dcpartcment!.chefens ovan filergivna uttalamlen under för
arbetena till förvaltningslagen. För egen del o; kulle jag dlirfi:ir finna det viir
defullt om tjänsteför lagsnämnden ville nedteckna ock�1'1 prcci�cradc upp
gifter av nyss angivet innehåll som framkommer under niimndcns över
läggning. Förutom dc skäl �om i övrigt kan anföras för att dokumentation
bör ske kan framhållas att man genom anteckning liven av interna upply'
ningar förebygger att akten kommer att visa en snedvriden bild av be�lut�
undcrlaget. vilket - �å�om nämnden påpekar - blir fallet om dokumenta
tionen endast omfattar de upply ningar om inh�imtat'> utifran.
Jag har nu givit till känna den uppfattningjag h} ser i den av Sundberg
Weitman uppdragna frågan. l den man tjänsteförslagsnämnden� praxi� �tri
der mot vad jag anfört vill jag rekommendera nämnden att ompröva \in in
ställning.

Behandlingen hos statens vattenfallsverk av reseräkningar

I en skrift som kom in till JO den

1 2 januari 1976 klagade förste avdel

ningsingenjören Percy Lundquist bl. a. på statens vattenfallsverks hand
läggning av ärenden om reseer ältning. Han uppgav därvid att till verket
ingivna reseräkningar efter behandling återsändes till vederbörande tjäns
temän i form av kopior. som ibland innehöll överstrykningar och tillägg.
Han ifrågasatte om ändring fick göras i handling som undertecknat av an
nan person . Han undrade också om inte protokoll måste föras över beslu
tad eller planerad ändring och om inte protokollet med fullständig motive
ring skulle tillställas den som undertecknat reseräkningen innan be lutet
fick laga kraft eller innan det fattades. Han frågade till sist om inte besvärs
hänvisning måste lämnas.
Vattenfallsverket avgav yttrande efter remiss och sade därvid bl. a. föl
jande.
Den inkomna originalblanketten granskas och därest av räkningslämna
ren gjorda yrkanden icke kan godtas eller annan avvikelse måste göra .
anges med röd skrift på originalblanketten de belopp som räkningsgranska
ren finner kunna godtas. med genomslag på kopiorna.
Ofta föregås detta förfarande av telefonkontakt med räkningslämnare n .
Det är sålunda icke fråga o m någon "ändring·· i d e n inkomna originalblan
ketten. Den tillämpade granskningsmetoden är ett praktiskt tillvägagångs-
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!>ätt för erhållande av överskådlighet och enkel behandling. Förfarandet
torde vara allmänt tillämpat och stå i överensstämmelse med föreskrifterna
i allmänna verksstadgan 6 � . att verksamheten !>kall bedrivas så enkelt,
snabbt och ekonomiskt som �ir möjligt utan att säkerheten eftersättes. Ef
ter räkningsgranskningen kvarstår räkningslämnaren egna uppgifter helt
oförändrade. och det av Lundquist befarade förhållandet. att "ändringar''
�kulle utföras i räkningshandlingen. är icke för handen. - l de fall
kopiorna efter granskningen skulle bli otydliga. har tjänstemannen möjlig
het att begära att få ta del av originalräkningen för att erhålla ytterligare
klarhet i ärendet.
Vad beträffar frågan om särskilt protokoll i samband med reseräknings
granskningen. eller om meddelande angående avvikelse får göras utan att
besvärshänvisning meddela!>. får följande redogörelse lämnas angående
den rutin. som tillämpas inom verket utöver vad ovan angivits. Sedan räk
ningslämnaren tillställts räkningskopian med därå av räkningsgranskaren
gjorda anteckningar om avvikelse. har räkningslämnaren tillfälle att hos
räkningsgranskaren begära de förklaringar. som han kan finna behövliga.
Om sådan kontakt tas av räkningslämnaren och denne därvid icke nöjer sig
med dc förklaringar. som granskaren avger. meddelas ett särskilt beslut i
ärendet med besvärshänvisning. Om räkningslämnaren icke hör av sig med
erinringar. utbetalas det medgivna beloppet.
Antalet reseräkningar som årligen granskas hos vattenfall uppgår till ca
23 000. Av dessa blir omkring 40 Il( föremål för avvikelse vid granskninge n .
En övervägande d e l av avvikelserna har s i n grund i felräkning eller bristan
de kännedom om gällande bestämmelser. Om avvikelsen. meddelad på
räkningskopian. icke föranlett någon erinran från räkningslämnaren . har
verket ansett ärendet icke ha gått räkningslämnaren emot på sådant sätt
som avses i förvaltningslagen 1 8 § och som skall föranleda meddelande av
besvärshänvisning. Besvärsförfarandet torde knappast vara avsett att ome
delbart tillämpas vid avvikelser från ingiven reseräkning som handlägges
på angivet sätt. Förfaringssättet har tillämpats inom verket sedan åtskilliga
år men finns ej angivet i några särskilda föreskrifter. Verket avser att in
föra formell reglering härav.
Reseräkningsgranskningen vid vattenfall sker i huvudsak på samma sätt
som inom statsförvaltningen i övrigt och torde medföra fullt rättsskydd för
den tjänsteman som ingett en reseräkning för behandling.
Lundquist avgav påminnelser.

JO Lundvik avgjorde ärendet den 27 april 1976 och anförde i sitt beslut,
såvitt n u är i fråga, följande.
Den inom statens vattenfallsverk tillämpade rutinen att göra anteckning
ar med rött i reseräkningarna rörande avvikelser från däri framförda yr
kanden kan inte - såsom Lundquist ifrågasatt - betecknas som en otillå
ten ändring av urkund. Förfarandet inger ej några betänkligheter utan

framstår tvärtom som praktiskt.
Protokoll i ärenden av detta slag behöver normalt inte föras (jfr l J § all
männa verksstadgan ; vad däri sägs om "skiljaktig mening" syftar endast
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på meningsskiljaktighet bland de beslutande).
Förvaltningslagens speciella bestämmelser om kommunikation, motive
ring och besvärshänvisning är i och för sig tillämpliga i reseersättnings
ärenden sä länge dessa ärenden regleras i författning och ej i avtal (jfr 3 §
förvaltningslagen och Wennergren, Handläggning, 3:e uppl. s . 18).
Såvitt framgår av vattenfallsverkets redogörelse föreligger inget defini
tivt beslut om reseersättningens storlek i och med att avvikelse antecknas
pä en reseräkning och kopia av denna ätersänds till vederbörande tjänste
man. l själva verket får i detta skede endast ett preliminärt beslut anses va
ra för handen. Tjänstemannen kan enligt verkets yttrande göra erinringar
mot avvikelserna och får dä, om verket vidhäller sin u ppfattning, ett defi
nitivt beslut med besvärshänvisning. Om han ä andra sidan inte hör av sig
med erinringar anses han ha accepterat avvikelserna och det medgivna be
loppet betalas dä ut.
Mot den sålunda tillämpade ordningen finns enligt min mening - med
hänsyn till det mycket stora antalet reseräkningar som granskas inom
verket - i och för sig intet att erinra. Av de gjorda anteckningarna om av
vikelser torde mestadels framgå motiveringen för avvikelserna. Om sä inte
är fallet har tjänstemannen ju möjlighet att vända sig till vederbörande
handläggare för att fä en närmare förklaring till avvikelsen. Accepterar han
ändå inte denna har han rätt att fä ett skriftligt motiverat beslut med be
svärshänvisning. Systemet kan dock knappast fungera fullt tillfredsställan
de frän rättssäkerhetssynpunkt med mindre tjänstemannen informeras om
dessa möjligheter och rättigheter som står honom till buds i händelse av
missnöje med de antecknade avvikelserna. Lämpligen bör sådan informa
tion lämnas på en stencilerad eller tryckt blankett som tillställs tjänsteman
nen samtidigt med räkningskopian .
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Övrigt

Kompensation har felaktigt utbetalats för mervärdeskatt på bostads
byggande. Fråga om återbetalningsskyldighet för mottagaren
Enligt kungörelsen ( 1 974: l 1 3 ) om kompensation för mervärdeskatt på
bostadsbyggande i dess ursprungliga lydelse förelåg möjlighet till kompen
sation för erlagd skatt endast om byggnadsarbetena avslutats fr. o. m. de
cember

1973

t. o. m.

december

1 975.

Enligt

ändringskungörelsen

( 1974: 665) som trädde i kraft den 24 september 1974 skall emellertid redu
cerad kompensation. 7 000 kr . . utgå även för sådan nybyggnad av enfa
miljshus som avslutats under tiden januari -november 1973 om huset ingår
i en gruppbebyggelse om minst tio enfamiljshus och rätt till kompensation
enligt de ursprungliga reglerna kan beräknas föreligga för minst en tredje
del av husen. Med gruppbebyggelse avses byggnadsprojekt som med hän
syn till bebyggelsens planering. utförande och belåning samt till kostnader
nas fördelning på husen i gruppen framstår som en enhet. U tföres bygg
nadsprojektet i etapper och framstår sådan etapp. exempelvis på grund av
utförandet eller prissättningen. som en särskild enhet. skall denna anses
som en särskild gruppbebyggelse.
Makarna Bo och Bod il Mårtenson ansökte i november 1974 om kompen
sation med 7 000 kr. för ett enfamiljshus på fastigheten Holmsten 58 i Väl
lingby. fårdigställt den l juli 1973. De bifogade ett intyg av AB Bygg- Baneli i
egenskap av entreprenör till radhusbebyggelsen i kvarteret Holmsten. En
ligt intyget bestod gruppbebyggelsen av identiskt lika radhus som finansie
rats med bottenlån hos Stockholms stadshypoteksförening och med topp
lån hos AB Bygg- Banell. 40 radhus hade enligt intyget tillträtts under tiden l
januari- l september 1 973 och 2 1 under perioden 1 5 december 1973- l juni
1974. En förteckning bifogades med uppgift om köpare och tillträdesdag
för varje hus.
Den 1 8 december 1974 biföll riksskatteverket ansökningen. Den 7 feb
ruari 1975 lämnades ärendet för utbetalning. Beloppet utbetalades den 5
mars 1975. Den l juli samma år ifrågasatte verket återbetalningsskyldighet
för beloppet enligt l 7 § ovan nämnda kungörelse. Verket anförde: l de
handlingar som låg till grund för utbetalningsbeslutet saknades uppgift om
kostnadsfördelning och om det förhållandet, att husen uppförts i etapper.
Det hade sedermera framkommit att radhusen uppförts etappvis och att
fördelning av kostnadsökningarna under byggnadstiden skett mellan husen
i varje etapp. Varje etapp skulle därför anses som en särskild gruppbebyg
gelse. Makarna Mårtensons hus ingick i en etapp inom vilken förutsätt
ningarna för att erhålla kompensation för mervärdeskatt inte förelåg.
l en skrift till JO anhöll makarna om prövning av verkets handläggning
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a v iir..:ndet . �iir�l.. i lt m..:d av�eende p å d e n rätt�liga g11.1nden för d e t ifraga
�atta be�lutet. D..: anförd..: bl. a. följande: 1är be�lutet lät vänta på sig tog
Bo Mnrt..:n..,on i f..:bruari 197.'i telefonkontakt med verket. Vederbörande
handHiggar..: medd..:lade då at t det var tvcbamt om kompen�ation �kulle
komma att utbetala.., pa grund av l..o stnadsfördclningcn mellan husen. Ef
ter att ha kontaktat B� gg- Band l . �om stod i kontakt med verket i ärendet.
di..,kuterade Bo Ml\rtcn�on anyo kostnadsfördelningen med handläggaren.
Ev..:ntu..:ll ytt..:rligare utredning skulle a v praktiska s k ä l o mbesörj as hu
vud�akligen genom kontakt med Bygg- Bane l l. Den 1 2 mars meddelad..:� ma
karna att utb..: talning skett. - En u ppgift som �kulle kunna föranleda tiii
Himpning av 17 � ku ngör..:b..:n om kompensation för mervärdeskatt på bo

stad�hyggandc mlbtc vara av sådan art att myndigheten varken borde kän

na till ..: llcr ha anl ed ning att efterfråga den. Det borde röra �ig om en upp
gift ..,om ..,ökanden di�ponerad..: och insåg (bnrde inse ) relcvan�cn av. Ifrå
gavarande up pgift var inte av denna art. - J ä m lik t 8 � förvaltningslagen
hade rik��katteverket varit �kyldigt att medverka till undanröjande av
.
. bri�tcn· · . - Med hänwn till de kontakter som tagit� med verket kunde
någon underlatenhet frtln makarnas sida inte sägas föreligga. ej heller kun
de med hän�yn till verkets uttalade tvekan men därefter följ ande utbetal
ning makarna haft anledning tro att återkrav skulle resas.
Efter remi�s inkom rik�skatteverket ( RSV) med yttrande vari anfördes
bl. a.
l samband med att tilläggskungörelsen utfärdades. lämnade RSV i en
omarbetad upplaga av informationsfoldern .. Kompensation för bygg
moms·· anvisningar för bl. a. hur ansökan skulle gö ras l fråga om nybygg
nad av enfamiljshus i gruppbebyggelse angavs därvid b l . a . att förteckning
över dc hus �om ingår i gruppbebyggelsen skulle foga till ansökningen.
om nyhyggnadcn av hu�et avslutats under tiden januari- november 1973.
Förteckningen skulle enligt anvisningen innehålla uppgift om när de olika
husen i gruppbebyggelsen var inflyttningsklara samt uppgifter om plane
ring. utförande. belåning och kostnadsfördelning. Dessa uppgifter behöv
des �om grund för bedömningen av om gnrppbebyggelsc i författningens
mening kunde an cs föreligga. - - Ansökningarna med bifogade förteckningar och intyg från Holm !ens
området. som omfattar totalt 61 hus. framstod då dc första besluten fatta
d e s �om fullt acceptabla som underlag för beslut. Detta gäller särskilt med
hänsyn till att information om vilka h an d l i ngar . som skulle bifogas ansök
ningen. funnits tillgänglig för sökandena. Med den pres ade arbetssitua
tion som verket då befann sig i . gjord es inte nå gra tidsödande utredningar
om beslutsunde rlaget ändå framstod som nöjaktigt. - - På grund av stora balanser på u t skriftssidan kunde ä re ndet lämnas för
utbetalning först den 7 februari 1 975. Före utbetalningen tar ekonomisek
tionen kontakt med kronofogdemyndigheten som har att inom 5 dagar in
komma med eventuella krav på utmätning. Utbetalning ske r sedan via det
statliga ··system S . . som e nd as t medger begränsade möjligheter att åter1a
ä re nden
- Efter telefonkontakt med husägare i Holmstensamrådet konstaterade
.

.

.

-
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handläggaren att behov fanns av ytterligare utredning om de föreskrivna
förut�ättningarna för kompen ation var uppfyllda. För t den 9 april 1 975
inkom frän entreprenören AB Bygg-Baneli en redogörel e för kostnadsför
delningen. - - Klagandena har underlåtit att lämna uppgift om att uppförandet av hu
sen i Holm�tensområdet skett i etapper samt att prissättningen och fördel
ningen av ko!>tnadsökningen under byggnadstiden skett för varje etapp för
�ig. Att de��a uppgifter bort lämnas och var vä'ientliga för RSVs bedöm
ning om "ompen�ation -,kulle utgrt framgår av information�foldern �om
fanns tillgiinglig för klagandena när ansökningen gjordes. - - Som tidigare framhållits fram�tod underlaget för beslutet i och för sig
som nöjaktigt trots att vissa brister förelåg. RSV har därför inte ansett att
komplettering behövt ske och 8 � förvaltningslagen kan därför inte anses
tillämplig i detta fall . - - Klaganlkna� egna initiativ (telefonkontakt med handläggaren i februari
1975> har tagits för�t sedan beslut i ärendet fattats den 18 december 1 974.
Ä ven om formella möjligheter funnits att återkalla beslutet vid den tid
punkten har nägra praktiska möjligheter inte förelegat pä grund av den
�tora arbchbelastningen m. m. - - ägon tvc"an frän RSV� sida att bifalla an�ökningen har inte förelegat
före den tidpunkt. dä ärendet lämnats för utbetalning. Klagandena där
emot har ' id telefonkontakt med RSV i februari 1 975 dvs. innan <;j älva ut
betalningen �kelt ( 1 975-03-05) blivit informerade om att RSV. på grund av
vad '>Om framkommit vid telefonkontakter med nera sökanden. funnit att
tvekan förclfig om tilläggskungörelsens bestämmelser verkligen var till
lämpliga.
Makarna Mårtenson inkom med påminnelser. vari de bl. a. hävdade att
de inte delgivits ifrågasatt återkrav inom skälig tid.

JO

Lundvik anförde i beslut den 1 8 mars 1976.

l 1 7 � för-,ta �tycket kungörelsen ( 1 974: 1 1 3) om kompensation för mer

värde.,katt pä bostadsbyggande stadgas: Har oriktig uppgift som sökanden
lämnat lett till att kompen ation utbetalats med för högt belopp. är han
skyldig att äterbetala vad han oriktigt erhållit. Motsvarande gäller om
kompen-,ation utbetalat� med för högt belopp till följd av att sökanden un
derlåtit att lämna uppgift eller anmäla förhållande som avse� i 16 § första
stycket.
l paragrafens tredje stycke sägs att riksskatteverket får medge undantag

från bestämmelserna i första stycket om särskilda skäl föreligger.
Vidare stadgas i 18 § samma kungörelse: På framställning av riksskattc
verket �kall belopp. som skall återbetalas enligt 1 7 § första stycket. ome
delbart uttagas genom utmätning.

J förevarande fall har inte ens påståtts att sökandena skulle ha lämnat

någon oriktig uppgift. Däremot hävdar riksskatteverket att dc

underlatit

att lämna v�bentliga uppgifter. nämligen att husen i Holmstensområdet
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uppförts i etapper samt att prissättningen och fördelningen av hlstnadsök
ningen uneler byggnadstiden skett för varje etapp för sig. Om uessa förhäl
landen varit kända för riksskatteverket. skulle någon momskompensation
aldrig ha beviljats.
l ansökningshandlingarna saknades onekligen uppgifter i de nu påtalade
hänseendena. Förutsättning för tillämpning av 17 * första stycket kan d�ir
för sägas föreligga åtminstone rent formel l t . Enbart med detta konstate
rande kan frågan dock inte anses utagerad. Jag vill erinra om att rättspraxi�
uneler senare är i allmänhet intagit en restriktiv ståndpunkt gentemot äter
krav av betalning som erlagts av misstag. l synnerhet gäller detta om be
loppet uppburits och förbrukats i god tro. Denna rättspraxis' ståndpunkt
kan inte lämnas utan beaktande i förevarantie sammanhang utan måste i
sin män fä influera vid tolkningen av det aktuella författningsrummeL
Granskar man omständigheterna i makarna Märtensons ärende kan man
till en början konstatera att det med hänsyn till uppgifterna i ansöknings
handlingarna måste ha legat mycket nära till hands för riksskatteverket att
misstänka att husen uppförts i etapper. Tillträdesdagarna var ju spridda
över en ganska läng tidsrymd i vilken för övrigt förekom en lucka. Om hu
sen uppförts etappvis under ganska läng tid. l igger det också nära till hands
att antaga att husen dragit olika kostnad och att prissättningen anpassats
därefter. Skäl kan anföras för att riksskatteverket under dessa förhällan
den självmant bort undersöka förhällandet närmare.
Vidare är att märka att Bo Märtenson i februari 1975. innan ännu någon
utbetalning skett. haft kontakt med verket och att det därvid frän verkets
sida skulle ha sagts att man var tveksam om någon utbetalning kunde gö
ras. Om verket alltså redan före utbetalningen tvekat om förutsättningarna
för momskompensation var uppfyllda så borde verket antingen ha stoppat
utbetalningen eller om nu detta av tekniska skäl inte lät sig göra. åtminsto
ne ofördröj l igen och i klara ordalag ha varskott sökandena o m att förhäl
landena skulle u ndersökas och att belopp som utbetalades kunde komma
att återkrävas. Någon sådan åtgärd vidtogs dock inte. Beloppet utbetalades
och först fiera månader senare kom beskedet att riksskatteverket ansåg att
beloppet borde betalas igen. Bo Mår1enson har inte saknat anledning anta
ga att den tvekan som riksskatteverket känt i februari för länge sedan un
danröjts och att han alltså kunde förlita sig på att han kunde behålla peng
ama som utbetalats till honom.
Särskilt med hänsyn till riksskatteverkets underlätenhet att i ngripa
snabbt sedan misstanke uppkommit o m att ett fel begåtts kan jag inte finna
det annat än högst tveksamt o m ett äterbetalningskrav i detta fall har rätts
ligt fog. l och för sig skulle det vara lämpligt om frågan kunde underställas
allmän domstols prövning helst som jag erfarit att samma problem förelig
ger även i fiera andra fal l . Inom doktrinen (jfr bl. a. Lavin. Domstol och ad
ministrativ myndighet, s. 353 ff. ) har hävdats att allmän domstol ej är be
hörig att pröva talan om betalning när, såsom i detta fall, administrativ
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m� ndighct har möjlighet att f� omedelbar utmätning. Doktrinen� �tånd

punld ii r enligt min mening inte höjd över diskussion. Jag vill likväl - med

tanl-.e p� den omg�ng och ko�tnad �om skulle kunna uppkomma - inte re1-.ommendera att man �täller frågan p:'t �in '>pet!. genom att an�öka om <;läm
ni ng ho'> dom'>tol.
M.:d hiin'>� n till riitt-.fr:lgan'>

O\

i'>-.het '>kulle det enligt min mening te !.ig

föga rimligt m:h -.1-. äligt om rik�'>kattcverket begagnade '>ig av möjligheten
att förordna om 1\terbetalning'>�kyldighet och begära omedelbar utmätning.
D.:tta kan undvil-.a-. även om riks!>katteverket skulle vidhålla att återbetal
ning��kyldighet i prim:ip föreligger. Av 1 7 * tredje .,tycket kungörelsen om
kompen'><llion för merviirde!.katt på bostadsbyggande följer ju att riksskat
teverket kan medge undantag frl\n tlterbetalning�skyldighet om särskilda
!>kiil föreligger. Dlirc'>t man överhuvudtaget anser återbetalning��kyldighct
föreligga. '>yne'> mig det al-. tuella fal let vara sådant att en dtagift av kravet
med '>!Öd av det nu nbcropade författningsrummet ter <;ig i hög grad moti
verat.
Med nu gjorda uttalanden avför jag klagoärendet från vidare handlägg
ning.
*

*
*

Riks�katteverkct beslöt sedermera. den 23 j u l i 1976. medge makarna
Månenson undantag från återbetalningsskyldighet jämlikt 1 7 § tredje s t yc 
ket kungöreben om kompensation för mervärdeskatt på bostadsbyggande.
Beslut av mot!>varande innebörd fattades i ett antal likartade fal l .

skogsvårdsstyrelse kan icke bemyndiga länsjägmästaren att utfärda
slutligt avverkningsforbud
Vid JO Lundviks inspektion av skogsvård

tyreisen i Blekinge län i ok

tober 1975 antecknades till protokollet bl. a. följande.
JO tog härefter del av det enda gällande beslutet om avverkningsförbud.
skogsvårdsstyrelsen hade den 24 juni 1975 beslutat att avverkningsförbud
skulle utfardas därest överenskommelse inte kunde träffas med fastighet ägaren om avverkningen. Avverkningsförbud hade därefter den 3 1 juli ut
färdats av länsjägmästaren efter fruktlösa försök att fä till stånd en över
enskommelse. Något sammanträde med skogsvårdsstyrelsen hade inte
hållits för fattande av detta definitiva beslut.
JO beslöt inhämta skogsstyrelsens yttrande i frågan om lagligheten av
att förfara på detta sätt (fär skogsvårdsstyrelse så att säga bemyndiga läns
jägmästaren att meddela avverkningsförbud under viss förutsättning?).
Efter remiss inkom yttrande från s kog sst y re l sen som anförde bl. a. föl
.

jande.
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l det aktuella fallet var förhållandena sådana att -;kogwård��tyrel!>en un
der april och maj 1975 för!>ökte att få till stånd överen�kommebe rörande
avverkning med markägaren. Den 24 juni 1975 godkände :-kog!>vård�!>tyrcl
sens styrelse dc åtgärder länsjägmästaren vidtagit i ärendet och beslöt att .
om överenskommel�e inte kunde träffas. avverkningsförbud skulle utfar
das. Den 7 juli 1975 bereddes markägaren ånyo tillfiille att teckna överens
kommebc. Den 1 5 juli 1975 bestred markägaren avverkningsförbud. Den
3 1 juli 1975 utfärdade län�jägmä!'.taren avverkning•.förbud med bewär!'.
hänvisning. som delgavs markägaren den 6 augusti 1975. Den 3 !>Cptember
1975 anmäldes i 'ikogsvårds!>tyrelsens styrelse det av l�insjägmä>.taren på
styrelsens vägnar utfärdade avverkningsförbudet.
Länsjägm�istaren har i skrivelse till skogsstyrelsen den 30 januari 1 976
..
anfört i huvudsak följande: Det är i detta fall inte fråga om något s. k . pro
vi!>oriskt avverkningsförbud enligt 1 3 § 2 mom skogsvårdslagen utan om
ett helt normalt ärende enligt 1 3 § l mom lagen. där u et enda ovanliga är
att styrelsen '>å att säga på fiirhand hes/ör, att förbud !>kulle utfärda�. om
övercnskommel"e inte kunde trätTas. och uppdrog åt mig att sköta om det.
Resultatet anmäldes i nästa plenum . - Styrclsen be!>löt alltså om avverk
..
ning förbudet och bemyndigande aldrig mig att besluta .
l 1 3 § l mom skugwårdslagen omnämnes tre olika !>lag a v avverknings
förbud
a) då överenskommelse ej kan träffas
b ) då avverkning eller upplåtelse av avverkning!>rätt sker i �trid mot
överen.,kommebe
c) då skynd'>amhet är av nöden eller skogwårds'>tyrelsen finner skälig
anledning antaga att överenskommelse inte skall kunna träffas etc.
Ett �lutgiltigt bc!>lut om avverkningsförbud är en !>å ingripande åtgärd att
det uppenbarligen måste fattas av skogsvårds�tyrelses styrelse. Enligt
<;kogsstyrelsens uppfattning kan skogsvårdsstyrelses <;tyrel<;e därför inte
generellt bemyndiga länsjägmästare att meddela sådant beslut om avverk
ningsförbud som omförmäles i 13 § l mom skogsvård!>lagen .
l vad av,.er det av länsjägmästaren vid skogwårdsstyreben i Blekinge
län meddelade avverkningsförbudet har skogsvårdsstyrelsen uppenbarli
gen känt till innehållet i den överenskommelse '>Om länsjägmästaren för
sökt trätTa med markägaren. Länsjägmästaren har vidare till skogsvårds
styrelsens '>tyrebc anmält sin åtgärd att meddela förbud om avverkning.
Detta <;akförhållande jämte det förhållandet att r'.ittsskyddsgarantiema i
övrigt för markägaren icke blivit eftersatta. eftersom hon del ett nertal
gånger fått tillfii lle att yttra sig. dels erhållit besvärshänvisning. får anses
tillfyllest för att garantera tillgodoseendet av enskild parts intres-,en.
Skogsstyrehen finner således för sin del att skogsvårdsstyrelsen i Ble
kinge län icke kan anses ha handlat felaktigt i det ifrågavarande ärendet.

Vid ärendets avgörande den

9

mars 1976 anförde JO Lund vik.

A v 1 3 § l mom . skogsvårdslagen framgår till en början att skogsl'(irds
sryrelsen. om avverkningsöverenskommelse ej kan trätTas. äger meddela

avverkningsförbud. Sådant förbud brukar kallas slutligt a\'l'erkningsfiir
bud. Det skall - liksom s . k . imerimisriskr m'l'erkninR.Iförbud som skoR S
I'årdssryre/sen må meddela om saken ej tål uppskov - utan hinder av be-
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svär gena'it träda i kraft samt gäller för viss tid. Slutligt avverkning förbud
och interimi tiskt avverkningsförbud skall ofördröjligen delge<; fastighe
tens ägare. Enligt 1 3 § 2 mom. skogsvårdslagen äger kogsvårdsstyrelsen
bemyndiga länsjägmästaren eller annan hos styrelsen anställd tjänsteman
att, där det är av ynnerlig vikt att avverkningsförbud kommer till stånd in
nan styrelsen hinner sammanträda, meddela sådant förbud å

tyrelsens

vägnar. Dylikt förbud. �. k . prcJI'isoriskt Ol'l'erkningsförbud. skall delges
fastighetens ägare. Om förbudet skall tjänstemannen utan dröjsmäl göra
anmälan hos styrelsens ordförande. och det ankommer därefter på styrel
sen att i ärendet förordna. Fastställes ej förbudet av styrelsen inom tjugo
dagar efter delgivningen . förfaller detta. Mot provisoriskt avverkningsför
bud får talan ej föras.
skogsvårdsstyrelsens beslut i förevarande fall innebar tydligen att slu t

ligt Ol'l'erkningsförbud skulle utfårdas därest överenskommelse inte kunde
träffas med fastighetsägaren om avverkningen. Det skulle ankomma på
länsjägmästaren att pröva om den angivna förutsättningen för förbudet var
uppfylld och att. i så fall . utfärda förbudet. Ett sådant förfarande har inte
stöd i 'kog vårdslagen. Det är ägnat att skapa oreda och förvirring. Man
frågar sig t. e x . av vem och när förbudet strängt taget har utfårdat s. Oviss
het kan uppkomma och har i förevarande fall också uppkommit om förbu
dets karaktär. Ä r det fråga om ett slutligt. interimistiskt eller provisoriskt
avverkningsförbud? En annan oklar punkt är hur länge det svävande till
ståndet skulle kunna bestå. Får länsjägmästaren vänta hur länge som helst
med att utfärda förbudet? Sammanfattningsvis finnerjag metoden olämplig
och vill bestämt avråda från dess tillämpning.

Trafiksäkerhetsverkets krav att förrättningsavgift för förnyat kör
kortsprov skall vara inbetald senast en vecka före omprövningen
Nils Andersson. som är utbildningsledare vid en trafikskola. redogjorde
i en skrift till JO för följande fal l . En person, som förut blivit underkänd.
sökte avlägga nytt körkortsprov i Yämamo. Han blev emellertid avvi ad
på den grund att avgiften härför ( 1 2 5 kr.) inte skulle ha blivit erlagd i veder
börlig ordning. Sökanden hade dock vid tillfället företett ett postgirokvitto
utvisande att inbetalning skett två dagar före dagen för provet. Andersson
fann det märkligt att. medan postens kvitton godtogs inom hela affärsvärl
den, ett statligt verk här inte litade på ett annat statligt verk. Andersson
uppgav att han inhämtat att trafiksäkerhetsverkets tjänstemän i Växjö god
kände postens kvitton. vilket tydde på att tjänstemän i samma distrikt
(sydöstra) hade olika uppfattning. Dessutom hade Andersson erfarit att
postens kvitton godtogs i Stockholm men ej i Malmö. l Gävle var det vida

re så att postens kvitto alltid skulle uppvisas vid prov. Om den enskilde
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tjänstemannen handlade godtyckligt kunde detta vålla problem för de sö
kande. Dessutom kunde förtroendet för postverket rubbas. Andersson
hemställde om J O : s prövning av saken.
Efter remiss inkom trafiksäkerhetsverket (generaldirektören Per Olov
Tjällgre n ) med yttrande av huvud�akligen följande innehåll.
l anslutning till att nya differentierade körkort infördes den l januari
1 973 genomfördes också nya rutiner för inbetalning och redovisning av
förrättningsavgifter för prov för körkort och trafikkort ävensom för utläm
nande av körkort efter godkänt prov.
Särskilda rutiner har 1 972- 1 1 -28 fastställts för omprövning av tidigare
underkänd körkortssökande enligt följande:

·· Körkortssökande som underkänts i det teoretiska eller praktiska fö
rarprovet för körkort skall erlägga ny förrättningsavgift före förnyat
prov. Avgiften skall inbetalas på postgirokonto 85070 1 -4 senast en vecka
före omprövningen. - - På den del av blanketten som är avsedd att behållas av körkortssökan
den finns utrymme för notering om tid och plats för förnyat prov. sta
tionsortens adress och telefonnummer skall alltid anges på talongen.
Lämpligen stämplas ett antal inbetalningskort upp i förväg.
l n betalda avgifter redovisas av postverket dagligen till centralförvalt
ningen. kanslibyrån, med kontoutdrag och tillhörande mottagardel av in
betalningskorten. Kanslibyrån vidarebefordrar omgående mottagarde
larna till vederbörliga stationsorter.
Den körkortssökande som vid inställelse till prov inte befinns avpric
kad i anmälningslista eller beställningslista skall anmodas förete sitt
kvitto på erlagd avgift före förrättningens början. Postens redovisnings
nummer och inbetalningsdagen noteras på förarprovsprotokollet (sta
tionsexemplaret). (Observera inbetalningskontots nummer! Skulle detta
vara ett annat av verkets postgirokonton än 85070 1 -4 görs anmälan här
om till kanslibyrån.) Kvittot makuleras med signum. Prov får verkställas
endast om betalning erlagts. Inkommer inte postgirotalong till stations
orten inom en vecka från beta.lningsdagen skall centralförvaltningen un
derrättas.
Vid prov på mottagningsort skall förrättningsmannen medföra beställ
ningslista och anmälningslista samt göra den kontroll och de noteringar
ifråga om erlagd avgift som nyss sagts. På det inbetalningskort som den icke godkände körkortssökanden erhål
ler omedelbart efter körkortsprovsförrättningen finns tydligt noterat att in
betalning av n y förrättningsavgift skall ske senast en vecka före ompröv
ningen.
Anledningen till att verket föreskrivit denna senaste tid för inbetalning
av avgift är att omloppstiden från inbetalning tills dess vederbörande sta
tionsort erhållit bekräftelse på inbetalningen är cirka en vecka.
Om mottagardelen till inbeta.lningskort för postgirokonto 85 07 O 1-4 inte
kommit till kontoret och eleven kan bevisa genom postens kvitto att avgif
ten är betald inom bestämd tid, skall tillämpas vad som ovan sagts beträf
fande körkortssökande som inte finns avprickad i anmälningslista eller be
ställningslista. Prov får dock genomföras endast om speciella omständig
heter föreligger t. ex. om sökanden står inför en resa eller för provet för-
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hyrt sär�kilt fordon el. dyl. Anledningen till verkets restriktiva hållning är
att postens kvitto. som är opersonligt . inte kan anses vara ett fullgott bevis
på att det verkligen är den sökande som gjort inbetalningen. Kvittot kan
vara lånat av annan körkortssökande. Att verket i vissa särskilda fall med
ger prov efter företeende av postens kvitto. om därav framgår att avgiften
inbetalts inom föreskriven tid. beror på att i dessa mycket fätaliga fall kan
finnas en risk för att felaktig hantering uppstått ho posten. för vilket den
körkortssökande inte bör lida.
Hä1jämte lämnades i yttrandet vissa närmare upplysningar rörande om
ständigheterna i det fall som Andersson tagit till utgångspunkt för sina kla
gomål. Avslutningsvis anfördes. att enligt trafiksäkerhetsverkets uppfatt
ning den ansvarige tjänstemannen i det aktuella fallet handlat helt i enlighet
med verkets föreskrifter.
Andersson inkom med genmäle.

Vid ärendets avgörande den 1 9 januari 1 976 anförde JO Lund vik.
De av trafiksäkerhetsverket fastställda, här åberopade rutinerna innebär
att sökanden vid avläggande av nytt prov anmanas - genom text som finns
tryckt på postgirotalongen - att erlägga avgift härför senast en vecka i för
väg. Detta är motiverat av tidsåtgången för verkets interna kommunikatio
ner och datamaskinella bearbetning. V idare gäller att körkortssökande. för
vilken notering om att betalningen fullgjorts saknas pä verkets lista, skall
anmodas att förete kvitto på erlagd avgift före förrättningens början. Be
träffande förfarandet vid avvisande av sökande på grund av bristande be
talning innehåller de av verket åberopade reglerna inte några närmare an
visningar utöver ett stadgande. att prov fär verkställas endast om betalning
erlagts.
Jag har inte någon anmärkning mot dessa regler som sådana. Vad som är
kontroversiellt är inte reglernas innehåll utan deras tillämpning. Trafiksä
kerhetsverket har i sitt yttrande ställt större krav pä den enskilde än vad
reglerna i och för sig ger anledning t i l l . Trafiksäkerhetsverket menar att. i
här avsedda fal l . sökanden genom företeende av postkvitto skall visa att
betalningen fullgjorts minst en vecka före pro1•et och att därtill skall ford
ras särskilda käl för att sökanden skall fä fullgöra provet. Som motiv för
denna restriktiva hållning anför verket att postens kvitto är opersonligt och
därför inte ett fullgott bevis. eftersom det kan vara lånat frän annan kör
kortssökande. Nägot belägg för att detta verkligen är ett praktiskt problem
ges inte. Inte heller berör verket den omständigheten att ett bedrägligt för
farande bör gå att reda ut i efterhand genom postens redovisningsnummer
och att risken för straff kan vara en tillräckligt avhållande faktor. Vidare
bör beaktas att den på postgirotalongen tryckta anvisningen om inbetal
ning en vecka i förväg lätt nog kan förbises om annan information inte läm-
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nas och sökanden inte genast intresserar sig för betalningsfrågan utan vän
tar tills dagen för provet närmar sig. Dessutom står där heller inte någon
ting om att påfölj den vid sen betalning blir att sökanden avvisas.
Trafiksäkerhetsverkets inställning synes mig föga till mötesgående mot
allmänheten och svagt motiverad. Jag har full förståelse för klagandens
reaktion över det inträffade.
Enligt vad klaganden anfört skulle större tillmötesgående ha visats sö
kande på andra håll i liknande situationer. Verket har inte bemött detta på
stående eller över huvud gått in på spörsmålet om bristande enhetlighet i
tillämpningen. Jag har dock svårt att tro att klaganden här kommer med
helt felaktiga uppgifter.
Det ligger inte i JO:s makt att beordra trafiksäkerhetsverket att ändra sin
inställning eller att vidtaga någon åtgärd. Jag vill dock uttala den förhopp
ningen att verket ser över sina här berörda rutiner. Skulle det härvid befin
nas oundgängligt att ställa så stora krav som verket gjort i sill yttrande till
mig. bör dessa krav åtminstone uuryckligen klargöras för den berörda all
mänheten så att den inte blir vilseledd.

Betydelsen av att aktiebolag anmäler fullständig adress till aktiebo
lagsregistret
l en den 25 september 1975 till JO inkommen skrift anförde advokaten
Torbjörn Arve i Stockholm bl. a. följande. Den 20 mars 1974 insändes med
post till bolagsbyrån vid patent- och registreringsverket förvaltnings- och
revisionsberättelse för det av honom ägda skrivbordsbolaget Rationell Ad
vokatadministration AB avseende räkenskapsåret 1973. Den 5 september

1975 utfärdade Stockholms tingsrätt stämning med kallelse till muntlig för
handling för att Arve därvid skulle svara på åklagarens yrkande att såsom
verkställande direktör i bolaget vid vite tillhållas fullgöra skyldigheten att
insända revisionsberällelse för räkenskapsåret 1973 till bolagsbyrån. Han
insände omedelbart revisionsberättelsen till bolagsbyrån varefter åklaga
ren återkallade sin talan. Innan han delgavs stämningen hade han inte mot
tagit någon underrättelse om att föreskriften om ingivande av revisionsbe
rättelse skulle ha åsidosatts. Arve. som förutsatte att myndigheterna följt
gällande rutiner och praxis, ansåg att bolagsbyråns och åklagarmyndighe
tens handläggningsrutiner fOr underrättelse borde överses för att dels und
vika olägenheter för en av rättegångar mindre härdad allmänhet än en ad
vokat. dels bespara domstolama onödigt arbete.
Efter remiss inkom bolagsbyrån med yttrande av huvudsakligen följande
innehåll.
Patent- och registreringsverkets bolagsbyrå tillämpar f. n. följande ruti19 Ri4.sdaxt-n
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ner. Till aktiebolag som inte inlämnat räkenskapshandlingar inom föreskri
ven tid, dvs. inom sju månader efter räkenskapsårets utgång, skickas en
påminnelse härom - normalt ca åtta månader efter räkenskapsårets ut
gång. Vid behov skickas två månader senare ytterligare en påminnelse.
Om redovisningshandlingar trots detta inte inlämnas, görs framställning
hos åklagarmyndigheten om föreläggande av vite enligt 2 1 7 § aktiebolags
lagen.
Påminnelserutinerna är numera datorstyrda. Påminnelserna skickas till
den adress �om finns införd i aktiebolagsregistret för bolaget i fråga. Det
bör nämnas att bolagen i mänga fall underlåter att anmäla ändrad adress.
varför den registrerade adressen inte överensstämmer med den aktuella.
Detta är en vanligen förekommande orsak till att påminnelser inte når mot
tagaren.
l det föreliggande ärendet inkom till patentverket den 2 1 mars 1974 rä
kenskapshandlingar för Rationell Ad vokaladministration A B avseende rä
kenskapsåret 1973 med undantag av revisionsberättelsen som saknades.
Den 3 maj 1974 gick ett föreläggande till styrelsen för bolaget i vilket den
anmodades att inkomma med revisionsberättelse för räkenskapsåret 1 973.
Den 8 juli 1974 utfärdade patentverket ett nytt föreläggande av samma in
nehåll.
Då ingen revisionsberättelse inkommit gjordes den 27 mars 1975 en
framställning till åklagarmyndigheten om föreläggande av vite enligt 2 1 7 §
aktiebolagslagen.
Den l O september 1975 inkom till patentverket revisionsberättelsen för
räkenskapsåret 1973 varefter anmälan till åklagarmyndigheten äterkallades
den I l september.
Ä rendet sändes även på remiss till åklagarmyndigheten i Stockholm som
i sitt yttrande anförde bl. a. följande.
l

Redogörelse för den handläggningsrutin vilken tillämpas i förevaran

de ärenden

Patentverkets ansökan jämte bifogat utdrag ur aktiebolagsregistret sän
des till polisens allmänna utredningsrotel för personutredning beträffande i
registerutdraget förekommande styrelseledamot eller verkställande direk
tör. Ifrågavarande personutredning är summarisk och tillgår vanligen så att
utredningsmannen ur exempelvis mantalsregister inhämtar uppgifter om
vederbörande persons fullständiga namn, personnummer och adress. Där
efter tager utredningsmannen kontakt per telefon med den uppgiftsskyldi
ge, varvid denne upplyses om att enär handlingarna ej inkommit till Patent
verket denna myndighet ansökt om att åklagaren måtte föra talan om före
läggande av vite. Av utredningsanteckningen framgår emellertid ej särskilt
att den där angivne styrelseledamoten eller verkställande d i rektören kon
taktats. På grundval av innehållet i Patentverkets ansökan och polisens
personutredning ingiver åklagaren till tingsrätten en framställning om vi
tesföreläggande. Enär det visat sig att många uppgiftsskyldiga sänt in de
begärda handlingama sedan de vidtalats av polisen avvaktar åklagaren nå
gon tid med avlåtande av framställningen om vitesföreläggande för att på
detta sätt bereda berörda personer ytterligare tillfålle inkomma med hand
lingarna.
2 Handläggningen av ärende angående Rationell Advokatadministra
tion
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sedvanlig handläggningspraxis synes ha iakttagits i detta ärende.
Den 27 mars 1975 inkom till åklagarmyndigheten från Patentverket en
anmälan avseende Rationell Advokatadministration, vari uppgavs att revi
sionsberättelsen för år 1973 ej inkommit trots anmodan därom. Utred
ningsmannen, Anita Skeppstedt, har den 3 november 1975 uppgivit att hon
alltid försöker komma i kontakt med vederbörande styrelseledamot eller
verkställande direktör. Så bör i detta fall ha skett den 21 eller 22 april 1975,
då utredningsanteckningen är dagtecknad. Den 17 juli 1975 u tfärdades
framställning om vitesföreläggande. vilken synes ha delgivits advokaten
Arve omkring den 9 september 1975. Arve har därefter ingivit revisionsbe
rättelsen. varför Patentverket i skrivelse av den I l september 1 975 uppger
att då ifrågavarande handling numera inkommit till verket ytterligare åt
gärd ej påkallas. I anledning härav har åklagaren den 12 september 1975
återkallat den gentemot Arve väckta talan angående föreläggande av vite.
Arve inkom med påminnelser.

Vid ärendets avgörande den 10 februari 1976 anförde JO Lundvik.
Jag har vid inspektion av bolagsbyrån den 29 januari 1976 förskaffat mig
en inblick i hur man där mottar och behandlar inkomna räkenskapshand
lingar m. m. och de rutiner man följer när bolag försummat att insända fö
reskrivna handlingar. Jag informerade mig ock å i detta ärende.
Den adress bolaget anmält till bolagsbyrån och som sätedes finns uppta
gen pä databandet är Biblioteksgatan 9. Det är till denna i registreringsbevi
set upptagna adress de datautskrivna anmaningarna utsänts. De har av allt
att döma sedermera kommit i retur. Enligt vad jag inhämtat finns det inte
någon skylt på Bilioteksgatan 9 som utpekar Kron & Arve Advokatbyrå

som skrivbordsbolagets adressat eller som eljest upplyser om bolagets exi

stens. Då ytterligare två advokatbyråer har sina lokaler i samma trapp
uppgång är det inget att förvåna sig över att bolagets post inte kommit rätt
adressat tillhanda. Hade däremot till bolagsbyrån anmälts att skrivbords
bolagets adress var c/o Kron & Arve Advokatbyrå. så hade detta kommit

med pä databandet vilket sannolikt medfört att bolagsbyråns anmaningar
kommit Arve tillhanda. Jag vill med anledning av det inträffade understry
ka det angelägna i att bolagen fortlöpande håller bolagsbyrån underrättad
om ett registrerat bolagsfullständiga och aktuella adress.
Arves uppgift att han inte blev underrättad av polisen motsägs inte av ut
redningen vilken ej bringat klarhet i saken. Om underrättelse uteblivit är
detta att beklaga. Med anledning av att polis och åklagare i och med infö
randet av nya aktiebolagslagen inte längre kommer att ha någon befattning
med dessa ärenden, finner jag ej anledning att göra något ytterligare utta
lande i denna del.

292

Myndighets befogenhet att vidta inkomstbringande åtgärder m. m .
l anmälan till

J O anfördes huvudsakligen följande. Rik�antikvarien Ro

land Påbson och rihantikvaridimbctct hade medverkat vid utgivande och
.
för�älj ning av Sporrongs . minnesmedalj ' ' med anledning av byggnad�
vårdsåret. Utgivningen av medaljen var ett led i Sporrong� kommersiella
verksamhet varvid producerades föremål utan annan egentlig funktion än
.
att förse kapitalstarka personer med . . investeringsobjekt . . . l annonsen för
försäljningen av medaljen angav� följande. Starkt begrän�ad upplaga. Min
nesmedaljen presenteras över hela Europa. men totalupplagan är starkt
begränsad. vilket bör ge va1je exemplar ett högt framtida värde. Varje me
dalj numreras individuellt och åtföljs av ett �ikthetsintyg signerat av riksan
tikvarien Roland Pålsson. Annonsen var undertecknad Rihantikvarieäm
betet.
Under åberopande av vad som anförts i anmälan ifrågasattes om försälj
ningen av medaljen och riksantikvarieämbetets medverkan härtill var för
enliga med ämbetets uppgifter. Med anledning av anmälan begärdes ytt
rande från riksantikvarieämbetet , som svarade följande.
Å r 1975 har av Europarådet proklamerats som ett europeiskt byggnads
vårdsår. En svensk nationalkommille bildades under utbildningsminis
terns ordförandeskap. Planeringsarbetet har letts av ett verkställande ut
skott med riksantikvarien som ordförande. Mottot för den svenska kam
panjen är . . Låt Husen Leva".
Inom kommitten för det svenska byggnadsvårdsåret uppkom tidigt tan
ken på att - jämte andra arrangemang - ge ut en medalj. Syftet med me
daljutgivningen var trefaldigt. l första hand ville kommitten sprida kun
skap om och väcka intresse för byggnadsvårdsårets syften. Denna effekt
kunde väntas bli följden ej blott av medaljförsälj ning utan också av den an
nonsering som skulle ske och den uppmärksamhet massmedia kunde vän
tas ägna saken. Vidare ville kommitten hindra att en medalj över bygg
nadsvårdsåret framställdes i enskild regi och såldes utan att kommitten
fick inflytande på utformning, spridningsmetoder etc. slutligen räknade
kommitten med en viss inkomst av försäljningen att tillföras de medel som
disponerades för byggnadsvårdsårets syften.
Sedan kommitten konstaterat att medaljutgivningen lämpligast borde
ske genom riksanti kvarieämbetets försorg överlämnades frågan till riksan
tikvarien.
Riksantikvarieämbetet har p. g. a. det samarbete som förekommit mel
lan Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Föreningen
Myntkabinettets Vänner var för sig. å ena samt Sporrang A B . å andra si
.
dan erfarenhet av bolagets förmåga att framställa konstnärligt högtståen
.
de medaljer. Bolaget bedömdes också vara det företag som för närvarande
hade de bästa förutsättn ingarna att marknadsföra medaljen.
Sålunda träffades en uppgörelse med Sporrang A B . Såvitt här kunnat be
dömas har resultatet av medaljutgivningen blivit det avsedda.
Enligt förordningen med instruktion för riksantikvarieämbetet och sta
tens historiska museer (SFS 1975: 468)

4 § åligger det riksantikvarieämbe

tet b l . a. att handlägga frågor om vård och bevarande av k u l t u rminnen och
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kulturmiljöer '>amt att främja utbildning och information rörande kultur
minnc:-.vårdcn. l nformationwerksamheten kring byggnad�vård�året faller
inom denna ram. Byggnadwård�året har utgjort en av regeringen '>peciellt
undcr�tödd aktivitet under 1975.
Utgivandet av den ifrågavarande medaljen har sälede'> varit ett led i äm
betets verksamhet . helt förenlig med ämbetets uppgifter.
Härefter upprättades en remisspromemoria vid riksdagens ombudsman
naexpedition. vari antecknades följande.
Enligt 6 � in:-.truktionen ( 1975: 468) för riksantikvarieämbetet får �im betet
utföra undersökningar och utredningar på uppdrag av statlig eller kommu
nal mynuighct eller en:-.kild och ersättning för utförda uppdrag utgår enligt
grunder �om fa�tställts av �imbetet efter samräd meJ riksrevisionsverket.
Såvitt framgår av riksantikvarieämbetets yttrande den 27 november
1 975 har �imbetet själv tagit initiativ till att ifrågavarande medalj tillverka
dö och för-.älde�. Vidare framgår att ämbetets intäkter från medaljförsälj
ningen -;kall använda� för byggnadsvårdsårets syften.
Med anledning av vad sålunda upplysts uppkommer fråga om ämbetet�
befogenhet att ta initiativ till ett intäktsgivande projekt och att självt beslu
ta om användandet av intäkterna.

Härefter begärdes förnyat yttrande från riksantikvarieämbetet i enlighet
med promemorian.
l förnyat yttrande frän riksantikvarieämbetet anfördes följande.
Under de allmänna bestämmelserna i instruktionen uttal�s bl. a . att
myndigheten skall levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige och
främja i nformation rörande kulturminnesvården. l dessa föreskrifter har
ämbetet ansett Jigga en anvisning om att med de metoder som accepterats
inom det moderna samhället sprida kunskap om och väcka intresse för
b l . a. byggnadsminnesvärden. Ä mbetet bedömer uppgiften som väsentlig
för kulturminnesvärden. Det är också såsom av ämbetets föregående
yttrande framgår. detta informationssyfte som varit det främsta motivet till
medaljframställningen. Denna skulle ha kunnat ske i myndighetens egen
regi såsom souvenirförsäljning men utan att därigenom till närmeJ evis fä
det i nformativa värde som åstadkommits genom samarbetet med Sporrong
A B . Att ämbetet tagit initiativet t i l l överenskommelsen med bolaget får
närma t betraktas som beställning av en informationskampanj.
Att medaljen över byggnadsvårdsåret skulle framställas genom riksan
tikvarieämbetets försorg och att lämpligt affärsföretag skulle ombesörja
till.v erkning och distribution på sätt skett stod för övrigt klart redan vid det
sammanträde inom nationalkommitten där frågan först behandlades och
där utbildningsministern var ordförande.
Vad härefter angår intäkterna har dessa ur ämbetets synpunkt ett sekun
därt intresse. Inga medel har ännu tillförts ämbetet. Inkomsten torde kom
ma att bli relativt obetydlig - mellan 30000 och 50000 kr eller ungefår
35 �K av nettointäkten på medaljförsäljningen. Regeringen har medgivit att
beloppet får användas för det ändamål ämbetet av ett genom att medlen
tillföres ämbetets anslag till värd och underhäll av fornlämningar och kul·
turhistoriskt värdefulla byggnader i årets stat.
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Härefter begärde� yllrande frän riksrevi!>ionsverket angående myndig
heters befogenheter all vidta inkom!>tbringande åtgärder t. e x . genom pub
likationer. minne�föremål och inträdesavgifter.
Rihrcvi!>ion!>verket !>Varade följande.
Riksrevisionsverket (RR V) har - förutom den i remissen angivna fråge
ställningen - även bedömt frågorna om medelsdisposition och upphand
ling såsom relevanta vid bedömningen av liknande ärenden. Efter kom
piellerande utredning i ärendet (protokoll från nationalkommitten för euro
peiska byggnadsvårdsåret 1975. avtal med A B Sporrong m. m. bifogas)
lämnar RRV även vissa synpunkter i dessa hänseenden.
Myndighets befogenheter att vidta inkomstbringande åtgärder

Allmänna bestämmelser rörande myndigheternas befogenheter att vidta
inkom�tbringandc åtgärder har inte utfärdats. De bestämmelser om den
!> . k . avgiftsmakten \Om finn� intagna i 8 kap. regeringsformen ( 1974: 1 52 )
avser främ�t J... o mpeten�fördelningen mellan riksdagen och regeringen i av
gift!>frågor. A v de�\a be!>tämmeber och departementschef!ou Ilalanden i an
�lutning härtill' framgår bl. a. all regeringen inom sill � - k. primärområde
normalt är fri all utan rihdagen� hörande besluta om vi�sa inkom!>ter. Det
ta gälkr del� inkom�ter av rent kommersiell natur (pri!>er). dels också av
gifter. när en direkt motpre\tation för avgiften utgår och efterfrågan kan
betrakta� \om frivillig. Regeringen får också delegera rällen att besluta om
avgifter inom �iii primärområde till myndighet. ågot sådant beslut av ge
nerell natur har dock inte fallats av regeringen.
Den om\t�indigheten all regeringen inte delegerat beslutanderäll anser
RRV inte behöva medföra att myndigheterna skulle vara förhindrade att
vidta varje inkomstbringande åtgärd. Frågan härom måste bedömas med
beaktande av vis!>a allmänna utgångspunkter och förhållandena i det en
skilda fallet.
En utgångspunkt för bedömningen måste enligt RRVs uppfattning va
ra att en myndighet inte utan att inhämta regeringens medgivande har rätt
att vidta mera väsentliga förändringar i sin verksamhetsinriktning eller
-volym. Till sådana förändringar måste självfallet räknas upptagande av
kommer!>icll verksamhet eller annan avgiftsbelagd verk amhet i en skala
'>om påtagligt ändrar myndighetens resur!>behov eller myndighetens förhål
lande till sin omvärld (intre sentrelationer etc).
En annan utgångspunkt bör vara all myndigheterna måste ha möjlighe
ter all utan all på förhand höra regeringen ta vissa initiativ - inklu!>ive ini
tiativ till inkom!>tbringande åtgärd - som faller sig naturliga mot bakgrun
den av myndighetens allmänna arbetsuppgifter. Till sådana initiativ kan
enligt R R Vs mening räknas l. ex. upptagande av begränsad avgiftsbelagd
publikationsverksamhet inom myndighetens område eller försäljning av
tillfällig överskollskapacitet.
På kulturområdet gäller enligt cirkulär 1974:450 vissa restriktioner med
hänsyn till kulturpolitikens mål all motverka kommersialismens negativa
verkningar.2
' 8 kap. 13 § RF. Prop. 1973 : 90 s. 2 1 8 - 2 1 9
Prop. 1974: 28. KrU 1974: 1 5 . rskr 248

•
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Specialbestämmeber finns emellertid beträffande vi�'>a i remi,,en angiv
na typer av inkom�tbringande åtgärder. Sålunda har be�tämmcl,cr meddc
lats om inkomster av inträdesavgifter m. m. vid vis a museer.' Enligt dessa
bestämmeJ er beslutar ifrågavarande museum om bl. a. inträde�avgifter
och bestiimmer priset på böcker. kataloger . reproduktioner och övriga ar
tiklar. som säljes till allmiinheten.
l myndigheten rik�antikvarieämbetet ingår. förutom iimbctet. Uven ...ta
lens historiska museer. Riksantikvarieämbetet har med hänsyn härtill och
sin övriga verksamhetsinriktning m. m . en nära anknytning till dessa inrätt
ningar som bedriver försäljning av souvenirer enligt särskilt medgivande.
Den av museerna bedrivna försäljningsverksamheten är av permanent
natur medan riksantikvarie�imbetets medaljutgivning iir tillfcillig.
Med hänsyn till vad som här anförts och till dc omständigheter riksanti
kvarieämbetet åberopat anser R R V inte att ämbetets ätgUrd att -,jälv�tiin
digt bc�luta om kommersiell utgivning av ifrågavarande medalj ger anled
ning till erinran frän dc synpunkter verket har att beakta.
Myndi�-:het.\ befo�-:enheter all disponera medel }i"än in/..o m.lthrinJ.:tlnde at
J.:iird

Myndighet har inte befogenhet att d i�ponera medel frän inkum'>tbringan
dc åtgärd om inte regeringen medgivit detta. Inflytande medel :.kall diirför
- om inte annat före�krivit� - tillföras inkomsttiteln Övriga divcr�c in
komster (A I I I 5). Denna titel har sedan gammalt funnit� i (rik'>�tatcn)
'itatsbudgctcn för tillfålliga och andra inkomster som inte �kall hänföra'> till
annan inkomsttitel eller till anslag. M yndighet som '>j älv ön�kar di�ponera
inkomster �om hiir avses bör i god tid göra framställning till regeringen hUr
om.
Genom beslut 1 976-0 1 -29 har regeringen medgivit att rik�antikvaridim
betet får disponera sina inkomster av medaljutgivningen genom att dcs-.a
tillförs anslaget Riksantikvarieämbetet: Värd och underhäll av fornläm
ningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Formerna fiir upplwndlin�-:

m·

kommersiella tjiin.1ter i liknande j{i//

Det är tvck�amt om upphandlingskungörelsen ( 1973: 600) är av�edd att
tillämpas i fall ;.,om det här aktuella. Upphandling i kungörchcn� mening in
nebär att en statlig myndighet tillhandahälls en pre�tation mot vederlag.
Vem <;om ;.,kall tillhandahälla prestationen bestäms genom en anbud'>tiiv
lan, som avgörs genom en ekonomisk bedömning av samtliga föreliggande
affärsmässigt betingade omständigheter.
l det här fallet har avsikten med det avtal som 1 975-05 - 1 6 träffat� med
AB Sporrong. enligt vad ämbetet framhåller . i huvudsak varit att på lämpli
gaste sätt sprida kunskap om och väcka intresse för byggnadsvärdsårets
·yften.
Förhällandet mellan ämbetet och A B Sporrong är åtminstone delvis av
affärsmässig natur då viss royalty skall utgå. Ä ven om det kan ifrågasätta�
om upphandlingsreglerna frän formell utgångspunkt är tillämpliga anser
RRV att den konkurrens som numera finns etablerad i branschen bort ut
nyttjas genom att förfrågan också gjorts till annat företag och till myntver
ket.
' statsliggaren

1 975/76. V I I I B 28
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Vid ärendet avgörande anförde JO Wennergren.
Vad �om framkommit i ärendet ger enligt min mening inte grund för på
stående att rihantikvarieämbetet genom medverkan till medalj utgivningen
skulle ha överträtt �ina befogenheter. Jag kan i denna del instämma i de ut
talanden �om gjorh av rihrevi-.ionsverket.
Vad gäller di�ponerandet av intäkterna från medalj utgivningen framgår
att regeringen be�ILI!at härom.
Ä rendet föranleder ej vidare uttalanden från min sida.

Handläggning av nyttningsanmälan från omyndigförklarad
H. anmälde i mar!> 1976 till pa�tor�ämbetet i inflyttningsför�amlingen att
han flyttat från Finland till vis� adres� i Sverige. Det internordiska flytt
ningsbetyget innehöll uppgift om att H. var omyndigförklarad. Pa!>torsäm
betet vände sig till kyrkobokföring�inspektören D. som gav rådet att pas
torsämbetet !>kulle ta reda på om flyttningen var bekant för förmyndaren i
Finland och därför inhämta dennes tillstånd. Pastorsämbetet sökte förgä
ve få fram ådant tillstånd men kom ej i kontakt med förmyndaren. Hand

läggningen drog därför ut på tiden. vilket H .:s son påtalade i klagomål hos
JO.

Vid ärendets avgörande anförde JO Ekberg följande.
Under vissa förutsättningar skall genom ändring i vallagen, som trädde i
kraft den l januari i år. utlänningar upptagas i allmän röstlängd. Den som
är omyndigförklarad kall dock ej upptagas. Med anledning av denna änd
ring i vallagen meddelade riksskatteverket genom folkbokföringssektio
nen i en cirkulärskrivelse den 1 8 december 1975 bl. a. samtliga pa rorsäm
beten och kyrkobokföringsinspektörer att de centrala folkbokföringsmyn

digheterna i dc nordiska länderna överen kommit att uppgift om omyndig
förklaring skall avisera . Från och med den l januari 1 976 skall internor
diskt flyttningsbetyg därför innehålla uppgift om eventuell omyndigförkla
ring.
Folkbokföringsförfattningarna saknar stadgande om vem som skall göra
flyttningsanmälan för omyndig. l nte heller finns det någon bestämmelse

om före kriver att förmyndares samtycke skall inhämtas i det fall då en

omyndig själv gör flyttningsanmälan. Pastorsämbetet har sålunda ej haft
något stöd i folkbokföringsförfattningarna för sin begäran om samtycke
från H :s förmyndare i Finland till inflyttningen i Sverige.
Pastorsämbetet har hyst tvekan om hur ärendet med H. :s flyttningsanmä-
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lan skulle handläggas och man har därför inhämtat räd frän D. Dennes räd
visade sig efter närmare kontroll vara oriktigt. Jag beaktar att pastorsäm
betet och D.

tälJts inför en ny situation som de ej frän början bemästrat.

På grund härav och då H. numera blivit kyrkobokförd från den 5 mars 1 976
stannar jag vid de påpekanden jag ovan gjort.
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V . Remissyttranden

Yttranden över 1973 års fri- och rättighetsutrednings betänkande
"Medborgerliga fri- och rättigheter; regeringsformen"
Genom remis den 27 oktober 1975 beredde j u titiedepartementet rik'>
dagens ombudsmän tillfälle att yttra

ig över rubricerade betänkande

(SOU 1975: 75).
Med anledning härav avgav JO Lundvik och JO Wennergren den 29 de
cember 1975 var för sig följande yttranden till departementet.
Lund1·ik:
De fri- och rättigheter som utredningen vill grundlagfå�ta skall gälla inte
bara under normala förhållanden utan också för den händelse den demo
kratiska samhällsordningen skulle bli hotad av antidemokratiska rörel er
inom landet samt under tider av krigsfara då landet kanske utsätts för tryck
utifrån. Utredningen framhåller att grundlagsskyddet för fri- och rättighe
ter har sin törsta betydelsejust under sådana tider. Häri kan man förvisso
i princip i n tämma. Å andra idan kan man fråga ig om utredningens reso
nemang är helt realistiskt. Om det skulle gå så illa att den demokratiska
samhällsordningen omstörtas eller landet ockuperas av främmande makt.
kan man inte räkna med att de medborgerliga fri- och rättigheterna kom
mer att respekteras. Men fråga är om inte en laglig regering borde ha en
möjlighet att i ett akut faroläge åtminstone i viss utsträckning inskränka
1•issa fri- och rättigheter för att förebygga att en ytterlighetsgrupp fär möj

lighet att - med eller utan hjälp utifrån - gripa makten och omstörta sam
hällsordningen. Jag vill erinra om att artikel 1 5 i den europeiska konventio
nen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna medger stat att under krig eller i annat allmänt nödläge, som ho
tar nationens existens. vidtaga åtgärder som innebär avvikelse från dess
skyldigheter enligt konventionen i den utsträckning som oundgängligen er
fordras med hänsyn till situationens krav. Jag vill ifrågasätta om inte en
motsvarande undantagsregel - gärna närmare preciserad - vore på sin
plats i den svenska grundlagen. Om intet undantag medges. kan man må
hända befara att stat maktema i ett beträngt läge tvingas lagstifta i strid
mot grundlagen. Konsekvenserna av en sådan lagstiftning kan bli både
svåröverskådliga och bekymmersamma, dels för att den just på grund av
grundlagstridigheten kan komma att sakna stöd hos inflytelserika delar av
den allmänna opinionen och dels för att man kan komma att försätta dom
stolama - om man inför den föreslagna lagprövningsrätten, varom mera i
det följande - i situationer som de inte kan bemästra.
Den uppräkning och precisering av de medborgerliga fri- och rättigheter-
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na '>Om utrcdning'>för�lagct innefattar kommer otvivelaktigt att fä stort vär
de ur p<;ykologi'>k �ynpunkt. Utredningen har emellertid velat gå längre än
!>å och ge reglerna en rättslig förankring. Sålunda föreslå· under 8 kap. 20 §
bl. a. att myndighet - varmed härmed förstås såväl domstol som annan
myndighet - icke får tillämpa föreskrift som står i strid mot be tämmelse i
grundlag eller annan överordnad författning; dock skall när det gäller före
skrift i o ag eller förordning detta gälla endast om mot�tridigheten är uppen
bar. Utredningen har i sina motiv U\talat att politi�k makt inte får skjutas
över från dc politiskt sammansatta organen - främst då riksdagen - till
icke-politiska organ �om '>aknar ansvar inför väljarna. Man har vidare sagt
att det nr oförenligt med folbuvcräniteten� och parlamentarismens princi
per att domstolar får i uppgift att träffa avgöranden som väsentligen grun
das på politi�ka värderingar och som alltså faller vid sidan av rättstillämp
ning i den bemärkelse som detta har av hävd i värt land. En sådan ordning
'>kulle bl. a. medföra påtaglig ri!>k för att domstolarna� <,ammansättning po
liti�erade'>. l dc��a uttalanden kan jag helhjärtat instämma. Fråga är emel
lertid om inte utredningen med sitt förslag ändå trätt nu angivna grundsat
ser förnär.
Utredningen menar att dc�'> förslag strängt taget inte innefattar annat än
ett lagl1htandc av redan gällande rätt. Huru därmed må förhålla ig kan här
lämna-. därh�in. Säkert är att frågan om domstolarnas lagprövningsrätt hit
till� knappa'>! haft någon praktisk betydelse . åtminstone �åvitt rör lag anta
gen med rik�dagen. Med utredningens förslag - de�s utförliga uppräkning
och precisering av rättigheter som inte skall kunna åsidosättas annat än un
der vissa noga angivna betingelser - kommer lagprövningen att få en helt
annan betydelse. Visserligen är det sagt att föreskrift skall frångås endast
om den uppenbart strider mot bestämmelse i grundlagen . Men frågan om
en avvikelse är uppenbar kan vara föremål för delade meningar. Och det så
mycket mer �om utredningen i sina motiv säger att inte enda t brott mot
grundlag�regler som är enrydi�:a till sin lydelse skall kunna utlösa ett un
derkännande.
Det kan mycket väl förhålla �ig så. att avvikeben frän grundlagen moti
veras av tungt vägande, ytterst respektabla skäl. Om avvikelsen är uppen
bar, skall den icke desto mindre föranleda att den aktuella bestämmelsen
lämnas åsido. Jag vill ifrågasätta, om domstolama har den auktoritet i värt
land som erfordras för att de skall kunna på detta sätt . i strid kanske mot
en stor allmän opinion, vägra att tillämpa en av riksdagen antagen lag. Att
ge e n sådan lagprövningsrätt även åt administrativ myndighet, såsom före
slagits. väcker än större betänkligheter hos mig. Här tillkommer ju också
risken för allmänt kaos. Man kan lätt föreställa sig vad som skulle bli följ
den om taxeringsnämnderna får för sig att någon paragraf i skattelagstift
ningen är grundlagsstridig.
Utredningen har diskuterat men avvisat tanken att grundlagfästa de in
ternationella fri- och rättighetskonventiC'ner som Sverige anslutit sig till.
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Utredningen har framhållit att konvention�textema är svåröver�kådliga
och wårtillgängliga samt utformade med en teknik som i hög grad k i lj er
�ig från wcn'k lag�tiftning-.metod. Utredningen har också åberopat de
wårigheter 'om har �amband med framtida ändringar i konventionerna.
Jag har för,tael-.e för de synpunkter som utredningen sålunda framfön och
vill för egen del tillägga följande. De konventioner !.Om utredningen har i
tankarna är dels Europarådskonventionen, dels FN-konventionen. Dessa
är. väl att märka . inte lielt likalydande. Endast Europarådskonventionen
har hittill� trätt i kraft. Frågor om tolkningen av olika bestämmel!>er i den
na konvention har i ett flertal fall varit före hos den europeiska kommissio
nen för dc m�in�kliga rättigheterna samt hos den europeiska domstolen. En
tcndcn� har förmärkts ho:. dc!->sa organ att vid tolkningen ge konventions
bestämmcl-.crna ett allt mer vidgat innehåll. Både diskrepansen mellan Eu
roparåd�konventionen och FN-konventionen och vad nyss sagts om ten
den!.en i fråga om tolkningen av Europarådskonventionen kan åberopas
�om sklil för att konventionerna icke bör grundlagfåstas.
Vad nu '<lgt � hindrar dock inte att grundlagtexten utformas i nära anslut
ning till konvcntionstexterna. Så har också skett. Emellertid möter här ett
problem. Om man i vår grundlag nämner och delvis reglerar ett mycket
\lort antal av dc fri- och rättigheter som också nämns i de i nternationella
konventionerna. kommer därmed varje underlåtenhet att nämna någon så
dan fri- och rättighet att falla i ögonen. Det är v isserligen riktigt . som ut
redningen \äger. att konventionerna inte kräver att staterna skall skydda
de konvention�fihta fri- och rättigheterna genom föreskrift i grundlag. Det
ter sig ändå egendomligt och ger anledning till undran . kanske också oro.
om de ncsta fri- och rättigheterna nämns i grundlagen men inte alla. Delvis
har utredningen anfört godtagbara skäl för att inte medtaga en del fri- och
rättigheter i grundlagen. Men det finns andra konventionsfästa fri- och rät
tigheter mot vilkas upptagande i grundlagen ingen rimlig invändning borde
kunna göra� (annat än måhända att det är självklart att de sa fri- och rättig
heter inte får kränkas . men gäller detta inte också en stor del av det som fö
reslagits bli medtaget?). Jag vill belysa det sagda med några exempel. alla
hämtade från Europarådskonventionen med tilläggsprotokolL
Förslaget upptar under 2 kap. 5 § förbud mot tortyr eller kropps tratT.
Konventionen '>tadgar i a n . 3 . att ingen må utsättas för tortyr eller
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Konventions
stadgandet mhte an!.es sträcka sig längre än förslaget . - Konventionen
upptar under art. 4 mom. l bestämmelsen. att ingen må hållas i slaveri eller
träldom. Motsvarighet härtill saknas i förslaget. - Fjärde tilläggsprotokol
let upptar under an. l regeln. att ingen må berövas sin frihet enbart på
grund av oförmåga att fullgöra avtalad förpliktelse. Något sådant förbud
återfinns inte i för� laget. - Samma tilläggsprotokoll stadgar i art. 4 förbud
mot kollektiv utvisning av utlänningar. Ej heller härtill finns någon mot
warighct i för,laget.
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Jag vill ifrägasätta. o m inte förslaget bör kompletteras med regler mot
svarande de berörda.

Slutligen vill jag säga följande. Enligt 2 kap. 2 * 6 i förslaget ätnjuter var
je medborgare rel ig i onsfrih et. som beskrives säsom frihet att utöva sin reli
gion och att sammansluta sig med andra för religiös gemenskap. Religions
friheten fär (se 1 2 § ) icke begränsas. Det är inte otvetydigt och kan knap
..
..
..
past heller i lagtext anges vad som skall förstäs med religion och utöv
ning .. av religion. Man bör nog inte helt fränse risken att rörelser v�ixer
upp som under religionen s täckmantel ägnar s i g ät verksamhet som kan

vara ytterst skadlig - mentalt eller kroppsligt - för lättrogna medlöpare.
Nu säger utredningen. att de regler som eljest finns för mänskligt handlan
de eller mänsklig underlätenhet ocksä gäller för religiöst handlande etc.
Det kan ifrågasättas om detta motivuttalande är tillfyllest för att komma till
rätta med de problem somjag berört. Jag vill erinra om att Europarädskon
ventionen i art. 9 slär vakt om religionsfriheten men samtidigt upptar ett
stadgande av följande lydelse. Envars frihet att utöva sin religion eller tro
må endast underkastas sädana inskränkningar. som är angivna i lag och
som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmän

na säkerheten. upprätthållandet av allmän ordning. hälsovärden. skyddan
det av sedligheten eller av andra personers fri- och rättigheter.

Jag menar

att här berörda problem kräver ytterligare övervägande.
Wennergren:

Utredningen föreslär att till paragraferna i l kap. om statsskickets
grunder fogas en ny pa ragraf ( 2 § ) o m de principer för samhällsverksamhe

t en s inriktning som utredningen funnit särskilt v ik t i ga . Pa ragrafe n kan ses
som en modern mot sv a righe t till 16 § i 1 809 års regeringsform. Fräga blir
här inte om några bindande rättsregler utan endast om s. k. målsä ttni ng s 
e ll er programs t ad ganden . De lad e m en i ngar kan råda om det lämpliga och
ändamålsenliga i att inlemma bö r- reg ler i rege ringsforme n . U tredningen
har själv anfört att det överensstämmer bäst med svensk fö rfattn i ngs t radi
tion att i huvudsak ta in endast bindande rättsregler i grundlag. Jag anser
dock i likhet med utredningen att något avgörande hinder inte kan anses

möta mot att ett undantag görs från hävdvunnen l ags t ift ning s praxi s . un de r
förutsät t n i ng att övertygande skäl talar för det. Däremot är jag för egen del
inte övertygad om att det skulle innebära någon större vinning att de all
männa grundsatser s om åte rges i den föreslagna paragrafen kommer till di

rekt uttryck i g ru nd l agen . Fråga är ju om grundsatser som ändå naturligen
sätter sin prägel på det allmännas handlande. Skrivs grundsatserna in i
grundlagen fi n n s också en viss ri s k för att de up pfattas som uttryck för at t

vilja men ej kunna och att effe kten därför blir den motsatta mot den avsed
da. Jag anser därför att tillräckligt starka skäl inte talar för ett sådant av
steg från pri ncipe rna för lagstiftning som de föreslagna målsättningsstad
gandena innebär.
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Beträffande det materiella innehållet i målsättningsstadgandena. vilka
återspeglar några av rätt�- och välfard�statens me�t framträdande ideal.
gör jag enda�t den renexionen att sat�en "så att alla människors värdighet
och lika värde erkänne�" innehåller ett ord som är språkligt diskutabelt. I
de internationella konventionerna talas t . ex. om "the inherent dignit y and
of the equal and inalienable right� of all members of the human famil y " .
Med dignit y å�yftas d å närmast människans särställning i �kapelsens värld.
den miinskliga varelsen� privilegium på jorden. Det wenska ordet värdig
het har en mer begränsad innebörd än de engebka orden dignit y och wor
thines� och förmedlar i vart fall inte samma före�tällning om människan
l.om skapelsen� krona vilka de�sa ord gör. l en wen�k text synes det mest
�indamålsenligt att tala endast om m�inniskors lika värde. Det är ju under
alla förhållanden detta som är det centrala. Vad som är under en männi
�kas värdighet är beroende av vilket värde man tillmäter människan.
Genom 1974 års regering�form skapades en ny typ av rättsligt skydd för
ett antal uppräknade grundläggande fri- och rättigheter. Skyddet känne
tecknas av att det i grundlag dels slås fast själva inbegreppet av fri- och rät
tigheterna i fråga (2 kap. l - 5 §§). dels noga regleras ordningen för medde
lande av föreskrifter . som närmare utformar fri- och rättigheterna. med
långtgående krav på lag som form härför. Vad som skedde var egentligen
inte att medborgama tillerkändes några fri- eller rättigheter som de tidigare
saknat utan att i grundlagen kodifierades allmänna rättsgrundsatser om de
medborgerliga fri- och rättigheterna i fråga som sedan länge varit erkända
och utmärkande för vår rättsordning. Grundlagsfastandet av dessa fri- och
rättighetsgru ndsatser jämte kravet i princip på lag som form för den närma
re regleringen av fri- och rättigheternas innehåll innebar emellertid en på
taglig uppstramning av rättslägeL Ett års erfarenhet från tillämpningen av
den nyskapade ordningen har gett vi�sa erfarenheter av vilka rättsliga ef
fekter denna för med sig. Den mest iögonenfallande effekten är otvivelak
tigt det band grundlagsstadgandena lägger på regeringens och myndighe
ternas förordnandemakt. Särskilt tydligt har detta kommit fram på yttran
defrihetens område. Regeringen och myndigheterna kan hä r ej längre som
förut meddela föreskrifter om tystnadsplikt vilka innebär inskränkning av
den i grundlagen inskrivna yttrandefriheten. Häri ligger en obestridlig
förstärkning av skyddet för vad som anses böra vara en medborgares fri
och rättigheter. En annan effekt som gett sig särskilt tydligt till känna är
den att genom att fri- och rättigheterna tack vare grundlagsstadganden fått
sådan hög dignitet inom rättsordningen några undantag eller inskränkning
ar inte längre kan härledas ur sakens natur e. d. Också detta har gett sig
särskilt tydligt till känna på yttrandefrihetens område. Samtidigt är dock
att märka att den nya ordningen i gengäld väckt etiska krav till skydd för
fri- och rättigheterna motstående intressen. Där tidigare juridiska krav på
sakens natur gör sig i stället etiska, främst då yr
krav gällande som grund för återhållsamhet vid utövningen av

diskretion härleddes ur
kesetiska,
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fri- och rättigheterna. l detta sammanhang kan ock å pekas på den ökade

medvetenhet hos medborgarna om fri- och rättigheterna !>Om grundlag fås
landet medfört. Det behöver inte råda någon tvekan om att grundlagsfås
landet redan har övat och på sikt än starkare kommer att öva p ykologisk
verkan av stor betydelse för den demokratiska rättsstatens beständ och ut
veckling. Nyordningens genomslagskraft har emellertid

tarkt begränsats

genom att övergångsbestämmelserna t i l l 1 974 års regering form kon erve
rar alla äldre författningar och föresk rifter utan hinder av att de inte till
kommit i den ordning som skulle h a iakttagits vid tillämpning av regerings
formen. Det betyder att inskränkningar av fri- och rättigheterna som följer
av föresktifter meddelade av regeringen eller myndighet före regeringsfor
mens ikraftträdande fortfarande gäller. Det torde komma att dröja länge in
nan rätts!>ystemet till fullo anpassats till de i 2 kap. regeringsformen lagda
grund!>tenarna för fri- och rättigheterna. En fråga som i detta sammanhang
inte synes ha blivit föremäl för närmare överväganden är regleringen av
politimakten. För närvarande förhäller det s ig så att polismyndigheterna 
rihpoli��t yrcben. länsstyrelserna och de lokala polismyndigheterna - i
admini-,trativ ordning tillagts en allmän befogenhet att ingripa mot allt som
hotar den allmänna ordningen och säkerheten när det finnes nödvändigt.
Det ligger i saken� natur att en polismyndighet vid sina öve rväganden om
nödvändigheten av ett ingripande mot medborgarna skall ta vederbörlig
hänsyn till vad \Om i grundlagen är föreskrivet om dessas fri- och rättighe
ter men

...

ä som bemyndigandet till polisen är skrivet framstår den allmänna

ordningens och säkerhetens intressen som överordnade med borgamas fri
och rättighetsintressen. Polisens allmänna fullmakt att slå vakt om den all
männa ordningen och säkerheten . som nästan har karaktären av en i n blan
co-fullmakt. innebär alltså en mycket kraftig underminering av det rättsliga
skyddet för dc i grundlagen inskrivna fri- och rättigheterna. Jag vill begag
na tillfallet att understryka angelägenheten av att en lagreglering kommer
till �tänd av poliiimakten och att därvid poliiibefogenheterna utformas un
der �ärskilt hänsyn'>tagande till d e medborgerliga fri- oc h rättigheterna.
Angelägenheten härav framträder så mycket tydl igare vid läsningen av ut
redningens olika uttalanden om förhållandet mellan regleringar av fri- och
rättigheterna och "rena ordningsregleringar". Det rätt liga dilemma

om

här avtecknar sig är välbekant från t i llämpningen av det i l kap. 2 § tryck
frihetsförordningen stadgade grundlagsskyddet för skrifts tryckning samt
utgivning och spridning av tryckt skrift .

O m än den i 1 974 års regeringsform fastlagda ordningen lägger band på
regeti ngcns och myndigheternas förordnandemakt gör den det ej på riks
dagen� lagstiftningsmakt utom i d e hänseenden som behandlas i

8 kap. l §

regeringsformen (förbud mot föreskrift om dödsstraff, om landsförvisning

och des� motsats . om berövande av medborgarskap. om retroaktivt ver
kande sanktioner och om konfiskation utan ersättning). Lag liftningsmak
ten kan därför sägas ha lämnats i princip oinskränkt av regeringsformen.
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Vä\entligcn innch�ir fri- och rättighehutredningcn' för,lag att vi"a hand
\kall liigga\ pil lag\tiftning\makten när det gäller den niirmare utformning
en av dc i grundlagen in,krivna fri- och rättigheterna. Med den teknil-. \Om
' al h har det ocl-.,ft blivit nödvändigt med \ i�� omfördelning '" he.,tammel
'crna mellan l . 2. 8 m:h I l kap. reg.ering�formen med omformulering hl. a.
av det. \Om nu i 8 kap. l § rätt karaktär av förhud mot lag\tiftning och i l
kap. 8 § av förhud mot di\kriminering. till fri- och rättighehhc,tämmel,er.
Fri- och rilltighehkatalogen i 2 kap. har härigenom utökat\. En ytterligare
utökning har ocl-.\1\ 'kett genom att några nya fri- och rättigheter tillagh.
Vidare har en vi" utvidgning 'kctt i fråga om innehörden av några av dc
redan befintliga fri- och rättigheterna.
Den fri- och dittighetskatalog som utredningen samman�tiillt i 2 kap. tar
främ\t 'iktc pil den medborgerliga friheten . enkannerligen opinionsfriheten
och den pcr\onliga friheten. Att ,ä bör vara fallet är \jälvklart. Två hc
�tämmcl.,er av\cr medborgaren., egendomsrätt�liga förhållanden. nämligen
l O § om er\ättning vid e\propriation m. m. och 20 § om upphov\r'dtt.
Utredningen har di,kuterat införande i fri- och rättighet\katalogen av
vi.,�a andra fri- och rtittigheter. bl. a. \ociala rättigheter. föräldrarättighe
ter. \kydd för privatlivet \amt näring'>- och yrke.,frihet. men avvi.,at tan
ken härpå. Jag delar utredningen\ uppfattning att tiden ännu ej är mogen
för grundlag\tiftning i des�a ämnen. Det �ynes tillrådligt att först avvakta
erfarenheterna av den grundlagstiftning som redan skett och den �om blir
re.,ultatet av utredningen� förslag innan man går vidare. På sikt synes dock
angeläget att fri- och riittighetskatalogen byggs ut ytterligare. Exempelvis
�kyddct för cn\kild' privatliv ...yncs väl värt att bli grundlagsfäst. Emeller
tid befinner vi os'> för närvarande i ett skede av rättsutveckling när det gäl
ler den per\onliga integriteten �om är långtifrån avslutat. Det kan inte vara
den rätta tidpunkten nu att i grundlagen slå fast något på detta rättsområde
innan dc rätt-;liga po.,itionerna stabiliserats. Det kan erinras om att ännu ej
i brott�halken\ 4 kap. om brott mot frihet och frid finns någon bestämmel
\e till �kydd för privatlivsfriden. Sedan en sådan tillskapat\. vilket jag an
'>Cr vara av behovet påkallat. kan ställning tas till om och i vad mån också
en grundlag\be'>tämmel!.e i ämnet kan utforma .
När det gäller innehållet i de föreslagna bestämmelserna om de olika fri
och rättigheterna vill jag framföra följ ande synpunkter.
l 2 § förlita \tycket punkt l behandlas yttrandefriheten och i andra styc
ket erinras om att yttrandefriheten i tryckt skrift . radio. television och film
regleras i ma�smedicgrundlage n . Med hänsyn till innehållet i andra stycket
synes det oegentligt att i punkt l tala om yttrande- och tryckfrihet. Tryck
friheten är ju avsedd att bli en av flera privilegierade yttrandefrihetsformer
och förtjänar ej längre att nämnas sida vid sida med själva yttrandefrihe
ten. som ju må!>te an\e� vara den enda fundamentala. Vid definitionen av
yttrandefriheten har vissa tillägg gjorts i förhållande till gällande grundlags
text. Definitionen har härigenom blivit tungläst och har knappa t tillförts
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något nytt av egentligt värde. Jag föredrar den gällande definitionen fram
för den föreslagna.
l 2

§ första stycket punkt 3 behandlas mötesfriheten och denna före'>lås

utvidgad till att avse inte bara rätt att delta i möten utan också rätt att n�ir
vara vid möten. teaterföre�tällningar och liknande <;ammankomster. Jag
delar utredningens uppfaltning att den grundlags<;kyddade mötesfriheten
bör omfatta också exempelvis teaterföreställningar när dessa har karaktär
av seriös opinionsbildning och inte är av ren unde1 hållnings- eller nöjeska
raklä r. Det bör emellertid vara möjligt att inbegripa denna typ av teateJfö
reställningar i mötesfriheten utan att ordet teaterföreställning utlryckligen
nämns i grundlagsstadgandeL Med den föreslagna ordalydelsen är risken
för felläsning alltför stor. Läsaren kan tro att alla typer av teateJföreställ
ningar åsyftas och inte bara teaterföreställningar som har karaktär av all
männa sammankomster i opinionsbildande syfte. Som grundlags ladgan
det är föreslaget kan det därför te sig i viss mån parodiskt. Tilläggas kan att
etl genomförande av förslaget förutsätter en över�yn av lagen om allmänna
ammankomster och allmänna ordnings ladgan så all fa�ta kriterier erhålls
för gränsdragningen mellan allmänna sammankom�ter i opinionsbildande
syfte och offentliga till tällningar av underhällnings- och nöjeskaraktär.
Ä ven om fri- och rältighetskatalogen innehäller ätskilliga betydelsefulla
nyheter. mäste ändä vad utredningen föreslär i 2 kap. 1 2 - 1 5 §§ om grund
lagsdirektiv för lagstiftning rörande fri- och rältigheterna betraktas som
den viktigaste nyheten. 12 § innehäller dels förbud mot begränsning genom
lag av vissa av fri- och rältigheterna. dels vissa inskränkningar i möjlighe
terna till begränsning genom lag av övriga fri- och rättigheter. Den lösning
som valts synes i allt väsentligt tillfredsställande. När det gäller den i 1 4
och 1 5 §§ använda lagtekniken kan anmärkas alt den överensstämmer med
den teknik som kommit till användning i 2 kap. l § tryckfrihet förordning
en när där getts grundlagsdirektiv till lagstiftaren beträffande vilka be
gränsningar som skall fä göras genom lag i offentlighetsprincipen. Tekni
ken är därför beprövad. Erfarenheterna från tillämpningen av 2 kap. l §
tryckfrihetsförordningen kan dock sägas ha lärt att det skydd som härige
nom erhällits för offentlighetsprincipen inte varit av särskilt stor betydelse
beroende på att ändamälsbestämningarna varit sä allmänt och vagt utfor
made att lagstiftningsmakten endast vidkänts obetydliga in kränkningar
därigenom. Detsamma kan sägas om de ändamälsbestämningar som före
slagits i 1 4 och 1 5 §§. Icke desto mindre mäste det anses ligga ett värde
från säväl principiell som praktisk synpunkt i alt gränser på detta sätt läggs
fast för lagstiftningsmakten på fri- och rätlighetsområdet. Längre än som
föreslagits lär man inte kunna komma utan att systemet blir praktiskt ohan
terligt.
Myndigheterna är skyldiga att ställa sig landets lagar och andra författ
ningar till efterrättelse. Eftersom grundlag är av högre dignitet än vanlig
lag, skall en myndighet i första hand rätta sig efter grundlagen. Strider en
20 RiJ..sdagrn 1976177 l .wmJ. ,\',- l
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föreskrift i lag mot en grundlagsbestämmelse skall myndigheten alltså till
lämpa grundlagsbestämmelsen och inte lagföreskriften. Myndigheten har
här helt enkelt intet val. Vad nu sagts är en logisk konsekvens av rättsord
ningens uppbyggnad. Det kan inte sägas att myndigheten härigenom sätter
sig över folkstyrelsen eftersom grundlagen är det förnämsta uttrycket för
folkviljan. Det synes emellertid missvisande att tala om lagprövning i detta
sammanhang eftersom fråga inte är om en lagprövning i egentlig mening ut
an närmast om lagtolkning. Utredningen föreslår nu i 8 kap. 20 § bestäm
melser om sådan lagtolkning. Enligt min mening ägnar sig denna fråga
emellertid inte för författningsmässig reglering. Det kan inte behövas nå
gon särskild bestämmelse om att myndighet ej får tillämpa föreskrift i lag
som strider mot bestämmelse i grundlag eller föreskrift i förordning eller
annan författning som strider mot föreskrift i lag eller grundlag. Det följer
redan av bestämmelsen i l kap. l § regeringsformen att den offentliga mak
ten utövas under lagarna. Ej heller synes något stå att vinna med att det i
grundlagen stadgas att myndighet ej får tillämpa en föreskrift som ej till
kommit i laga ordning. Mot de föreslagna bestämmelserna kan emellertid
invändas inte bara att de är obehövliga utan också att de kan ge sken av att
tillägga myndigheterna ett slags kontroll över lagstiftningsmakten och en
kontroll som i så fall skulle vara föga förenlig med statsskickets allmänna
uppbyggnad. Jag ställer mig därför avvisande till tanken på sådana bestäm
melser som de i 8 kap. 20 § föreslagna. Det resonemang utredningen för s .
102 o m e n "judiciell kontroll" a v riksdagens lagstiftningsverksamhet fram
står för mig som främmande för den juridiska verkligheten. Det verkar näs

tan som om utredningen vill utnämna alla rättstillämpande organ till kvasi
Önskar man "judiciell kontroll" över lagstiftni ngs

författningsdomstolar.



verksamheten på fri- och rättighetsområdena bör denna snarare sättas in

på det förberedande stadiet i form av lagrådsgranskning. Dels från denna
rättskyddssynpunkt, dels med hänsyn till de kvalificerade och komplicera
de rättsliga frågeställningar som lagstiftning om fri- och rättigheter kom
mer att ge upphov till, anser jag att lagrådsgranskning bör göras obligato
risk för sådan lagstiftning. Utredningen har som riktmärke uppställt att
reglerna i grundlag om fri- och rättigheter skall u tformas så att man så långt
möjligt undgår juridiska tvister om deras innebörd. Tyvärr lär man dock
inte kunna komma så långt i detta hänseende. Man bör inte göra sig några
illusioner om möjligheterna att på ett otvetydigt sätt formulera grundsat
serna. Snart sagt varje ord ger rum för olika meningar om innebörden. Vil
ka olika företeelser är t. ex. att hänföra under begreppen möte, demonstra
tion. religion, åskådning, opinionsyttring? En grundlagsreglering av fri
och rättigheter måste oundvikligen föra med sig en mängd nya juridiska
tolkningsfrågor och komplicera rättssystemet. Det är emellertid en olägen
het som är värd sitt pris.
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Yttrande över tystnadspliktskommittens betänkande "Tystnadsplikt
och yttrandefrihet"
Genom remiss den 1 8 december 1975 beredde justitiedepartementet

riksdagens ombudsmän tillfålle att yttra sig över rubricerade betänkande
(SOU 1975: 102).

Med anledning härav avgav JO Wennergren den 6 februari 1 976 följande
yttrande till departementet.
Vid överväganden om bestämmelser beträffande offentliga funktionä
rers tystnadsplikt har man att utgå dels från stadgandet i 2 kap. l § rege
ringsformen om den medborgerliga yttrandefriheten. dels från den med
borgerliga yttrandefriheten gentemot massmedia - meddelandefriheten som för närvarande är inskriven i l kap. l § tryckfrihetsförordningen och
som i massmedieutredningens förslag till massmediegrundlag återfinns i
dess l kap. 2 § . Fri- och rättighetsutredningen har vidare föreslagit att den
allmänna medborgerliga yttrandefriheten skall fä begränsas endast med
hänsyn till rikets säkerhet. folkförsörjningen. allmän ordning och säkerhet.
enskilds anseende. privatlivets helgd eller förebyggande och beivrande av
brott och att i övrigt begränsningar får ske endast om särskilt viktiga skäl
föranleder det. Vid bedömandet skall särskilt beaktas vikten av vidaste
möjliga yttrandefrihet i politiska. religiösa, fackliga. vetenskapliga och kul
turella angelägenheter. Jag har tillstyrkt fri- och rättighetsutredningens för
slag i denna del och anser alltså liksom utredningen att stor återhållsamhet
skall iakttas beträffande varje slag av begränsning i den allmänna medbor
gerliga yttrandefriheten . enkannerligen beträffande begränsning genom
åläggande av tystnadsplikt. l fråga om den medborgerliga yttrandefriheten
gentemot massmedia anför massmedieutredningen (SOU 1975: 49 s. 268)
att det är av största vikt att tillse att massmedie rnas tillgång till utförlig och
korrekt information från myndigheternas sida inte utan starka skäl begrän
sas genom tystnadspliktsbestämmelser. l anslutning härtill finns det redan
här anledning framhålla att, om den allmänna medborgerliga yttrandefrihe
ten begränsas genom bestämmelser om tystnadsplikt endast i den mån
starka skäl talar för det, det inte är självklart att det behövs en särreglering
till förmån för den medborgerliga yttrandefriheten gentemot massmedia.
Ställning kan inte tas till behovet av särreglering, förrän man bestämt sig
för hur långt man skall gå i begränsning av den allmänna medborgerliga ytt
randefriheten genom ordinarie bestämmelser om tystnadsplikt. Det idea
liska vore naturligtvis att dessa begränsningar inte gick längre än att de kan
accepteras också med utgångspunkt i massmedias legitima behov av infor
mation.
Tilläggas bör att en påtaglig inkonsekvens kan påvisas i massmedieut
redningens ställningstagande när det gäller öppenheten mot massmedia.
Beträffande utlämnande av en allmän handling, som enligt reglerna härom
skall hållas hemlig, tänker sig massmedieutredningen nämligen inte att
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några specialregler skall finna� �om hegrän�ar de offentliga funktionärer
nas diskrction�plikt i förhållande t i l l ma��media. Sckrctc��rcglcrna för all
männa handlingar skall enligt för�lagct giilla fullt ut ocb.å gentemot mass
media. Om �ekrctes�cn för en allmiin handling �am manfaller med tystnads
plikten bet räffande sådana förhål landen '>Om avhandla� i den allmänna
handlingen. vilket givetvis i möjliga�te mån bör vara fallet. kan följden bli
att den offentlige funktionären enligt den föreslagna ordningen kan fritt
överlämna dokumentet. innan detta är att an�c som upprättat och därmed
allmän handling . om ifrågavarande ty�tnad�plikt gör'> mindre långtgående
gentemot massmedia än gentemot tredje man i allmänhet. medan han blir
förhindrad att överlämna dokumentet till ma�smedia �edan det blivit all
män handling. Det kan för övrigt diskutera� om han inte också sedan akt
stycket föreligger färdigt som allmän handling fortfarande är fri att t i l l
massmedia utlämna e t t utka�t till detsamma. om han i n t e därigenom bryter
mot den mer begränsade ty�tnad�plikt �om kan vara före skriven gentemot
massmedia.
Tekniskt sett ger vid utformningen av he�tämmeber om offentliga funk
tionärers tystnadsplikt gärningsbe�krivningen i 20 kap. 3 § brottsbalken
om brott mot tystnadsplikt dc naturliga utgångspunkterna. Den straffbe
lagda gärningen beskrivs där med orden att någon yppar vad han till följd
av lag eller annan författning är pliktig att hemlighålla eller olovligen ut
nyttjar sådan hemlighet. Vad bestämmelser om tystnadsplikt skall innehål
la b l i r alltså ålägganden för dc offentliga fu ktionärerna att hemlighålla vissa

förhållanden. Jag vill här dock anmärka att ordet yppa i gärningsbeskriv
ningen inte synes så väl valt efter�om det för tankarna endast t i l l muntligt

röjande av något som skall hemlighållas. medan som brott mot tystnads
plikt också måste bedömas att någon låter en utomstående t. ex. läsa en ar
betspromemoria eller avlyssna en bandinspelning med hemligt innehåll
( N J A 1 953 s . 654). Ordet yppa borde därför enligt min mening helst utbytas
mot ordet röja.
Enligt tystnadspliktskommitten� förslag kommer hemlighållande! sek
.
retessen . i den offentliga verksamheten att regleras i tre huvud lagar. nämli
gen den av offentlighets-

och sckrctesslagstiftningskommitten föreslagna

lagen om allmänna handlingar. som skall reglera hemlighållandet av all
männa handlingar den av kommitten föreslagna lagen om offentliga funk
.
tionärers tystnadsplikt, som skall reglera hemlighållandet av andra hand
lingar än allmänna handlingar samt hemlighållandet av information i annan
form , samt den av kommitten föreslagna lagen om tillämpni ngen av 8 kap.

4 § massmediegrundlagen . som skall reglera hemlighållandet gentemot
massmedia av andra handlingar än allmänna handlingar samt information i
annan form. Till dessa lagar tänks vid are fogade regler

i specialförfattning

ar och i tillämpni ngsförfattningar.
Ser man på det som föreslås måste sägas att det ter sig fru ktansvärt svår
överskädligt och svärgripbart. För att rätt förstä systemet mäste man vara
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mycket väl insatt i de bakomliggande tankarna och syftena med de olika
bestämmelserna. Det är inte riml igt att av de offentliga funktionärerna be
gära att de skall kunna lära sig ett �å invecklat och utstuderat system som
det här skulle bli fråga om. Lika oantastligt som systemet framstår ur rent
teoretisk synvinkel. lika oantagligt ter det sig ur praktisk synvinkel. Man
föranleds osökt att göra jämförelse med offentlighetskommittens förslag
(SOU

1 966: 60) som också var teoretiskt i det närmaste fulländat men som

inte lades till grund för lagstiftning på grund av en massiv remisskritik mot
den lagtekniska uppläggningen med uttryck för starka tvivel beträffande de
tillämpande organens praktiska möjligheter att hantera en lagstiftning kon
struerad på det sätt kommitten föreslagit. Jag anser alltså att vad massme
dieutredningen och tystnadspliktskommitten förordat måste underkastas
en grundlig översyn och revidering syftande till en lösning som blir fullt an
vändbar i praktiken.
Som riktmärke för en sådan lösning bör först och främst uppställas att
sekretessen för allmänna handlingar och sekretessen i övrigt så långt det är
möjligt skall sam manfalla. Tidigare uppnåddes detta dels genom att av en
regel om handli ngssekretess ansågs följa också en tystnadsplikt beträffan
de det som stod i handlingen . dels genom att man vid meddelande av regler
om tystnadsplikt hämtade ledning i de överväganden som legat t i l l grund
för handlingssekretessreglerna på området i fråga . Det senare iakttogs
dock inte med full konsekvens och det är inte svårt att finna exempel både
på en tystnadsplikt som sträcker sig längre än motsvarande handlingsse
kretessplikt och vice versa. På åtskilliga områden har man avstått från sär
skilda tystnadspliktsregler därför att det har bedömts tillfyllest med den
tystnadsplikt som följt av handlingssekretessen för området. Som tyst
nadspliktskommitten framhåller har emellertid grundlagsstadgandena om
den medborgerliga yttrandefriheten ryckt undan grunden för den ordning
e n . Så som grund lagsstadgandena är utformade låter det sig inte längre gö
ra att härleda någon tystnadsplikt u r en handlingssekretessregeL Enligt
min mening måste emeller1id det kravet ställas på lagregleringen av sekre
tessen i offentlig verksamhet att framdeles full överensstämmelse kommer
att råda mellan sekretessen för allmänna handlingar och sekretessen för
övrig information hos myndigheterna. Å tnjuter innehållet i en allmän
handling sekretess . måste naturligen också annan information av motsva
rande slag vara tillförsäkrad sekretess genom en tystnadspliktsbestäm
melse. Det går inte att vare sig för de offentliga funktionärerna eller för all
mänheten nöjaktigt förklara eller försvara en annan ordning. På samma
sätt måste också gälla att, om innehållet i en allmän handling inte är medgi
vet något sekretesskydd . motsvarande information i annan form inte bör
vara tillförsäkrad sekretess genom en tystnadspliktsbestämmelse. De
skyddsintressen som här kan påvisas bör anses vara tillräckligt til lgodo
sedda genom bestämmelserna i 3 kap. brottsbalken om förtal i synnerhet
om dessa ändras på sätt tystnadspliktskommitten föreslår.
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Tystnadsplikt kommitten har i 7 § förslaget t i l l lag om t y tnad\plikt för
offentliga funktionärer intagit en regel som anger att. om be� l u t . regi�tcr el
ler annan handling. vars innehåll omfattas av tystnadsplikt enligt be�täm
melse i lagen eller i förordning meddelad med stöd av lagen. skall hälla�
tillgänglig enligt föreskrifterna om allmänna handlingars offentlighet. ty-.t
nadsplikten bortfaller i motsvarande omfattning. Detta är enligt min me
ning ett felaktigt sätt att angripa saken och det fram�tår !>Om hög'>! otill
fredsställande. Tystnad plikt skall inte få finnas beträffande det som är of
fentligt i en allmän handling. Tystnadsplikten skall inte bortfalla. Den �kall
inte få vara så utformad att den träffar något som är offentligt i en allmän
handling. I 20 § lagförslaget har tystnadspliktskommitten intagit en regel
om att den som under verksamhet hos myndighet får del av handling. -.om
skall hållas hemlig enligt annan bestämmelse i lagen om allmänna handling
ar än 50 § första stycket (personuppgift i dataregister). eller av uppteck
ning . som verkställs under arbetet med att upprätta sådan handling. \kall
ha tystnadsplikt i fråga om de uppgifter i handlingen eller uppteckningen
som utgör grund för hemlighållande!. Också detta förslag är enligt min me
ning i grunden fel. Det bör i stället redan vid utformningen av ty-;tnad�
pliktsreglerna vara örjt för att tystnadsplikten sammanfaller med hand
lingssekretessen. Det bör inte godtas att det inte finns en uttrycklig ty<;t
nadspliktsregel

om täcker j u t sådan information som skydda� av hand

lingssekretessregeln.
Det me t rationella ätt et att samordna reglerna om sekretes� för allmän
na handlingar och reglerna om sekretess för information i annan form är ut
an tvekan att gemensamma regler utformas och samlas i

en

lag. som då

skulle kunna heta lag om hemlighållande i offentlig verksamhet. Härige
nom vinn ock å en naturlig samordning mellan de ramgrunder för regler
om hemlighållande som fri- och rättighetsutredningen föreslagit införda i 2
kap. 14 § regeringsformen och massmedieutredningen jämte offentlighets
och sekretesslagstiftningskommitten i 5 kap. l § förslaget till massmedie
grundlag. Tystnadsplikt kommitten har snuddat vid tanken på en -;ådan
lösning och anför att det är tänkbart att det på längre sikt kan visa sig lämp
ligt att sammanföra bestämmelserna om handlingssekretess och om tyst
nadsplikt i en och samma lag. Kommitten har emellertid i rådande utred
ningsläge ansett sig böra utarbeta ett självständigt förslag till lag om ty t
nadsplikt men förklarat att . om det visar sig lämpligt. för lagets bestäm
melser senare kan sammanföras med bestämmelserna i en lag om allmänna
handlingar till en författning. Enligt min mening bör det tillfålle inte försit
tas som nu erbjuder sig att göra ett allvarligt försök att fä till stånd en cen

tral lag om handlingssekretess och tystnadsplikt. Tas tillfållet inte i akt nu .

finns det stor risk att inom överskådlig tid någon samordnande översyn in
te kommer att göras. Materien är så invecklad och svårbemästrad att det
som nu beslutas lär bli mycket svårt att fä någon ändring i enare. I det föl

jande kommer jag att anlägga några synpunkter på hur en lag om hemlig-
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hållande i offentlig verksamhet skulle kunna läggas upp.
Till grund och utgångspunkt för en sådan lag kan lämpligen tas offentlig
hets- och sekretesslagstiftningskommittens förslag till lag om allmänna
handlingar. Uppgiften blir då att omformulera dess sekretessparagrafer så
att de täcker inte bara allmänna handlingar utan också information i annan
form . l 5 kap. l § förslaget till massmediegrundlag slås fast att i särskild lag
skall noga anges de fall då allmänna handlingar får hållas hemliga. Med

hänsyn härtill torde krävas att det paragraf för paragraf i en lag om hemlig
hållande i offentlig verksamhet uttryckligen anges i vad mån hemlighällan
deplikt gäller för allmänna handlingar.
Som föremäl för hemlighällande avtecknar sig alltså dels allmänna hand
lingar. uels information i annan form. När det gäller att finna ett lämpligt
uttryck för det senare kan ledning hämtas ur de definitioner som valts i A F
S Ä K för sekretesskyddad information. Där talas o m ''uppgift eller förhål
lande" och anges att sådan information kan framgå av föremål. förhällande
eller muntlig uppgift. Föremålen kan vara skriftlig handling. karta. ritning .
bild. fotografiskt material. kliche . bandupptagning. databärare för A D B .
prototyp. konstruktion . maskin. anläggning e . d. Förhällande kan vara re
surser och verksamhet e. d. varav framgår planläggning. beredskap. intres
seinriktning. effekt e. d. Med utgångspunkt häri skulle det som skall vara
föremål för tystnadsplikt kunna anges med orden "uppgift . föremål eller
förhålland e " . om man inte vill använda orden "information i annan form".
Det vill dock synas som om det skulle kunna räcka med ordet " uppgift"
Ufr 59 § förslaget till lag om allmänna handlingar). Detta bör kunna täcka
också information som framgår av föremäl eller förhållande.
5

§ förslaget till lag om allmänna handlingar lyder nu: " Handling. som

angår rikets totalförsvar. skall hållas hemlig. om det kan antagas att utläm
nande vällar fara för rikets säkerhet eller eljest skadar försvaret av rike t . "
l e n lag o m hemlighällande i offentlig verksamhet skulle denna bestämmel
se kunna omformuleras till : ' ' A llmän handling och uppgift som angår rikets
totalförsvar skall hållas hemlig. om det kan antagas att röjande vållar fara
för rikets säkerhet eller eljest skadar försvaret av riket . " Flertalet paragra
fer i lagförslaget kan på detta sätt utan svårighet omformuleras så att de
tillgodoser det totala sekretessbehovet . Vissa paragrafer måste dock un
derkastas en mer genomgripande omarbetning. l 40 § lagförslaget sägs
t . ex. att "inom sjukvården eller eljest av läkare upprättad handling skall
hällas hemlig. om dess utlämnande röjer förhällande som avses med tyst
nadsplikt enligt lag eller förordning för den som upprättat sådan handling ' · .
Ifrågavarande tystnadsplikt regleras för närvarande i lagen ( 1975: 1 00 ) med
vissa bestämmelser för personal inom hälso- och sjukvård m. fl . , som gäl
ler både för medicinalpersonal i allmän tjänst och sådan i enskild tjänst el
ler eljest privat verksam. Ö vervägande skäl synes tala för att även framde
les tystnadsplikten för offentlig och privat medicinalpersonal bör vara ge
mensamt reglerad i en särskild lag. Med utgångspunkt häri skulle då 40 §
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lagför� laget kunna omformulera'> till att lyda '>ålunda: · · Allmän handling
och uppgift. '>Om avser förhållande. vilket omfatta� av ty'>tnad'>plikt enligt
lagen ( 1975: 100) med vissa bestämmelser för per�onal inom hälso- och

sjukvården m. n. '>kall hållas hemlig . " ' Följande stycke i paragrdfen skulle

härefter kunna ge'> följande lydebe: · · 1 ärende rörande sjukvård och häl o

vård �amt barnavård . nykterhetsvård eller annan �ocialvård �kall även el
je�t allmHn handling och uppgift hållas hemlig. '>Om angår någons personli
ga förhållanden och vars röjande kan vara menligt för honom eller någon
honom när�tåendc. · ·
De i 5 3 § förslaget till lag o m allmänna handlingar intagna föreskrifterna
om sekrete�� för handlingar hos domstol erbjuder -.peciella problem. Om
skriv� dc för att bli tillämpliga också på annat än allmänna handlingar .
.
�kulle de kunna formulera� �ålunda: . Domstol får förordna om hemlighål
lande av dom. beslut eller annan allmän handling. under föruhättning dels
att handlingen icke förcbmgts . föredragits eller upprättat� vid offentlig för
handling. dels att sådant förordnande finnes nödvändigt av hänsyn till nå
got i 5 kap. l § mal>smcdiegrundlagen angivet ändamål. Dom!>lut fär hem
lighålla'> enda'>t om rikets säkerhet oundgängligen påkallar det. Hemlighål
lande får av'>c en tid av högst sjuttio år från handlingens tillkomst. Förord
nande om hemlighållande av allmän handling äger motsvarande tilllämp
ning beträtTande hemlighållande av uppgifter i berörda hän eenden . . . (Jfr
mitt yttrande över offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittens be
tänkande . JO: s ämbetsberättelse 1975/76 . 53 1 och 532.) Kan domstol be
myndigas att besluta om handlingssekretess bör domstol rimligen också
kunna bemyndigas att besluta om tystnadsplikt. Ett krux i sammanhanget
är dock att i 8 kap. I l § regeringsformen endast subdelegation till förvalt
ningsmyndighet eller kommun är förutsatt. Kan domstol betraktas som
förvaltningsmyndighet i detta sammanhang? Å andra sidan är här inte frå
ga om delegation av normgivningskompetens utan om ett bemyndigande
för domstol att ålägga tystnadsplikt i enskilda fall . Såvitt jag förstår lägger
regeringsformen inte något direkt hinder i vägen härför.
Givet är att det inte i alla avseenden går att meddela bestämmelser ge
mensamt för allmänna handlingar och information i annan form. Det finns
t. ex. behov av hemlighållande som gör sig gällande enbart beträtTande
muntlig information. Exempel härpå utgör den i 19 § förslaget till lag om
offentliga funktion�ircrs tystnadsplikt intagna tystnad�plikten för växelte
lefonist och den i 2 1 § lagförslaget intagna tystnadsplikten beträtTande vad
som yttras i förtroende under överläggning till beslut. Såvitt jag kan bedö
ma är det emellertid endast på ett fåtal punkter som det inte låter sig göra
att meddela gemensamma bestämmelser.
Genom att alla bestämmelser om hemlighållande samlas i en lag vinns
också den fördelen att en sammanhållen reglering erhålls av frågan om sek
retess mellan myndigheter. Det kan inte vara rationellt att som före lagits
ha regler härom dels i 59 och 60 §§ en lag om allmänna handlingar och dels i
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och 4 §§ en lag om offentliga funktionärers tystnad�plikt.

l en lag om hemlighällande i offentlig verksamhet behöv� alldclc' 'om i
den av offentlighets- och �ekretesslagstiftning kommitten före'>lagna lagen
om allmänna handlingar och den av tystnadsplikbkommittcn före.,lagna la
gen om offentliga funktionärers tystnadsplikt ett antal inledande bc.,täm
melser. l en första paragraf kan då föreskriva� att lagen äger tillämpning på
hemlighällande av allmänna handlingar (/wnd/in�Hekrelt'.\.1) och pä hem

lighällande av uppgifter (ty.,·trwdsplikt). Därefter kunde till�igga� att uttryc
ken allmän handling och myndighet i lagen har �amma betydel\c \Om i 5
kap. massmediegrundlagen (jfr l § förslaget till lag om allmänna handling
ar). Sedan kunde i en särskild paragraf upptas vad ty�tnad�pliktskom
mitten tagit in i l § första stycket förslaget till lag om ofTentliga funktionä
rers tystnadsplikt. Beträffande den beskrivning av per�onkrct\en �om
kommitten där gett vill jag erinra om att med myndighet av.,e� även rege
ringen. Kommitten har inte särskilt berört om dess mening �ir att även re
geringens ledamöter kall omfattas av tystnadspliktsbe�tämmel�crna. Det
kan diskuteras om ett statsräd skall vara underkastad annat än politi�kt
ansvar för en indiskretion. För närvarande kan intet annat an war komma i
fråga och efter sin avgång kan ett statsräd inte ens drabba · av ·ädant an
svar. Jag an er att man här står inför en fråga som bör bli föremäl för �är
skilda överväganden. Klarläggande u ttalanden behövs också om i vad män
tystnadspliktsbestämmelserna skall gälla för riksdagens ledamöter då de
deltar i verksamhet hos riksdagens myndigheter. t. ex. i ut�kottsverksam
heten (jfr 4 kap. 1 5 § riksdagsordningen).
l särskild paragraf kunde sedan preciseras vad som �ir att förstä med
hemlighållande. Först kunde då anges att om hemlighällande av allmän
handling är föreskrivet i 5 kap. massmediegrundlagen. Därefter kunde med
utgångspunkt i 2 § förslaget till lag om offentliga funktionärers tystnads
plikt anges vad som menas med tystnadsplikt. Jag kan här hänvi�a till vad
jag förut sagt om lämpligheten av att använda ordet röja i :-tället för ordet
yppa. Vidare anser jag att i stället för reservationen · 'utöver vad som följer
av 3 - 7 och 9 §§" bör gemensamt för hemlighällande av allmän handling
och hemlighällande av uppgifter göras en erinran om att sär kilda bestäm
melser gäller om hemlighällande gentemot annan befattningshavare eller
myndighet och om verkan av samtycke till utlämnande av allmän handling
eller röjande av uppgift frän den till vars förmän hemlighällande är före
skrivet.
Med anledning av vad tystnadspliktskommitten tagit in i 8 § för laget till
lag om offentliga funktionärers tystnadsplikt beträffande föreskriven tyst
nadsplikts mälområde vill jag erinra om vad jag i mitt yttrande över offent
lighets- och sekretesslagstiftningskommittens betänkande anfört om mot
svarande fråga för handlingssekretessens del (JO:s ämbetsberättelse
1 975/76

s. 524) och understryka vikten av klara regler.

Vad i 8 § p. 3 föreslagits om en mot i viss verksamhet gällande tystnads-
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plikt warande ty�tnad�plikt ock�å för den �om får k�innedom om d e �kyd
dade förhållandena i �amhand med t i l l s y n . revi�ion. annan kontroll eller
förunder�ökning i brolirnål !-.kulle bli t i l lämpligt ock�å ho'> J O . Della kan i
och för '>ig '>Yn<l'> rimligt. Vad JO iakllar l . e x . vid in!.pektioner av mili tära
förhand av betydel'>e för riket� -,äkerhet eller vid in�pektioner ho'> poli.,en
om för de'>'> verk'>amhet kiin�liga förhållanden bör naturligtvi-. ock'>å J O
o c h h a n ' medhjälpan: hälla t y '> l o m . Emellertid gäller på grund av JO-kon
trollen� natur av hävd en �törre öppenhet ho� JO än annor'>täde'>. Anmäl
ningar och yl! randen till J O ge'> l. ex. inte annat iin i yller�ta undantag�fall
något �ekret e\�kydd. Jag kan hänvisa t i l l vad jag anfört h ii rom i mil! yll
rande över offentlighet\- 11ch �ekretesslagstiftningskommittcns betänkan
dc ( J O : � äm het �berältel�e

1 975/76 s. 525).

Vidare är all märka all J O i prin

cip bör an'>C'> obunden av ty�tnad�plikt vid avfal landel av '>ina be'>lut. dock
all '>Om jag framhöll i ny'>'>nämnda y lirande det må!-.te föruhälla� all J O ut
formar �ina be-,lut \å att inte otillbörligen blolt lägg!-. vad '>Om bör hålla'>
dolt. Det kan allt<,å �äga'> böm ankomma på JO all efter eget bedömande
sälla grän\erna för öppenheten. Av det sagda framgår all det inte utan
vidare låter '>ig göra all genom en enkel överkoppling göra alla ty'>tnads
plikter re�ervation\lö-.t til lämpliga ock�ä hos J O . En möjlig lö�ning vore
..
all i '>lällct göra dem tillämpliga med reservationen i den mån det inte '>tri
..
der mot '>yftet med J O : -, tilhyn e . d. Vilken lösning '>Om �kall välja� blir
dock ock\å beroende av vad man stannar för när det gäller '>ekrete�., för
allmänna handlingar ho� J O .
Ty�tnadspliktskommillcn h a r d i � kuterat lämpligheten a v a t t . o m en
sammanhällen lag om tystnadsplikter kommer till stånd. likväl låta special
författningarna få säga något om de�sa antingen �å all i specialförfal lning

arna tas in rena hänvisningar till tystnadsplikt slagen eller �å all i denna ge�
rambe�tämmeber om tystnadsplikt som sedan fyl l � ut med konkreta tyst
nadsplikt sföre krifter i <,pecialförfallningarna.
Kommer en central lag om hemlighållande i offentlig verksamhet till
stånd . kan det enligt min mening inte anses tjäna något förnuftigt ändamäl
au i specialförfallni ngarna ta in hänvisningar till denna lika litet som det

skulle tjäna något förnuftigt ändamäl all i specialfönail n i ngarna ta in hän

visni ngar t i l l förvaltningslagen. Fördelen med all allt som rör hemlighällan
de samlas i en lag är bl. a. just att slippa belasta specialförfattningarna med
föreskrifter i ämnena i fråga . En annan sak är all den föreslagna ordningen
kommer all ställa krav på myndigheterna all utfärda vägledande handled
ningar var och en på sill område. vilka för deras personal klargör vilka be
stämmelser i den centrala lagen som är att iaklla i verksamheten. Detta är
emellertid inte någon ny uppgift för myndigheterna som redan haft att vid
ta sädana mätt och steg när det gäller till ämpningen av gällande sekretess
lag.
Varken i fråga om handlings ekretess eller tystnadsplikt lär det vara
möjligt att helt avvara rambestämmelsetekniken. Enligt min mening bör
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dock största möjliga återhållsamhet iakttas i detta hänseende och strävan
vara att i den centrala lagen ge fullbordade regler om hemlighållande som
inte behöver sättas i kraft genom särskilda föreskrifter i specialförfattning
arna. En samordning med handlingssekretessreglerna torde också medföra
att tekniken förlorar aktualitet på flera punkter där den kommit till använd
ning i kommittens förslag. t. ex. 1 6 och 19 § § . Däremot torde tekniken inte
kunna undvaras i dc sammanhang som avhandlas i 17 § andra stycket och
2 1 § andra stycket.
Enligt 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen gäller att. om någon genom att
lämna meddelande till annan förövar vissa uppräknade brott mot rikets sä
kerhet eller om någon. som på grund av allmän befattning eller i och för ut
övande av lagstadgad tjänsteplikt erhållit kännedom om förhållande, var
om han eljest enligt lag har att iaktta tystnad. uppenbarar vad han sålunda
erfarit. får gärningen åtalas och ansvar därför ådömas. ehuru meddelandet
skett för offentliggörande i tryckt skrift. l enlighet härmed kan åtal och
ansvar inte komma i fråga när någon för offentliggörande i tryckt skrift
lämnar meddelande om förhållande. varom han enligt annan före krift än
föreskrift i lag har att iaktta tystnad. Ä r en föreskrift om tystnadsplikt med
delad genom en administrativ författning, t. ex. i myndighets instruktion
eller myndighets arbetsordning, kan sålunda den som är underkastad tyst
nadsplikt opåtalat åsidosätta tystnadsplikten för att lämna meddelanden
för offentliggörande i tryckt skrift. Denna egenar1ade rättsliga konstruk
tion har. sanningen att säga. varit alltför utspekulerad för att kunna funge
ra enligt de bakomliggande avsikterna. Det är egentligen bara hos polisen
som den tack vare en målinriktad information verkligen slagit igenom. El
jest har de som är ålagda tystnadsplikt genom administrativa föreskrifter
naturligt nog känt sig bundna härav också gentemot pressen. Inom t. ex.
kriminalvården. där tystnadsplikten liksom hos polisen blott är föreskriven
i administrativ väg. är meddelandefriheten gentemot pre sen inte någon le
vande realitet utan död bokstav. Mig veterligen har det inte annat än i nå
got enstaka undantagsfall hänt att en kriminalvård tjänsteman yppat något
till pressen som omfattas av hans tystnadsplikt. Det finns all anledning att
se över den rättsliga regleringen av förhållandet mellan meddelandefrihet
och tystnadsplikt. Den nuvarande rättsliga konstruktionen är en oformlig
het.
För att förstå den rättsliga konstruktionen i fråga måste man gå tillbaka
till förarbetena. Gällande rätts ståndpunkt var före 1 949 års tryckfrihets
förordning att en meddelare inte i något fall kunde ställas till ansvar för ett
meddelande, som influtit i tryckt skrift. Han intog däremot inte någon pri
v ilegierad ställning om meddelandet inte blivit infört i skriften. 1 944 års
tryckfrihetssakkunniga konstaterade (SOU 1947 : 60 s. 125) att ansvaret för
brott mot tystnadsplikt utgjorde det enda skyddet mot obehörigt röjande
av en hemlig uppgift och att även detta ansvar föll bort, då uppgiften of
fentliggjordes i tryckt skrift. På grund härav syntes det motiverat att un-
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dantag från h u v u d regdn om meddelare� a n � ' a r�frihet !:tiord e � . 1\tmin�tone
beträffande vi��a brott mot ty �tnad-. p l i k t . 1--. tt �ad a n t undantag hl e\ en in
skränkning i t r y c k friheten och �i ven r�llten till anon} mit et berörde� diira \ .

Det var därför angeläget att un dantage t fick en fa -.t avgrän�ning. l fram�ta

rummet var det av

\

i kt att �ådana hrott mot hcfattn111g�havare� t j �tn ad � 

plikt . som angår rikeh -..i ikcrhet . kundc hei\ ra-.. . Det "unde emellertid in tc

stanna härvid. Dct vore n t i l l fred -.. � t<illande nm e\em pel \ i -., hcmliga -.. k riftcr
mål . y rkc�hemli gheter eller uppgifter om he hand ling a \ kön -.. -.j u !.. d omar

hos namngivna per�oner kunde otTcntl iggöra� i tryckt -.. krift utan att nagon
möjl ighe t fö re l åg att i n-.. krida en� mllt den befattning-.. h avare

�lll11

t i l l handa

h å l l i t uppgiften för publ icering . A andra �idan bl>rde inte \ a rje i ad m in i -.. t ra

tiv ordning meddelad fii rc � k ri ft om t} -.. t nad-.plikt få utgöra en in -. k rit n"n ing

i tryckfriheten. 1-. nda\t den t y -.. t nad -. pl i kt -.om är -.. tadgad i l ag hordc ffi nm

fattas a v undantaget i tryckfrihehförordningcn-.. hu\ udrcge l . Det 1-.undc
v i s se rl ige n anföra-.. att dii rige nom be-.tiimmel -..e r av hc t y de l �c . ' i lka

för

närvarande var givna i admini.,trativa fötfattningar. ""ullc falla utanför
stadgandet och �å lede� inte kunna t i l l ämpa., bct ritffande ett meddelande.
som lämnat� för offentl iggörande i t r} c k t " " ri ft . exempel vi� be'>tiimmcl�er

n a t i l l skydd för telefonhemligheten. Detta förhållande �ynte\ dock inte

få

vara avgörande vid avfattande av grundlag�hc'>tiimmel'>cn i ii mn ct . Bc:akta\
borde att denna be\tämmcl\e öppnade en möjlighet. '>om inte förelag föru t .
att genom stadgande i lag förbjuda röjandet a v hemlig uppgift . även d å det
ta sker för offentl iggörande i tryckt sk ri ft .
l prop. 1 948: 2 30 �- 88 a nförd e departcmcnt�chefe n att frågan i vi lke n u t 
sträckning medd e la re bör kunna göra'> ansvarig i n t e kunde

'> C '>

helt i�ole

rad. Den �ammanhängde med den !-.tåndpunkt som den wcn\ka rätten el
jest intagit t i l l anonymitets\kyddet och till an�varct för tryckfrihet\brott.
En avgörande synpunkt hade härvid varit att möjliggöra att uppgifter fram
kommer rörande förhållanden av allmänt i n t res <.,c och motverka dc krafter
som obehörigen kan vilja förhindra att �ådana uppgifter bringa\ t i l l allmän
kännedom. Utkrävande av anwar för meddelande. vilket lämnat� för of
fentliggörande i tryckt '>krift. kunde verka hämmande på dylika upply ningar . även då dessa var -.an ningscnliga. Denna synpunkt talade för att
ansvar utkrävdes endast för vad som blivit offentliggjort i :. kri ft cn och blott
av den därför ansvarige men att meddelaren inte kan \tälJas t i l l ansvar för
sitt meddelande. Ett utkrävande av ansvar endast av den som är ansvarig
för skriften på grund av vad som bl i v i t däri offe ntl i ggj ort lämnade emeller
tid inte ett t i l l räckligt skydd mot spridande av brottsliga meddelanden. Bå
da de angivna synpunktema kunde inte på en gång tillgodoses. Det var
nödvändigt att göra en avvägning mellan olika intressen. Den av de sak
kunniga föreslagna regeln att brott mot tystnadsplikt. som är angiven i lag .
skulle kunna beivras men inte brott mot tystnadspli k t . som följer av admi
nistrativa bestämmelser. syntes dock inte utgöra en t i llfredsställande lös
ning. Det kunde vara riktigt att inte varje i administrativ ordning meddelad
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föreskrift om tystnadsplikt borde fä medföra en in�kränkning i tryckfrihe

ten. Det kunde uppstå risker för den legitima kritikrätten . om detta skulle

gälla i fråga om olika myndigheters föreskrifter om �ekrete!'>\. Annorlunda
var förhållandet bet räffande sädana tyst:-�adsregler �om innefattade� i gäl
lande författni ngar. Och i fråga om dessa !>yntes det ej möjligt att gärd �kill
nad mellan lagar och andra författningar. Mot departemenl'>chefcns förslag
att brott mot tystnadsplikt genom meddelande för offentliggörande i tryckt
skrift skulle kunna beivras inte bara då tystnadsplikten var lagstadgad utan
ock å då den var stadgad i annan författning riktade� invändningar i nera
motioner. Utvidgningen till all författningsstadgad ty ... tnadsplikt måste en
ligt motionärerna anses synnerligen otillfredsställande och kunna ge upp
hov till rena godtycket. Härigenom skulle det bli möjligt för Kungl. Maj:t
eller underordnade civila och militära myndigheter att praktiskt taget helt
förhindra tidningspressen från varje insyn i den offe ntliga förvaltningens
verksamhet. Man skulle nämligen utan några rc�triktiva in�kränkningar
kunna utfärda förordningar om tystnadsplikt rörande allt. �om sker inom
förvaltningens ram. Under sädana förhållanden skulle kanske ingen i all
män tjänst anställd person våga lämna några uppJy..,ningar till tidningspres
sen. Nyhet förmedlingen frän den offentliga förvaltningen skulle med stöd
av den föreslagna ordningen kunna begränsas till allenast det . som kom
mer från auktoriserade kanaler. Befattningshavarna� yttrandefrihet skulle
på detta sätt kunna göras illusorisk och den fria kritiken av missförhållan
den i förvaltningen helt förhindras. Stadgandet om anwar för brott mot
tystnadsplikt måste därför begränsas till vad i lag var stadgat om sådan
plikt (motion I : 385). Konstitutionsutskottet anförde i sitt betänkande (K U
1948: 30 s . 33) att utskottet ansåg det för tryckfriheten vara av så väsentlig
betydelse vilka bestämmelser om tystnadsplikt som i detta sammanhang
skall bli tillämpliga. att dessa bestämmelser borde vart� meddelade i lag.
varmed ut kotte! avsäg stadgande som tillkommit genom samfallt beslut
av Kungl. Maj: t och riksdagen. Utskottet förutsatte att . i den män bestäm
melser om tystnadsplikt. vilka då var meddelade i administrativ författ
ning. ansägs vara av den vikt att de borde äga tillämpning. även då meddc
landet lämnats för offentliggörande i tryckt skrift. Kungl. Maj : t skulle
framlägga för lag till deras upptagande i lag. I riksdag ·debatten yttrades
härom bl. a. att det inte kunde vara i överensstämmelse med folkets ön
skan och tryckfrihetens tankar. att regeringen skulle kunna mörklägga hur
mycket som helst inom förvaltningens olika grenar. utan om en sådan
mörkläggning skulle äga rum, skulle Konung och riksdag vara överens där
om och det skulle således ske genom lag. Om dessa synpunkter hade ut
skottet varit enigt.
Massmedieutredningen konstaterade (SOU 1975 : 49 s. 1 1 7 ) att den all
männa debatten har givit belägg för att förståelsen för vad som tryckfri
hetsförordningen innebär beträffande meddelares ställning inte är allmänt
omfattad. Utredningen anförde vidare (s. 268) att . när det gäller att bed ö-
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ma förhällandet mellan tystnadsplikt och meddelarskydd enligt grundla
gen. det enligt utredningens mening är av största vikt att tillse att massme
diernas tillgäng till utförlig och korrekt information frän myndigheternas
sida inte utan starka skäl begränsas. U t redningen hade för sin del funnit
det uppenbart att i en ny massmediegrundlag inte kunde införas en regel
om att alla tystnadsplikter skulle bryta meddelarskyddet. Inte heller kunde
det nuvarande systemet - dvs. att meddelarskyddet skulle brytas av tyst
nadspl i k t . när denna är föreskriven i lag - längre användas. Placeringen av
en bestämmelse om tystnadsplikt i lag eller i en med stöd av riksdagens be
myndigande utfärdad författning kunde i praktiken inte göras enbart be
roende av om tystnadsplikten skall ta över meddelarskyddet eller ej . Ut
redningen hade övervägt möjligheten att i grundlagen närmare specificera
de fall då meddelarskyddet skall genombrytas av tystnadsplikt men inte
funnit denna väg framkomlig heller. Utredningen stannade i stället för att
föreslå att i grundlagen stadgas att tystnadsplikt skall bryta meddelarskyd
det endast i de fall som anges i en särskild lag om tillämpning av förevaran
de paragraf. Utredningen lade dock inte själv fram något förslag till en så
dan lag utan ansåg att detta borde ankomma på tystnadspliktskommitten.
Kommitten presenterar nu ett sådant förslag. Som allmänt motiv anför
kommitten att det är ett önskemål att den som lämnar meddelande för pub
licering i massmedium så längt det är möjligt går fri frän ansvar. Man bör
slå vakt om rätten att i nformera om vad som händer hos myndigheter och
andra allmänna organ. En livlig och fri offentlig debatt om vad som tilldrar
sig hos myndigheterna är en drivkraft till effektivitet och omsorg inom för
valtningen och till kulturell utveckling. Massmedierna bör fä så rikhaltigt
faktaunderlag som möjligt för granskning av myndighetemas förfarande
och deras val av åtgärder. På det sociala området. där meddelanden i strid
mot tystnadsplikter nu åtnjuter ringa skydd. kan en korrekt och omfattan
de information vara det bästa medlet att förebygga en snedvriden publici
tet.
För egen del serjag så på saken att det innebär en rättslig anomali att ge
skydd åt en meddelare som lämnar uppgifter till massmedia i strid mot en
honom åliggande tystnadsplikt. En offentlig funktionär skall antingen ha
eller inte ha tystnadsplikt. Den nuvarande konstruktionen. som innebär att
en sådan person kan ha en tystnadsplikt men saklöst kan åsidosätta den i
förhällande till massmedia och till och med uppmuntras att bryta mot den
för att informera massmedia. är rent befängd från rättslig synpunkt. Jag
vänder mig särskilt mot att man med den rättsliga konstruktion som valts
föranleds säga att tystnadsplikten i viss utsträckning skall genombryta
meddelarskyddet i stället för att. som är det naturliga, att tystnadsplikten i
viss utsträckning skall genombryta inte bara yttrandefriheten enligt rege
ringsformen utan också meddelandefriheten enligt massmediegrundlagen.
Att man uttrycker sig på förstnämnda sätt beror helt enkelt på att man nöd
gas se saken så att föreskrivna tystnadsplikter formellt gäller också vid
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umgänget med massmedia men att d e d å endast i viss utsträckning är sank
tionerad e . Det är just detta som är så olyckligt och som försvårar förståel
sen och hämmar effekten. Det är inte att undra på att de offentliga funktio
närerna endast undantagsvis känner sig övertygade om det berättigade i att
för massmedia avslöja sådant som är underkastat tystnadsplikt. Också en
osanktionerad t y stnadsplikt övar ett starkt inflytande och inte minst ett
moraliskt tryck.
l 8 kap. 4 § förslaget till massmediegrundlag anges att. om meddelande
till massmedia utgör åsidosättande av tystnadspl i k t . som åligger någon en
ligt lag eller annan författning. får i de fal l som anges i särskild lag om till
lämpning av paragrafe n . straff ådömas enligt vad som är föreskrivet där
om. Genom en sådan bestämmelse konserveras den motsägelsefullhet jag
vänder mig mot. Samma invändning kan göras mot häremot svarande for
muleri ngar i inledningen till l § tystnadspliktskommittens förslag till lag
om tillämpningen av 8 kap. 4 § massmediegrundlagen och i

2 och 3 §§ för

slaget.
Från rättslig renlighetssynpunkt kan enligt min mening endast endera av
två lösningar komma i fråga . Antingen skall varje författni ngsstadgad tyst
nadsplikt gälla helt och fu l l t . alltså även gentemot massmedia. Det förut
sätter i så fall att tystnadsplikterna avvägs så att massmedias legitima in
formationsbehov inte träds för när. vilket betyder att tystnadsplikterna bör
göras förhållandevis snäva. Eller också utformas särskilda slag av tyst
nadsplikter som skall iakttas vid umgänget med massmedia. l 8 kap. 4 §
massmediegrundlagen skulle i så fall föreskrivas att meddelande. som av
ses i l § . inte får lämnas i strid mot tystnadsplikt som anges i särskild lag
om tillämpning av denna paragraf. och att straff ådöms för brott mot sådan
tystnadsplikt enligt vad som är före skrivet därom. l konsekvens härmed
fick sedan i stället för föreskriften i 9

§ förslaget till lag om offentliga funk

tionärers tystnadsplikt föreskrivas att i fråga om tystnadsplikt som uteslu
ter lämnande av meddelande för offentliggörande i tryckt skrift, radio, te
levision eller film är särskilt stadgat eller är stadgat i lagen om etc.
Tystnadspliktskommitten har i sitt förslag t i l l lag om tillämpningen av 8
kap. 4

§ massmediegrundlagen gått synnerligen långt i en strävan att till

godose massmedias intresse av til lgång till information om vad som tilldrar
sig i den offentl iga verksamhete n . Jag delar i och för sig kommittens me
ning om att massmedierna bör få så rikhaltigt faktaunderlag som möjligt för
granskning av myndighetemas förfarande och val av åtgärder. En sådan
ordning är det öppna samhällets adelsmärke och den bör eftersträvas så
långt det någonsin är möjligt. Men vissa gränser måste ändå sättas och de
måste sättas på sådant sätt att inte det allmännas och framför allt inte en
skildas förhål l anden i alltför hög grad utlämnas åt offentligheten. Enligt
min mening har tystnadspliktskommitten gått orimligt långt för att främja
massmediernas informationsintresse och så längt att en rad vitala sekre
tessintressen prisges. Någon tystnadsplikt gentemot massmedia tänks
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t. ex. inte skola gälla beträtTande poli�cnc; broii\Utrcdande och brott<;före
byggande verksamhet. bc-.kattning<,myndighcter� vcrk-.amhet (utom i ett
�peciellt hän\eende enligt B 7 ) . \Ocialvården\ eller -.j ukvårdens verksamhet
(utom i fömoendefallen enligt A ) . Jag kan inte för,tä annat än att anled
ningen till att kommitten gått \å långt i fråga om öppenheten mot massme
dierna måste vara att kommitten räknat med att vad jag kallat den o�ank
tioncrade tystnadsplikten kommer att �örja för att meddelandefriheten för
de ofTentliga funktionärerna inte kommer att mi,�bruka� av dem till oac
ceptabelt men för det allmHnna eller för en�kilda. Man tlinker sig förmodli
gen att förekomsten av tyc;tnad-.plikt - ehuru då osanktionerad när det gäl
ler meddelanden till mas�mellierna - kommer att föranleda den ofTentliga
funktionären att tänka c;ig mycket noga för innan han lämnar upplysningar
till mas media om sådant \Om. om det publicera-.. \kulle allvarligt �kada
det allmänna eller den en\kildc. En polisman förvänta'> t. ex. inte lämna
meddelande om sådant. '>Om \kulle ...poliera en pågående brottsspaning. en
läkare förvänta� inte lämna ut uppgifter om en patient �om är mycket öm
tåliga för denne och en taxering�tj�in)otcman förvänta'> inte lämna ut uppgif
ter ur en skattskyldigs �jälvdcklaration. som röjer denne� inkomstkällor.
avdrag o. d. Som jag förut betonat kan det inte godtac; att ordningen byggs
upp på så ihåliga grunder. Den osanktionerdde tystnadsplikten är ett mi�s
foster som måste mönstra'> ut och c;kall en sär<,kild lag skrivas om vilka
tystnad plikter som skall gliila även gentemot ma<,c;medierna måste den
ges ett helt annat innehåll än den av kommitten före<,lagna lagen och på ett
helt annat sätt säkerställa sekretess i allmänt och enskilt intresse. Jag är
emellertid rädd för att man vid utformningen av en c;ådan lag kommer att
finna att denna till sitt innehåll i huvudsak måste överensstämma med de
ordinarie regler om tyc;tnadsplikt c;om skall gälla för otTentliga funktionä
rer. Jag hyser också den uppfattningen att det från nera synpunkter. inte
minst då från praktisk tillämpnings ynpunkt. vore lyckligast med enhetliga
tystnadspliktsregler. Jag förordar därför att det i för\ta hand prövas om in
te de ordinarie tystnadspliktsreglerna kan avvägas på sådant sätt att de inte
på ett från allmän synpunkt olyckligt sätt hämmar den fria nyhetsförmed
lingen. Jag kan i detta sammanhang erinra om vad konstitutionsutskottet
uttalade i sitt utlåtande 1948: 30 om att utskottet förutsatte att regeringen
framlade förslag om reglering i lag av varje tystnad plikt. som ansåg vara
av den vikt att den borde äga tillämpning även då meddelande lämnas för
offentliggörande i tryckt skrift. Varje gång regering och riksdag haft att
pröva fråga om en tystnadsplikt i lag har man alltså haft anledning att avvä
ga tystnadspliktens omfattning med hänsyn till massmediernas informa
tionsintresse. Det innebär alltså inte något nytt att som jag här förordat en
tystnadspliktsföreskrift noga avvägs med hänsyn tagen till den fria nyhets
förmedlingens behov.
Skulle man finna att det inte låter sig görd att i tillräcklig grad tillgodose
mas mediernas in tre sen inom dc ordinarie ty'>tnad),pliktsreglernas ramar.
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återstår intet annat ä n a t t utforma e n särskild lag o m tystnadsplikter gent
emot massmedierna. Men i så fal l måste den lagen ges ett innehåll som i en
helt annan utsträckning än den föreslagna ger skydd åt vitala sekretessin
tressen.
Tystnadspliktskommitten föreslår i enlighet med massmedieutredning
ens ståndpunkt att överträdelse av tystnadsplikt genom meddelande till
massmedium skall vara brottslig bara när den begås uppsåtligen. Jag har
redan i yttrande över massmedieutredningens betänkande kritiserat denna
ståndpunkt och jag vill ånyo vända mig mot densamma. Enligt min mening
är det framför allt det oaktsamma åsidosältandet av tystnadsplikten som är
klandervärt. Den som uppsåtligen åsidosätter en tystnadsplikt för att infor
mera massmedierna om något gör det ofta av ideella skäl. Han finner det
väsentligt att ge fakta för samhällsdebatt av en fråga som han bedömer
vara av stort allmänt intresse. Det ter sig från denna synpunkt inkonse
kvent att ej kriminalisera oaktsamt åsidosättande av en tystnadsplikt som
gäller mot massmedierna. Det är tvärtom främst det oaktsamma åsidosät
tandel av tystnadsplikten som bör vara kriminaliserat rill understrykande
av denna tystnadsplikts särskilda vikt. Kriminaliseras det oaktsamma åsi
dosättandel av tystnadsplikten. bortfaller också den av tystnadspliktskom
mitten framhållna diskrepansen mellan efterforskning och beivrande. Nå
got meddelarskydd går ju av praktiska skäl ändå inte att tillförsäkra den
som av oaktsamhet åsidosätter tystnadsplikten till skillnad från den som
uppsåtligen gör det . eftersom man inte utan att utreda saken kan veta om
åsidosättandel skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Yttrande över utredningens om telefonavlyssning betänkande "Tele
fonavlyssning"
Genom remiss den 22 december 1975 beredde justitiedepartementet
riksdagens ombudsmän tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande
(SOU 1975: 95).
Med anledning härav avgav JO Thyresson den 9 februari 1976 följande
yttrande till departementet.
Som utredningen framhåller utgör telefonavlyssningen ett mycket all
varligt ingrepp i den personliga i n tegriteten och är egentligen till sin natur
främmande för ett öppet. demokratiskt samhället som vårt. Å andra sidan
synes det inte möjligt att avvara telefonavlyssning som spaningsmetod vid
utredningen av vissa slag av brott och för förebyggandet av sådana brott.
Mot bakgrund härav har jag funnit angeläget att med några års mellan
rum informera mig om tillämpningen av gällande regler om telefonavlyss
ning särskilt med hänsyn till bestämmelserna i 1952 och 1 969 års lagar.
Mitt allmänna intryck är att gällande regler om telefonavlyssning tilläm21 Ri/..sd"lff'll
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pats med mycket stor varsamhet av alla berörda instanser. Antalet per�o
ner varje år. vilkas telefonapparater varit avlyssnade. är lågt och flertalet
av dessa personer har varit utländska medborgare.
Vad gäller tillämpningen av 1952 års lag har utredningen funnit att till
stånden i vissa fall utsträckts över tid som allmänt sett får anses anm�irk
n ingsvärt lång och att det förekommit fall då tillstånd gällt under längre tid
utan att förundersökningsläget varit nämnvärt förändrat vid avly��ning�
periodens slut.
Enstaka sådana fall kan naturligt v i s ha förekommit men påverkar knap
past bilden i stort. Under alla förhållanden rör det sig här om �ynnerligcn
vanskliga bedömningsfrågor.
Oav�ett hur det förhåller sig med dessa fall är den översyn �om nu �kett
av gällande lagstiftning på området och dess tillämpning av mycket stort
värde och jag har ej några väsentliga erinringar att göra mot utredningens
förslag.
Vad gäller förutsättningarna för telefonavlyssning sker enligt utredning
ens förslag inte några större ändringar i förhållande till nu gällande rätt. Jag
vill dock sätta ett frågetecken inför förslaget att låta brottet olovlig kår
verksamhet utgå bland de brott som kan föranleda telefonavlyssning. Det
är väl riktigt att brottet för närvarande är sällan förekommande men läget
kan snabbt ändras. Med hänsyn till medborgamas säkerhet och samhälls
lugnet i stort synes det mig angeläget att sådan verksamhet övervakas och
om möjligt stävjas på ett tidigt stadium. Vid förundersökning rörande så
dan brottslig verksamhet synes telefonavlyssning kunna vara ett verksamt
hjälpmedel.
Utredningens förslag att en god man skall bevaka den misstänktes inte
gritetsskyddsintressen är i och för sig tilltalande. Man kan givetvis ställa
sig frågan vilken effekt en sådan anordning kan fä vad gäller möjlighete ma
att utnyttja telefonavlyssningen som ett verksamt spaningsmede l. Ur rätts
säkerhetssynpunkt har emellertid förslaget fördelar och jag har därför ej
någon erinran mot förslaget .
Utredningen har också tagit upp spörsmålet i vad mån kunskap som er
hållits genom telefonavlyssning får användas för utredande av annan
brottslighet än den som föranlett avlyssningen. Rent principiellt kan väl
hävdas att genom avlyssning erhållet material inte bör få användas för ut
redande av andra brott och såvitt jag erfarit torde också rikspolisstyrelsens
ledning vara av samma mening. Det har dock tidigare antagits att denna re
gel inte kan få gälla helt undantagslöst. Det kan j u vara fråga om så grov
brottslighet att det skulle te sig närmast groteskt att inte använda kunskap
som erhållits på antytt sätt. Man kan ta som exempel att man vid förunder
sökning av ett spioneribrott genom telefonavlyssning får kännedom om att

en olycka i en kärnkraftsanläggning i själva verket är ett sabotage. Utred

n i ngen har förordat undantagslöst förbud mot att använda kunskap som

framkommit vid telefonavlyssning för utredande av annan brottslighet.
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l:nligt min mening kan en -.ädan regel i praktiken inte tillämpas fullt u t . En
urpmjukning av utredningen� ståndpunkt i detta h�in�eende är enligt min
mening att förorda.
Utredningen\ för\lag i övrigt lämnar jag utan erinran.
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Provisorisk arbetsordning
för riksdagens ombudsmannaexpedition, fastställd den l juni 1 976

§
Ombudsmännens tillsynsområden omfattar:
l ) Allmänna domstolar. arrendenämnder. hyresnämnder. åklagarväsen
det. polisväsendet . rättshjälpsnämnder och allmänna advokatbyråer . över
förmyndare . bostadsdomstolen . exekutionsväsendeL statlig lönegaranti
vid konkurs .
kriminalvård. samhällsfarlig asocialitet.

2) Social omvårdnad . säsom värd av- bam och ungdom . förskoleverk
samhet. åldringsvärd . handikappvärd . nykterhetsvärd och socialhjälp.
sjukvärdsväsendet. omsorger om psykiskt utvecklingsstörda . rehabilite
ringsverk amhet. rätt medicinska undersökningsväsendeL rättspsykiatris
ka undersöknings väsendet. folktandvärd. allmän försäkring. yrkesskade
försäkring . övriga till socialdepartementet hörande ärenden utom ärenden
rörande allmän hälsovård.
skolväsendet . högre utbildning. forskning . övriga till utbildningsdeparte
mentet hörande ärenden utom ärenden rörande svenska kyrkan.
arbetsmarknaden, arbetslöshetsförsäkring . arbetsmiljö. arbetstid .
skatteväsendet, fol kbokföringen, övriga till finansdepartementet höran
de ärenden utom sädana ärenden som nämns under 4).

3) Tilljustitiedepartementet hörande ärenden utom sädana ärenden som
nämn under l) och 4).
utrikesförvaltningen. internationellt utvecklingsarbete.
allmän hälsovård .
kommunikationsväsendet och övriga till kommunikationsdepartementet
hörande ärenden .
svenska kyrkan,
veterinärväsendet, livsmedelskontroll, tillämpning av jordförvärvsla
gen, skogsvårdslagen . naturvård . miljövård . övriga till jordbruksdeparte
mentet hörande ärenden .
konsumentvaruforskning . konsumentupplysning. konsumentskydd. pa
tent, pris- och konkurrensförhållanden inom näringslivet, övriga till han
delsdepartementet hörande ärenden .
förvärv och förlust av svenskt medborgarskap . utlänningar, övriga till
arbetsmarknadsdepartementet hörande ärenden utom ärenden som nämns
under l) och 2),
bostadsväsendet, bostadstillägg utom socialförsäkringens ram . planlägg
ning av bebyggelse, byggnadsväsendeL lantmäteriväsendeL kartväsendet
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och övriga till bostadsdepartementet hörande ärenden uwm hyresregle
ring.
länsstyrelserna. kommunerna . landstingskommunerna och övriga till
kommundepartementet hörande ärenden utom ärenden som nämns under
l) och 2).
till indu!>tridepartementet hörande ärenden.
riksdagsförvaltningen. riksdagens verk .
försvarsväsendet. vapenfri tjänst .
oklara framställningar.
Tryckfrihet. allmänna handlingars offentlighet. tillämpning av datala

4)

gen,
arbets- och anställningsvillkor för arbetstagare i allmän tjänst. personal
administrativ planering, personalhälsovärd, personalsocial verksamhet.
förvaltningsdemokrati. företagsnämnder. förslagsverksamhet och utbild
ning av arbetstagare i allmän tjänst. allt med undantag dock för militära
förhällanden.
allmänna val .
övriga frågor som ej hör under 1 )- 3).
2 §
Ä rende. som berör mer än ett tillsynsomräde. handläggs av den justitie
ombudsman till vars tillsynsområde ärendet huvudsakligen hör. l tveksam
ma fall bestämmer den justitieombudsman som är administrativ chef ( i
fortsättningen a v denna arbetsordning benämnd chefsombudsmannen)
vem som skall handlägga ärendet. Har ärenden . som tillhör olika tillsyns
områden . nära samband med varandra. bestämmer chefsombudsmannen
vem som skall handlägga ärendena.
Ä rende, som upptagits vid inspektion, handläggs, om ej chefsombuds
mannen annorlunda bestämmer. av den justitieombudsman som förrättat
eller beordrat inspektionen.
När ärende. som hör till visst tillsynsomräde. pä grund av jäv eller av an
nan anledning ej kan handläggas av den justitieombudsman som förestär
tillsynsom rådet. bestämmer chefsombudsmannen vem som skall övertaga
ärendet.
Om befogenhet för chefsombudsmannen att före kriva att visst ärende
eller grupp av ärenden skall hänskjutas till honom eller viss annan ombuds
man oberoende av de fastställda tillsynsomrädena. därom stadgas i 1 5 § in
struktionen för justitieombudsmännen.
3

§
När chefsombudsmannen är frånvarande pä grund av sjukdom. semes

ter eller av annan anledning inträder i hans ställe den justitieombudsman
som sägs i 16 § av instruktionen för justitieombudsmännen . Vid ledighet
för annan justitieombudsman förestås hans tillsynsområde av chefsom-
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budsmannen eller den justitieombud�man �om chefsombud�mannen utser.
4 §

Tilbynsområdena fördelas mellan ombudsmännen sålunda: för l ) svarar
ju�titieombud<,mannen Anders Wigeliu�. för 2)justitieombud�mannen Leif
Ekberg . för 3 ) ju�titieombudsmannen Karl-Erik Uh lin och för 4) justitie
ombud'>mannen Ulf Lundvik.
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Redogörelse för justitieombudsmännens och deras ställforeträdares
tjänstgöring samt for personalorganisationen
Justitieombudsmännens semestrar m. m .
Justitieombudsmannen Lundvik
1 - 5 mars, 24 mars (sjukledighet) , 28-30 juni.
Justitieombudsmannen Thyresson
20- 23 april (sjukledighet).
Justitieombudsmannen Wennergren
2 3 - 27 februari.
Justilieombud mannen Ekberg
2 1 - 30juni.
Stiillföretriidande justitieombudsmännens tjänstgöring
Ställföreträdande justitieombudsmannen Wigelius 7 januari - 1 9 april
(dubblering ) . 20-23 april. 24 apri l - 7 maj (dubblering).
Ställföreträdande justitieombudsmannen Sveme 23 februari- 5 mars,
1 5 - 1 9 mars (dubblering).
Riksdagens ombudsmäns kansli
Kanslichefen Karl-Erik Uhlin (t. o. m . 7 maj . därefter justitieombudsman)
Kanslichefen Ulf Hagström (fr. o. m . l juni)
Byråchefen Karl- Å ke Lundin (försvarsbyrån)
Byråchefen Carl Carl son Norström (första förvaltningsbyrän t. o. m. 3 1
maj. därefter till chefsombudsmannens förfogande)
Byrächefen Lars Levin (domstolsbyrän)
Byråchefen Ulf Hagström (andra förvaltningsbyrän t . o. m. 3 1 maj. därefter
kanslichef. se ovan)
Byrächefen Tor ten Johan on (administrativa byrän: t. f. byråchef t. o. m .
9 maj)
Byråchefen Hans Sandberg (andra förvaltningsbyrån; fr. o. m. l juni)
Byråchefen Sten Englund (första förvaltningsbyrän; fr. o. m . l juni)
Avdelningsdirektören Hans Lindberg (exekutiva ärenden m . m . )
Avdelning direktören Charlotte Meyer (sjukvärdsärenden m . m . )
Avdelningsdirektören Tore Samuelsson (till förfogande för utredningar)
Byrädirektören Hans-Erik Jonasson (militära ärenden m. m . ).
Såsom föredragande med heltidstjänstgöring har vidare under första
halväret 1976 tjänstgjort:
Hovrättsassessorn Sten Englund ( l januari-3 1 maj ; byrächef fr. o. m. l
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juni. �c ovan). hovrättsfi'>kalcn Olof Eger�tedt. hovr'.itt:-.a:-.'C'!>orn Bo
Löven. kammaråklagaren Per-Håkan Bondestam. hovrätt"l��c-.�orn Ulla
Erland\�on. hovr'.itt!.a.,,e�sorn Marja Regner. ting'>fi�kalen Urban Sanden
(fr. o. m. l mar ). regering rättssekreteraren Sven Börjeson. regerings
rättssekreteraren Han Sandberg ( l januari- 3 1 maj: byråchef fr. o. m. l ju
ni. �e ovan). länsassessorn Bo Konradsson. byrådirektören Bengt Carlsson .
hovrätt fiskalen Kjell Björnberg (t. o. m. 3 1 mars). kammarrättsfiskalen
Jörgen Bengtsson. kammarrättsfiskalen Gunnar Stegard och kammarrätts
fiskalen Margareta Sahlström. Som föredragande med deltid�tjän:-.tgöring
har tjänstgjort sekreteraren hos Stockholms socialförvaltning Lena Sand
ström.

329
Bilaga J

Förteckning
ii1·er iirenden . .w m

l'(/rit

anhängiga hos regeringen 1111du fiirsta lwll'firet

1 976 genom s�ril·elser fnin }11stitie- och militil'ombudsmiinnen förl' den
januari 1 976.

l

l . 1958 den 22 no1•en/ber (}0 nr 331 /1956). angående förtydligande av
stadgandet i 22 § andra stycket lagsökningslagen om rätt för borgenär
till ersättning för kostnad i mål om betalningsföreläggande.
Frågan om reform av den summariska betalningsprocessen övervägs inom
justitiedepartementet . (Justit iedepartementet . )
2 . /963 den 2 1 1/0I'emher (JO n r 998/196 1 . 1032/1961 och 108/1962). an
gående behovet av att i samband med poli vä endets förstatligande
inom polisvä endets ram i brottsförebyggande yfte i nrätta särskilda
rådgivningsbyråer utan personellt amröre med enskilda organ.
Sedan Brottsförebyggande rådet inrättades och verksamheten vid de polis
tekniska rådfrågningsbyråerna delvis ändrat karaktär har frågan om sta
tens övertagande av rådfrågningsbyråerna inte aktualiserats. ågot initia
tiv från regeringens sida är för närvarande ej aktuellt. (Justitiedepartemen
tet.)

3. 1964 den 18 december (JO n r 425/1962). angående ändring av 6 §
passkungörelsen avseende passmyndighets prövningsrätt i vissa fall .
d å misstanke o m brott föreligger mot passökande.
Sedan skrivelsen varit föremål för remissbehandling. är ärendet beroende
på regeringens prövning. (Justitiedepartemente t . )
4 . /966 den 18 februari (MO n r 586/1963) . angående rättsskipningen vid
de svenska FN-kontingenterna.
Ärendet är beroende på regeringens prövning (Justitiedepartementet . )
5 . /967 den 15 februari (MO nr 5/1966). angående fräga huruvida gällan
de bestämmeJ er om den militära straffregistreringen bör överses.
Ä rendet är beroende på regeringens prövning. (Justitiedepartementet . )

6. 1970 den 13 mars (nr 2022/1969), angäende protokollföring i taxeringsnämnd.
Ä rendet berör de frågor som behandlats i statskontorets och riks kat
teverkets utredningsrapport " Rationalisering av skatteadministrationen"
(RS-utredningen). Pä grundval av utredningsrapporten har framlagts prop.
1975: 87 med riktlinjer för ny taxeringsorganisation. Propositionen har an
tagits av riksdagen. RS-utredningen har den 28 juni 1976 i delrapport
1976: l framlagt förslag om detaljutformning av organisationen. En propo
sition på grundval av delrapporten avses föreläggas riksdagen under våren
1977. ( Finansdepartementet.)
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7. 1 970 den JO nm·ember (nr 280911970). angående oberättigade krav ä
skat t.
Hithörande frågor kommer att behandlas i samband med den närmare ut
formningen av skatteadministrationen och taxeringen i första instans. För
slag härom har statskontoret och riksskatteverket (RS-utredningen) av
lämnat den 28 juni 1976 (delrapport 1976: l ). En proposition på grundval av
delrapporten avses föreläggas riksdagen under våren 1977. ( Finansdepar
tementet . )
8 . 1973 den 2 9januari 1 nr3233 l1971 ) .

angående rätt för suppleant i taxe
ringsnämnd att närvara vid sammanträde i nämnden utan att vara kal
lad att tjänstgöra i ordinarie ledamots ställe.
Ärendet berör de frågor som behandlats i statskontorets och riksskattever
kets utredningsrapport · ·Rationalisering av skatteadministratione n·· (RS
utredningen). På grundval av utredningsrapporten har framlagts prop.
1975: 87 med riktlinjer för ny taxeringsorganisation. Propositionen har an
tagits av riksdagen. RS-utredningen har den 28 juni 1976 i delrapport
1976: l framlagt f
örslag om detaljutformning av organisationen. En propo
sition på grundval av delrapporten avses föreläggas riksdagen under våren
1977. ( Finansdepartementet.)
9. 1 973 den 12 juli (nr 1994 l1973 ) . angående komplettering av föreskrif
terna om intagens beläggande med fångsel i 2 § kungörelsen
( 1 958: 2 1 4) ang. tillämpningen av lagen ( 1 958: 2 1 3 ) om behandlingen
av häktade och anhållna m. n .
l skrivelsen berörd fråga har tagits upp i prop. 1 975/76: 90 med förslag till
ny lag om behandlingen av häktade och anhållna m . n . (Jfr SFS 1976: 3 7 1 .
376). Ärendet är därmed slutbehandlat. (Justitiedepartementet.)
JO. 1974 den 23 oktober (nr 75174), angående ändring av bestämmelserna
i 2 1 kap. föräldrabalken om överflyttning av barn.
Regeringen har i prop. 1 975/76: 1 70 föreslagit sådan ändring i 2 1 kap. 1 2 §
föräldrabalken (balken omtryckt, se SFS 1 976: 6 1 2) att beslut om

överflyttning av barn inte skall lända till efterrättelse förrän det har vunnit
laga kraft. Enligt förslaget har dock länsrätten befogenhet att i enskilda fall
förordna att beslutet skall lända till omedelbar efterrättelse. Förslaget har
antagits av riksdagen (LU 1 975/76: 33. rskr 397). Ärendet är därmed slut
behandlat. (Justitiedepartementet . )
Il.

1974 den 25 juni (nr 1802174 J ,

angående omhändertagande a v alkohol
haltiga drycker . berusningsmedel m. m. på psykiatriska sjukhus och
omsorgsvärdens specialsjukhus.
Riksdagen har antagit förslag i prop. 1 975/76: 90 om bl. a . lagstiftning om
omhändertagande av alkoholhaltiga drycker. berusningsmedel m . m . på
psykiatriska sjukhus och specialsjukhus inom omsorgsvärden. Beslutade
ändringar i lagen ( 1 966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk värd i vis
sa fall och lagen ( 1 967: 940) angående omsorger om vissa psykiskt utveck
lingsstörda har utfårdats den 20 maj 1976 och trätt i kraft den l juli 1976
(SFS 1976: 373 och 374). Ärendet är därmed slutbehandlat. (Socialdeparte
mentet.)
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1 ::! .

1 975 cle11 1 2 fehruari (lir 395/75).

ang1\ende t i l lägg t i l l vallagen.

Sedan skrivelsen varit föremäl för remissbehandling. är ärendet beroende
pi\ regeringens prövning. ( J us t i tiedepart ementet . )

J 3 . 1975 de11 25 mars l 11r 856/75 ) . angående lagändring t i l l möjliggörande
av brevcensur vid r�ittspsykiatrisk undersökning.

l skrivcl�en berörd fråga har tagits upp i prop. 1975/76: 90 med förslag t i l l
n y l a g om behandlingen av häktade o c h anhållna m . fl. ( J fr
Ä rendet �ir d�irmed slutbehandlat. ( J u s t i t iedepartementet . )

SFS 1976: 37::! . )

14. 1 975 cle11 24 o/.. toher l11r 2836/75). ang1\ende över�yn a v reglerna rö
rande k u ngörande och delgivning av beslut som rör en större person
grupp.
Efter remissbehandling övervägs framställningen inom justitiedepartemen
tet. (J usti tiedcpartementet . )

l 5 . / 975 cle11 14 llm'emher (lir 533/1975). angående ändring i abortlagen.
Regeringen har genom beslut den 6 maj 1976 lämnat skrivelsen utan åt
g�ird. ( J u s t i t iedepartem ente t . )

333

Bilaga 4

sakregister
till
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1976/77
Ett alfabetiskt sakregister till JO:s ämbetsberättelser 1 967 - 1975/76 finns
fogat såsom bilaga 3 till ämbetsberättelsen 1975/76 och har även tryckts se
parat. I ingressen till detta register har lämnats upplysningar om register
till tidigare ämbetsberättelser.

Aktiebolag, betydelsen av att aktiebolag anmäler fullständig adress till ak
tiebolagsregistret. 76/77: 289.
Avbetalningsköp, framställning angående vi sa ko toader i ärenden om
återtagande av avbetalning god 76/77: 2 16:
fråga om förut ätt ningar
förelegat för ätertagande av avbetalningsgods : betydel en av delbetal
ning från köparens sida. 76/77: 222.
.

-

Avskrivningsbeslut, se Rättegångskostnad.
Barnavård, poli ingripande vid anmäld barnmisshandel. 76/77: 100: - bar
navård nämnds hjälp- och stödåtgärder beträffande unga lagöverträda
re. 76/77: 1 40 : - motivering vid avstyrkan av kraveftergift beträffande
bidragsförskott, 76/77: 1 46: - förlust av plats i förskolekö när förfrågan
från kommunal myndighet inte besvarats . 76/77: 148.
Brottmål, redovi ni ng av vis utredning i brottmål. 76/77: 94.
Domstolsfårhandlingar, framställning angående skydd för allmän ordning
och säkerhet vid domstolsförhandlingar. 76/77: 26: - legitimationskon
troll vid dom tol förhandling . 76/77: 28:
se även Vittne. Vittnesför
hör.
-

Dödsfall, se Polismyndighet.
Exekutiv auktion, vid exekutiv auktion å andel i kommanditbolag skall
iakttagas reglerna om försäljning av utmätt rättighet, 76/77: 225.
Flyttningsanmälan, handläggning av flyttningsanmälan från omyndigförklarad, 76/77: 296.
Fotokonfrontation, genomförande och redovisning av, 76/77 : 1 1 4.
Förundersökning, se Brottmål. Fotokonfrontation. Personlig integritet.
Grundlagarna, yttranden över 1973 års fri- och rättighetsutrednings betänkande " Medborgerliga fri- och rättigheter: regeringsforme n " . 76/77:
298.
Handläggning, statlig myndighet har remitterat utredningar till kommun
för yttrande. Remisserna har besvarats av kommunstyrelsen , ej kom
munfullmäktige. Fråga om riktigheten härav, 76/77: 265: - se även
Flyttningsanmälan.
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Husrannsakan, för eftersökande av efterlyst person. 76/77: 1 1 2 .
Häktningstid, avräkning av . 76/77: 40.
Identitetskontroll, se Polismyndighet.
Indrivning, kronofogdemyndighets indrivningsåtgärder beträffande skatt
skyldig som blivit dubbeltaxerad och besvärat sig häröver samt betalat
den skatt som debiterats med anledning av den ena taxeringen. 76/
Ti: 220.
Inrorsel, framställning angående ändring i 1 5 § andra stycket införsellagen.
76/77: 2 1 1 .
Inkomstbringande åtgärder, myndighets befogenhet att vidta inkomstbringande åtgärder (medverkan vid medaljutgivning). 76/77: 292.
JO, till ynskompetens. 76/77: 205. 76/77: 263 (taxering).
Kommunal självstyrelse, se Handläggning.
Konfrontation, Fotokonfrontation.
Kriminalvård, våldsanvändning på kriminalvårdsanstaJt, 76/77: 1 25 :
in
tagens rätt till telefonsamtal med advokat. 76/77: 1 29 ;
brevgranskning
vid kriminalvårdsanstalt, 76/77: 1 3 1 : tillämpningen av bestämmelserna
om disciplinär bestraffning av intagen. 76/77: 1 34;
besvärshänvisning i
disciplinärende på kriminalvårdsanstaJt. 76/77: 138.
-

-

-

-

Körkort, trafiksäkerhetsverkets krav att förrättningsavgift för förnyat kör
kortsprov skall vara inbetald senast en vecka före omprövningen.
76/77: 286.
Lagsökning, handläggning av lagsökningsmål. 76/77: 108.
Mervärdeskatt, kompensation har felaktigt utbetalats för mervärdeskatt på
bostadsbyggande. Fråga om återbetalningsskyldighet för mottagaren.
76/77: 280.
Missbruk av förmanskap, åtal mot löjtnant för mis bruk av förmanskap.
76/77: 1 1 7 .
Motivering av beslut, motivering vid avstyrkan a v kraveftergift beträffa nde
bidragsförskott, 76/77: 1 46.
Nykterhetsvård, omhändertagande av rusdrycker på vård- och rehabilite
ringshemmet Skarpnäcksgården. 76/77: 1 50.
Nöjdrårklaring, framställning angående nöjdförklaring vid villkorlig dom
och skyddstillsyn. 76/77: 19.
Omyndig, Omyndigf<irklaring, se Flyttningsanmälan.
Personlig integritet, yttrande över utredningens om telefonavlyssning be
tänkande "Telefonavlyssning". 76/77: 32 1 .
Polismyndighet, transport av skadad person med polishelikopter.
76/77: 104: frihetsberövad har under busstransport till polisstation fätt
itta på golvet, 76/77: 1 16: klagomål mot polis angående förfarande vid
dödsfall. 76/77: I l O ;
mindre tillfredsställande identitetskontroll hos
polismyndighet, 76/77: 1 1 3 :
se även Fotokonfrontation. Yapentill
stånd.
-

-

-

-
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Psykiatrisk vård, åtal mot överläkare för beviljande av frigång för per'>on.
som varit att bedöma �om farlig för annans personliga �äkerhct. 76/77:
156.
Reseförbud, 76/77: 108.
Rese- och traktamentsersättning, behandlingen ho staten<> vattenfallwerk
av re!>cräkninga�. 76/77: 277.
Rättegångskostnad, mål har avskrivits utan att biträde enligt rätt!->hjälp�la
gen tillfrågats angående kostnadsyrkande. 76/77: 105.
Sjukvård, sjukvårdspersonals skyldighet att medverka vid abort. 76/
77: 1 65 : - utlämnande av förvarstagen patient frAn sjukhus för verk�tiil
lighet av utvisning. 76/77: 183: - socialstyrelsens befogenhet att ingripa
mot läkares användning av akupunktur. 76/77: 193.
Skogsvård, skogsvård�styrelse kan icke bemyndiga länsjägmästaren att ut
färda slutligt avvcrkningsförbud . 76/77: 284.
Säkerhetsröreskrirter och säkerhetsåtgärder, se Domstolsförhandlingar.
Säkerhetspolisen, säkerhetspolisen och sjukvårdsförvaltningen i Göteborg:
fråga om åsiktsregistrering m. m . 76/77: 49.
.

Taxering, delgivning av anmaning såsom förutsälilning för påförande av
dubbel försening avgift vid underlåtenhet att avlämna arbetsgivarupp
gift. 76/77: 249: - betydel en av att taxering nämnd och skattedom�to1
klargör om ett frångående av självdeklaration grundar sig på en sköns
uppskattning enligt 2 1 § taxeringslagen eller enda t innefattar ett rättan
de av oriktig uppgift: jfr reglerna om skattetillägg, 76/77: 228: - mis tag
från taxeringsmyndighets sida bör rättas snabbt och inte för t sedan den
skattskyldige vänt sig till JO, 76/77: 254.
Taxeringsnämnd, bristande underrättelse om ifrågasatt avvikelse från
självdeklaration m . m . . 76/77: 262:
taxeringsnämndsordförande har i
en deklaration inlagt ett tidningsurklipp med en bild av deklaranten som begärt skattelindring på grund av sjukdom - spelande golf. Kritik
av taxeringsnämndsordförandens åtgärd och av lokala skattemyndighe
ten vägran att ge deklaranten begärd fotokopia av bilden m. m . .
76/77: 236.
-

Taxeringsprocess, formerna för expediering av län skatterätts beslut.
76/77: 256: - befogenheten att granska deklarationer för skattskyldiga.
som anfört besvär till län katterätt över sin taxering, 76/77: 246: - ut
formning a v föreläggande för klagande att fullständiga besvärsinlaga.
76/77: 263.
Taxeringsrevision, fråga om taxeringsmyndighet fär ta del av läkares pa
tientkort . 76/77: 259.
Tjänstetillsättning, fråga om dokumentation av muntliga upplysningar i
tjänstetillsättningsärenden, 76/77: 268.
Tystnadsplikt, yttrande över tystnadspliktskommittens betänkande "Tyst
nadsplikt och yttrandefrihet", 76/77: 307.
Uppbörd, lokal skattemyndighet har i visst fall jämlikt 75 § u ppbördslagen
fastställt att arbetsgivare är jämte arbetstagaren betalningsansvarig för
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visst belopp 'om bort innehållas av lönen såsom preliminär skatt. Fråga
om arbet�tagaren äger besvära sig över beslutet. 76/77: 239;
ansökan
om jämkning av �katteavdrag på lön bör behandla skyndsamt. Göres
ansökan långt före inkomstårets början kan dock hinder möta häremot.
76/77: 253.
-

Utredning. 'e Brottmål.
Vapeniiiist nd. frågor vid omhändertagande av vapen och återkallelse av
vapenlicen,. 76/77: l 09.
Vapenvägrare, felaktiga inkallelser och bestraffningar av vapenvägrare .
76/77: 1 22 :
värnpliktigs vapenvägran bör inte föranleda att den värn
pliktige tillfrågas om han tillhör vapenvägrarorganisation eller politisk
förening. 76/77: 122.
-

Vittne, Vittnesförhör, ordförande i tingsrätt har efter h uvudförhandlings
slut haft telefonkontakt med vittne som hörts vid förhandlingen. 76/
77: 1 07 .
Åsiktsregistrering, s e Säkerhetspolisen.
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T H E SWEDISH PAR LI A M ENTARY O M B U DS M EN
Report for the period Ja IIItory l ,

1 976 111 June 30. 1976

Summa0· in English

Under new rules issued by the Riksdag in November. 1975, and the rele
vant parts of which entered into force on May 8. 1976. the Ombudsmen
shall present a printed Report by October 15 at the latest cvery year.
covering the period from Jul y l of the immediately preceding year to J une
30 of the current year. As a Report had al read y been presenled in January.

1976 . covering the whole year 1975. this Report gives an account of activi
ties during the first six months of 1976.
The new rules provide for innovation in two quite different respects.
One concerns the competence and power of the Ombudsmen. The other
concerns the organization of the Ombudsmen ·s Office.
The field of the Ombudsmen 's supervision was earlier defined by certain
provisions in the Penal Code concerning the responsibility of public offi
cials. An amendment to the Penal Code effective from January l . 1976.
abolished some of t hese provisions and others were given a new conten t .
Thus it was necessary t o draw up other rules t o define t h e Ombudsmen's
field of competence. In the new instruction for the Ombudsmen. which in
this part entered into force on January l . 1976. it is said that the Ombuds
men shall supervise all state and municipal agencies and bodies as weil as
their personnel. Supervision also covers all other persons who exercise
public authority. Some exceptions are made. The Ombudsmen shall not
supervise Cabinet Ministers or members of the Riksdag or of municipal
councils. (A few other exceptions are also made: for instance. supervision
shall not cover the Governing Board of the Bank of Sweden) .
Practically speaking, the Ombudsmen ' s field o f supervision re mains es
sentially the same as it was before.
After the above-mentioned amendment to the Penal Code, errors com
mitted by an official will be punishable on ly if committed w hen exercising
the authority of the State. This means that prosecution will no longer be
possible in man y of the cases brought before the Ombudsmen. The new in
struction adopted by the Riksdag still authorizes Ombudsmen to prose
cute. although it is understood that this will not be the normal way to con
clude a case. The Ombudsmen are also authorized to institute disciplinary
proceedings. a right they had before but which may now be resorted to
more frequently.
22 RII..JdliJ(f'n
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The Ombudsmen's main weapon in the future will be to admonish or
criticize officials found at fault. They may also address the Government or
the Riksdag. ask i ng for an amendment of the relevant statute.
Since 1 968 there have been three Ombudsmen (justitieombudsma n ) and
two Deputy Ombudsmen. Under the new rules the Office comprises four
Ombudsmen (all styled justitieombudsman). but no Deputy Ombudsmen.
One of the Ombudsmen -all of who m are elected by the Riksdag for a term
of four years -is Administrative Di rector of the Office. In this capacity he
is responsible for the administration of the Office and decides the main
orientation of its activities. The rules concerning the new organization en
tered into force on May 8. 1976. the day after the new Ombudsmen were
elected.
Until May 7. holders of the office of Ombudsman were Mr. U l f Lund vik,
Mr. Gunnar Thyresson and Mr. Bertil Wennergre n . Deputy Ombudsmen
were Mr. Anders Wigelius and Mr. Tor Sverne. On May 7, Mr. U l f Lund
vik was elected Ombudsman and Administrative Director of the Office.
Mr. Anders Wigelius, Mr. Karl-Erik Uhlin (former Secretary of the Office)
and Mr. Leif Ekberg (previously president of chamber at a court of ad
ministrative appeal) were elected Ombudsmen.
Each Ombudsman has a field of supervision. Mr. Ulf Lundvik is in
charge of matters concerning the access of the general public to official do
cuments. problems eaused by data processing and the way state and muni
cipal authorities treat their personnel. He will also handie cases of special
importance. Mr. Anders Wigelius supervises the courts ofjus t i ce, the pub
lic prosecutors. the police, the prisans and the execution of judgments.
Mr. Karl-Erik U hlin supervises the arrned forces and all matters concern
ing civil administration not supervised by the other Ombudsmen. Mr. Leif
Ekberg handles taxation cases and supervises the field of social welfare.
Most of the cases reviewed in this Report were concluded before May 7.
1 976. Since the elections that day. much of the Ombudsmen's time has
been devoted to organizational problems. One chapter of the Report con
tains an account of the spread of the Ombudsman Institution through the
world. A translation of this chapter is attached to this summary.
Du ring the first six months of 1976 l , 7 1 1 new cases were registered with
the Ombudsmen; l ,622 of them were complaints received and 78 were
cases initiated by the Ombudsmen themselves on the basis of i nformation
contained in newspaper articles. observations made during inspections or
on

other ground s. Remaining cases related to organizational matters.
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Schedule of ('{lSes initialed by the Omhudsmen and finished during the first ha/f of 1 976
Act1vity concerncd

Res uh
Proseeu.
IIons or
disciplinary
proccedings

Proposals
10 Partia
ment or the
Govcrnment

Courts . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .
Public prosecutors . . . . . . . . .
Police authorities . . . . . . . . . .
Arrned forces . . . . . . . . . . . . .
Prison administration . . . . . . .
Child welfare . . . . . . . . . . . . . .
Social and medical care . . . . .
Exccution ... .... .. .......
Taxation and rcvenuc . . . . . .
l Miscellaneous . . . . . . . . . . . . .

2

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Tolal

Closcd
without
final
criticism

Admonit tons

87

81

4

9
3

2

5

l

7

17

Il

8
28

5
12

3
12

8
24

14

lO

5
6

152

50

9

4

4
19
16
20 8

Schedule of complaint cases finished during the first ha/f of 1976
Activ1ty concerncd

Resull

Proposals

Proseeu·

AdmOOl·

No cnh-

Rcfcrrcd

Dism1ss-

to l�trlia-

tions or

tions

cism aftcr

to other

ed
Without

ment or the

di�iplinary

investiga-

agencies

Govemment

proeecdings

tions

or state

invcsti-

organs

gation

Couns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Public prosecutors . . . . . . . . .
Police authorities . . . . . . . . . .
Arrned forccs . .. . . . . . .. ...
Prison administration . . . . . . .
Child welfare . . . . . . . . . . . . . .
Social wclfarc . . . . . . . . . . . . .
Care of alcoholics . . . . . . . . . .
Medical care . . . . . . . . . . . . . .
Social insurancc . . . . . . . . . . .
Labour market etc . . . . . . .. .
Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exccution . . . . . . . . . . . . . . . .
Local government . . . . . . . . .
Communications . . . . . . . . . . .
Taxation and revcnuc . . . . . .
Education. culture.
Statc Church . . . . . . . . . . . . . .
Agriculture. environmental
management. public hcalth . .
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . .
Complaints outside jurisdiction and complaints of
obscure meaning . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

lO
21
13
19

6
7
2

93
35
80
21
17
7
61
'
30
6

8
8
4
6
27

23
15
15
16
61

lO
5

7
2

l

12

2

80
39

185

9

46
Il

3

41

3

21
27
22
7
68
23
6

2
15
5

l

lO

Tol<ll

143
69
158
59
123
55
43
15
15 1
65
15

29
18

60

34
51

59
139

15

35

61

24
54

27
98

56
165

60

60

678

1 60 1

692

l
3

44

44

41

64
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Four propo�als have been presenled to the Government.
Legal proceeding'> have been instituted in two ca�es. Proeecdings have
been taken against:
l ) a former
:!)

as

istant phy�ician for eausing a patient" s death and

a lieutenant in the Army for the misu�e of his right to command.

The following are �orne of the cases deal t with by the Ombudsmen.
Two complaints concerning the right of the public to have access to
court proeecdings drew the attention of the Ombudsman to mea�ures
taken to prc�erve public order and safety at such proeecding . One com
plaint referred to two hearings on detention at the Gothenburg District
Court in 1972. The dctainees were aliens suspccted of planning a political
murder. The other complaint cancerned a main hearing in 1973 at another
di trict court in a criminal case in volving several in mate "' ho had escaped
from a prison and while at liberty had committed new offences. Member
of the public wishing to attend the court and listen to proeecdings had been
required to hO\\ identity cards and ubmit to body-search. The point at i sue was whether such security control had any basi in Swedi h law.
The Ombudsman pointed out t hat. in principle . proeecdings at a court of
la\\ were public and that the citizen's right to obtain and receive informa
tion was laid down in the new constitution. Thi right to information could
on! y be restricted by the passing of a law or by a legall y authorized order of
the Government. The Ombudsman referred to a Government proposal be
fore the Rik�dag in which it recommended that the right to information
should only be restricted if t here were very special reasons. such as the
necessity to prevent and take action against crime and to preserve law and
order. The Ombudsman also pointed out that the proposal implied that
public acces� to proeecdings at a court of law would be written into the
constitution. What wa more the constitution directly forhade body-search
not authorized by Swedish law. According to the proposal before the Riks
dag. the principle of publicity constituted the right for any person to attend
court to listen to proceedings. without being required to give hi /her name
or submit to identity checks or body-search. This principle wa founded
on an assumption that public safety could be guaranteed without protec
tive mcasures being taken. But this was not always the case. The trend to
wards increasingly violent criminality. quite often organized. meant that
the authorities nowadays must seriously take into account the possibility
of the violen t disruption of court proceedings. by sabotage and attempts to
liberale pri oners. for instance.
In a letter to the Government. the Ombudsman pointed out that legal
provisions governing necessary control measures were inadequate. and
that it was essential that statutory action be taken to remedy this short
coming. l n his opinion. consideration of this issue should al so take in to ac
count other public proeecdings and assemblies. e.g. sessions of the Riks-
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dag and local council mcetings. Provisions decided upon �hould he rele
vant to all such situations and hould strike a balance between the des
irability of publicity and personal anonymity on the one hand. and the ne
cessity of proleeting the proeecdings as su ch. as weil as the per on en
gaged therein. on the other. l t \\OUid also be neces<,ar� to identify the deci
sion-making and executive functions responsible for the nece.,�ary control
and safety mea'>ures.
In October 1 97 5 . the news media reported that an agent from the Securi

ty Police wa!. working in the Gothenburg Medical Services Administra
tion. lt was asserted t hat the agent recorded the political leanings of em
ployees in the medical '>ervice�. The matter wa� reported to the Omhud'>
man by the Gothenburg Medical Services Aminist ration. among other�.

On investigating the matter. the Ombudsman found thai the Security Po
lice had put forward particularly telling security reason<; for having a con
tact at the Medical Service'> Administration. For purpo<;es of national '>e
curity. this contact was required to keep an eye on certain employee<; and
specifled conditions at the Administration. The Ombudsman pointed out
thai the cummunity must accept the fact that the Security Police have
somelimes to rely on contacts at workplaces. although most people quite
naturall y find this distasteful. H e considered it impossible to lay down an y
general rules governing the ex tent to which contacts could be u sed. bu t
t hat such a measure would have to be decided on from case to case accord
ing to the circum tances in volved. H e we n t on to sa y t hat the guiding prin
ciple should be t hat as far as at all possible the Security Police should ob
tain the material they need themselves. and only resort to contacts if the
nature of the intelligence work makes i t impossible for t hem to get the in
formation the y require on the i r own . In the case under review. the Om
budsman found no ground s for criticising the actual u se of a con t act. How
ever. he did express some doubts in other respects not relevant to this ac
count.
The Ombudsman was able to establish that t here was no evidence of po
litical leanings being recorded in the case of employees of the Gothenburg
Medical Services Administration.
In Sweden. a man's refusal to bear arms for military service usually de
notes thai a conscript has refused to accept a weapon or other equipment
when he is called up. This makes him guilty of insubordination. Regula
tions now in force require thai the conscript be sent home and the matter
be reported to the Government. The conscript may not be called up again
before the Government has made a decision on the report. The purpose of
forbidding a new caJl-up is to provide an opportunity for reviewing the
conscription situation of the person concemed.
There have been some cases where men have been called up for military
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service in contravention of the abovementioned prohibition. A judgment
of April 4. 1 974. pronounced on a case taken to the Supreme Court estab
lished that a call-up under these circumstances carries no obligation to per
form military service. and accordingly the conscript was not subject to the
military duty to obey orders. He was thu not guilty of insubordination
when he refused to accept a weapon or other equipment. A decision pro
nounced by the Supreme Court on October 1 4 . 1975. also established that
a new trial may be granted for previously concluded cases where a draft re
si�tor has been sentenced for insubordination although he has been called
up against the regulations. The Supreme Court also awarded compensa
tion to the man erroneously sentenced.
The Ministry of Defence supplied the Ombudsman with particulars of
case� where reports have been submitled on refusal to bear arms. l t ap
pears that several draft resistors have been called up for military service
despile the fact that the Government had issued no decision on the previo
usly �ubmitted report . and t hat they were sentenced for insubordination on
account of renewed refusal to bear arms. In the case of 18 judgments. the
question arises as to w hether t here are not grounds for re-trial. Two of the
judgments im pose sentences of three months · imprisonment. 1 2 judgments
two months" imprisonment. three judgments one month"s imprisonment
and one judgment a fine of 400 Swedish crowns. One sentence of two
months" imprisonment and another of three months" imprisonment were
imposed on the same person.
A new trial in a criminal case can be requested by the defendant or by
the Chief Public Prosecutor. Having consulted the Chief Public Prosecu
tor. the Ombudsman has left to his discretion the question of taking
measures for re-trial in the above-mentioned cases.
The Ombudsman requested the Recruiting Administration of the Armed
Forces to investigale if t here are other cases where conscripts have been
called up in eontraventian of current regulations and wherejudgments pro
nounced should be amended.
The Swedish Broadcasting Corporation pays TV-Iicences for their em
ployees. In 1 974 the Supreme Administrative Court resolved in a leading
case that such fringe benelits are exempt from taxation. A number of the
employees, who had already been charged taxes for these fringe benefits,
then appealed. Some months later a newspaper in Stockholm published a
letter to the Editor where an employee of the Swedish Broadcasting Corpo
ration complained that the tax authorities subjected the appellant' s income
tax returns to especially close scrutiny.
The Ombudsman started an investigation on his own initiative. The in
vestigation completed, the Ombudsman said t hat he realized t hat a tax offi
cer (the taxpayer·s opponent at the tax court) wants to examine such parts
of the tax return as are relevant to the points raised by the appellant. Such
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an examination must be held permissible. I f. for instance. the taxpayer
claims a reduction to compensate for his travelling expenses. the tax offi
cer mu t be allowed to check if the employer has already reimbursed hi m
for such ex pen es. Sometimes. however . a tax officer (with a view to lodg
i ng an appeal himself) starts to examine quite other items. For i nstance .
when the taxpayer's appeal concerns his wages. the tax officer may tart
to scrutinize his capita! gains. The Ombudsman found this unsatisfactory.
A taxpayer 'hould not be held back from appealing because some faults
may be discovered in his income tax return.
Mr. H. claimed a certain relief in his income tax return as his health wa
poor. The tax relief was not granted. Mr. H . was later allowed to ee the
tax authority"s files and then found that somebody had attached a press
CLJtting to his tax return with an illustration showing Mr. H. playing golf.
On the papcr somebody had written: "His health doe n"t eem so poor as
he says: plays in category B

...

Mr. H . wrote to the Ombud man a king if it

was acceptable that tax authorities collected press cultings about taxpay
ers and thcir hobbies. Mr. H. said he sufTered from rheumati m and had
been advised to take exercise whenever possible.
Aftcr hearing the tax authority the Ombudsman aid that Mr. H's appli
cation for tax relief had been refused on the grounds t hat his income was
too high. His state of health was thus irrelevant. Furthermore. the culting
did not illustrate an event during the fiscal year concerned. The Ombuds
man thereforc held that the culting should not have been attached to Mr.
H's tax return.
In 1 968 Mrs B. had a dispute with the tax authorities. Two different au
thorities taxed her for the same income. Thus she was asked to pay twice
the amount t hat was really due. She appealed. but the case was delayed for
various reasons. She paid the sum claimed by one of the authorities and
w a granted a respite for paying the other sum up to a certain date. Al
though the executory officer knew t hat a mistake had been made and t hat a
further extension of time could and should be granted he start ed to hara
Mrs B. and threatened to lev y execution on her propert y. E vent ually her
appeal wa� granled and it was established that he no longer owed any
thing to the tate.
Meanwhile Mrs B. had complained to the Ombudsman who after investi
gating the case severely criticized the executory officer for the unsatisfac
tory way he had handled the case.
When goods sold under a hire purchase agrcement are not paid in due
time. the seller may apply to the executory officer for repassession of the
goods. Du ring an inspection. the Ombudsman found that an executory of
ficer was in the habit of charging the seller 1 5 or 20 Swedish crowns for
transporting the goods to the officer' s office. where the seller could collect
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them. The officer held that he wa� under no obligation to tran�port the
goods. When doing so he rendered a service to the seller for

v.

hi c h he

should pay. The Ombudsman . being informed that a �i m ilar �ystem

V-<tl>

rot e to t he Government cx
pressing his c a nce rn . He considered that the exerci�e of official dutic�
should not be combined with private undertaking!->. He recommended that
practised in various parts of the country

.

v.

rules be issued requi ri ng omcers to transport the good\. If this was found
impracticable. rules should be is!.ued ' ti pulat i ng hO\\ much a n officer
could c ha rge

.

In 1975 a committee was set up to advise the Government when it

v. a�

cons i dering applicati o ns for posts within the j udi c iary. A judge told the
Ombudsman that the committee used to collect i nforma t i on about the ap
plicants by telephone. However. no record was kept of the in fo rm at i o n ga
thered Thus. the grounds on which the committee ba�ed its recommenda
.

tions remained a seeret. the ju dge sa id.
1t should be explained t hat if a record is kept of the information collect
ed. under Swedish law it will be accessible to the public.
The Ombudsman invited the committee to reply to the charge. They
wrote back at some length. First they remarked that t he provisions in the
Code of Administrative Proeecture concerning the right of a party to take
cognizance of what was invoked against h im was not a pplicable to the pro
eecding of the committee. as the committee made no bi nding decisions.
only recommendations. The committee said thai they nevertheless often
recorded information gathered. lt was . however. considered repugnant to
record. and thus rende r publi c

.

uc h partic u lars as were unfavourable to

the app licant e.g. nervous d isorders.
,

When pronouncing his decision the Om budsman agreed that the afore
mentioned p rovisions in the Code of Administrative Proeecture were not
applicable. But the relevant issue in this case . however. was to what extent
information collected by an administrative authority should be recorded .
There were n o general rules a s t o when information should be recorded .
neither in the Code of Administrative Proeecture nor e l sew he re Neverthe
.

less it could be considered as a fundamental principle thai important infor
mation. relevant to a decision. should be rec orded.
The Ombudsman then went on to quote what has been said about this
problem . particularly in cases on appointment to omcial posts. He pointed
out thai in 1 966 Ombudsman Bexelius while stressing the i m portance of
-

all relevant information being recorded-had recommended an amendment
to the la w concerning the publicity of documents. so t hat adverse particu
lars about an applicant could be kept secret. This recommendation had not
been followed as it was considered important that the public should have
access to all facts in t hese cases. At the same time. it was considered self
evident thai all relevant information should be recorded.
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In hi� \umming up the OmbUlhman �aid thai nothing had cau�ed him to
doubt the applicahility in thi� ca�e of the principle t hat relevant informa
tion �hould be recorded. Withuut a record no effective control could be ex
erci,ed hy the Ombud,man nor by other authoritie�. There wa!> also a risk
thai the deci.,ion \\Otild be ba!.ed on a misunder!>tanding if no record wa
k ep!. Furthermore. t ho�e who gave information wou ld be more careful if
they knew that \\ hat the} 'aid \\'a' to be put on record. The fact thai the
committee only made recommendation� could. in the Ombud!>man's
opinion. not dimini�h the irnportance of keeping

a record . as great weight
\\a� attached to t he commillee ·s recommendations. l njurious ex pressions

�hould of cour!>e be avoided and i t was not neces ary for the committee to

go into all the detaib. Relevant facts should however be mentioned. at
lca�t brien y .
The Ombud.,rnan finally said thai if t h e committee·� practice was not in
conform it} '' ith the view.., expre!>\ed by the Ombudsman. he recommend
ed t hem to change their practice.
In the bill concerning a new act on abortion. the M ini!>ter of Health and
S01.:ial AlTair!> made a \late ment about the exemption of medical personnel
from taking part in abortion operations. He declared thai hospital

hould

avoid using per),onnel who had . for instance. ethical or religious objections
to assisting in abortions. In his view. however. no legislation was neces
sary to cnsure this. The Riksdag made this statement more stringent by
declaring that it expected that doctors and other medical personnel. who
for ethical or religious reasons had difficulty in accepting abortion. would
not be required to participate.

o legislatian ensuring the right of exemp

tion would therefore be nece sary. The Riksdag added that at the same
time it assumed t hat such personnel would not refuse to co-operate if an
abortion was necessary to save the l ife and health of the mot her. Afler the
Act entered into force . the Ombudsman observed that in practice medical
personnel had difficulty in being exempted from assisting at abortions on
ethical or religious grounds. He also found that the National Board of
Health and Welfare had u sed the wording of the statement of the Minister
of Health and Social AlTairs in its guidelines to hospitals about the Abor
tion Act and not the wording finally approved by the Rik dag. The Om
budsman therefore as ked the Board for an explanation. The Board answer
ed at great length. describing the actual and legal implications. and con
cluded that there was in fact little difference between the wording of the
two statements. When pronouncing his decision. the Ombudsman starled
by analyzing the Swedish legal situation with regard to freedom ofthought.
conscience and religion, particularly in relation to the official obligations
of civil ervants. He concluded that according to t he law. an official obliga
tion took priority over freedom of thought. conscience and religion a
those freedoms are formulated. but that nevertheless due regard hould of
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cour�e be paid lO the Riksdag statement that medical personnel with con

victions against abortion should not be ordered to fulfil any obligation� in
the case of abortions except in urgent cases. The Ombudsman al so criticis
ed the Board for not having used the Riksdag's wording in its guidelines
and recommended that the Board amend them accordingly. The Board fol
lowed the Ombudsman's recommendation and made the necessary amend
ments.
O n April 24, 1975. a German terrorist group occupied the German Em

bas�y in Stockholm. The occupation ended in di!>a!>ter and the surviving
terrori!>ts were taken into custody by the police. As a woman terrorist was
badly injured. the police took her to hospital. The following day. the Gov
ernment decided to expel all the terrorists to Germany. When the police
wanted to collect the woman from the hospital. the doctor in charge ob
jectcd on medical grounds. and was unwilling to allow her to leave the
hospital. Following negotiations between the Government and the doctor
in que!>tion. he agreed to release his patient on condition that the Govern
ment gave him a written order to do so. When the Ombud man read about
t hi., in the neY. spapers he decided to start an investigation in order to dari
fy the matter. To !>t art with he as ked the doc to r for hi points of view on a
doctor·� responsibility to his patient. The Ombudsman then consulted the
Geneva Declaration of 1948. for instance. He also asked the ational
Board of Health and Welfare for its views on a doctor' re pon�ibilities and
powers vis-å-vi other authorities' responsibilities and powers. The Om
budsman came to the conclusion that the doctor had acted in a legall y cor
rect way by obeying the Government's order. l n a c ase of this kind. his re
spon-.ibility for the patient 's Iife and health d id not entitle h im to ignore the
order. The Ombudsman al o recommended that guidelines be issued on
the legal consequences ensuing upon the hospitalization of prisoners and
<>imilar person .
Most local authorities in SY.eden lind it impossible to provide day-care
facilities for all the children of pre-school age requiring them. Therefore.
parents have to put children ' s names down on a waiting list. On ce a year
local authoritie'> go t hrough t hese lists and write to the parents ask i ng t hem
if the y still want a place in a day-care centre for their child. If the parents
do not reply. the child's name is struck off the list. The Ombudsman did
not wi h to criticise this principle. but he did think that if parents do not
reply in time. they should be given a seeond chance. The seeond letter
from the local au t hority should be sent again st a receipt of de Ii very requir
ing the parents to collect and sign for it at the Post Office so that the au
thority would know that its enquiry had reached its destination.
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The manager of a joint stock company complained that he had been
summoned to appear before a court of law to answer a charge for not
having submitled the auditors' report to the Royal Patent and Rcgistration
Office. He admitted that he might have forgotten to send the report but
was of the opinion t hat the Office should have re minded h im.
The Office. in its reply to the Ombudsman. said that reminders were au
tomatically sent at least twice before the case was referred to a prosecutor.
The Ombudsman went to inspect the Office and found t hat the company
had not furnished its full address to the Office. The only address given was
a house number in a street in Stockholm. The Ombudsman went to the
house and found that several firms and campanies had premises in the
house. There was. however. no indication that this particular firm had
rooms there (as a matter of fact it shared rooms with a barrister: the ad
dre s t herefore should have been c/o that barrister). lt was not surprising.
therefore . t hat the postman had not been able to deliver the letters.
The Ombudsman in his decision said that it was the manager's own fault
that hc had not received the reminders. The Ombudsman went on to stress
the importance of campanies keeping the Royal Patent and Regisiratian
Office informed of their full address.
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T H E SPREAD OF T H E O M B U DSMA

I

STITUTION THROUGH

THE WORLD
After the Office of the Parliamentary Ombudsman was institut ed in Swe
den in 1 809. it took until 1 9 1 9 bcfore it counterpart was set up in another
country. It wa!. Finland which. after gaining its independence . augmenled
the traditional Attorney-General Office with a parliamentary ombudsman.
In 1953. a similar office was inaugurated in Denmark in connection with
the reform of its constitution. The year before. Norway had appointed an
ombudsman to supervise the arrned forces. but it was 1 962 before a corre
sponding appointment was made for the civilian administration. A legisla
tive bill was put before the leeland Allting in 1973. but so far this has not
been implemented.
The ombudsman idea has spread from the Nordie countries to a great
many nations in Europe. America. Asia. Africa and Oceania-both one
unit states and federal states. Denmark has served as model in most cases.
The first Danish ombud man. Stephan Hurwitz. propagated knowledge of
the institution particularly in the Anglo-Saxon world. through the artides
he wrote and his notable public appearances. particularly at a United Na
tions seminar in Ceylon. New Zealand created an ombudsman office as
early as 1962 on the Danish mode!. Later the New Zealand institution was
studied by the Common Law countries when they were contemplating in
troducing the system.
New legislation was enacted in New Zealand in 1975. A Chief Ombuds
man and two ombudsmen were appointed. They have the same legal au
thority and powers. The duties of the two ombudsmen have been regional
ly divided to a certain ex tent. The Chief Ombudsman directs and allocates
the work of the office . and together with one of the ombudsmen deals with
complaints relating to the central administration. The area of supervision.
which earher covered central administration alone. has been extended to
include local authorities as weil.
The next country to introduce the ombudsman system was Great Brit
ain. The British legal and parliamentary means of control in their tradi
tional form were found to be i nadequate after the seeond world war. To
start with. efforts were made to solve the problems by such methods as in
creasing the number of specialized administrative courts. But closer con
tro! was necessary, and the Whyatt Report. drawn up by the British division
of the International Law Commission. proposed that an ombudsman office
adapted to British conditions should be created. The Labour Government
at that time supported the recommendation and in 1965 initiated the publi-
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cation of a white book on the subject. In 1967. a parliamentary ombuds
man for government administration was appointed. Hi:- area of supervision
'' as extremely limited. The authorities feared an exce�sive influx of com-plaints in a country with 55 million inhabitants. The structure of admini
stration wa� al so thought to necessitate a restriction of the area of supervi
sion. Con equently. the local authorities we re not subject to the supervi
sion of the ombudsman. The supervisory function was also limited in the
case of government bodies. Nationalized industries. hospitals and person
nel issues in civil and military administration were excluded from the area
of supervision. These gaps have recent ly been filled . however. by the ap
point ment of ombudsmen for local administration and for medical ser
vices. The five local ombudsmen are accountable. each for his area. The
post of ombudsman for medical services has been combined with the post
of ombudsman for the government administration. The right to submit
complaints to the ombudsman for administration is confined to members
of parliament. The reason for this i not on ly the fear of the ombudsman
being inundated by cases. but probably most of all the traditional role of
members of parliament as defenders of the individual in his relation with
the state.
An office of parliamentary ombudsman for government administration
of the British model was inaugurated in

orthern l reland in 1%9.

The same year as in Great Britai n - 1 967-the ombudsman institution
was introduced in two Canadian provinces - Aiberta and

ew Brunswick.

Most Canadian province have now followed suit and on ly one of the !arg
er provinces. i . e . British Columbia, lacks an ombudsman. There are two
ombudsmen at federal level-one for the official languages and one for cor
rectional care. Proposals have also been put forward for the appointment
of a federal commission for human rights.
Development has been much the same in Australia. In West Au tralia
the ombudsman system was introduced in 1 97 1 . followed by South Austra
lia in 1972. by Victoria in 1973. and by Queensland and ew South Wales
in 1974. Only Tasrnania is now without an ombud man. Bu t Tasrnania has
a commis ion with comparable dutie . Unlike mo t ombudsmen in the
Anglo-Saxon world. practically all the ombudsmen in Australia exercise
supervision also over local and territorial authorities. At the federal level.
a military ombudsman was appointed in 1975. and proposal have been put
forward cqncerning the appointment of an ombudsman responsible for
civil administration.
The ombudsman idea ha awakened very great interest in the United
States and a nu mber of experiments are i n process t here with vario u s types
of ombudsman. An ombudsman of the customary type have existed in Ha
waii since 1 969: in Nebraska since 1 97 1 , in lowa since 1972 and in Alaska
since 1975. Legislation in these states is designed on the same mode l - a
proposal drawn u p by t h e Harvard University centre for Constitutional
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Studie'>. Man y other state'> are con.,idering enacting .,im ilar la w'>. Be., ide\
t hese ombudsmen many states have a great numbcr of per\on., or in'>titu
tions who receive complaints and make investigation'> in different field!>.
and the'>e are !.ometime called executive ombud<>men. The; ma; be more
or less independent of the state admini!>trative machinery. Man; of the ma
jorcities have appointed special city ombud\men. The initialive

w

a., taken

by the Faculty of Law at the Buffalo Univer\ity . and the idea wa'> fir\t tried
in Buffalo ibelf and was very succes'>ful. This has in.,pired a do;en

or

\O

major cities to follow suit. The U nit ed States al�o has �om e regional om
budsmen (for counties). Several states have special ombudsmen for speci
lie

areas of administration, such as education. correctional care and the
business sector. In 1973. a proposal was put before the House of Repre

sentatives conceming the appointment of an ombudsman for Congress.
This ombudsman would exercise supervision only at the request of mem
bers of Congress. and the report would be submitted on l y to the me mber of
Congress who had reque ted action. The proposal is now in the process of
being studied.
When the international debate first started it wa a'>'>erted in many quar
ters that supervi�ion by an independent ombudsman would get into con
flict with the re'>ponsibility of minister'> and the central political direction
of administration in a parliamentary democracy . After Denmark. which
has ministerial government . had introduced the sy�tem

w.

ithout any prob

lems arising . this argument again t the ombudsman institution lo:-t it'> val
idity. On the European continent. perhaps the most weighty ohjection to
the ombudsman institution has instead been that the !>lates have a., a rule
had an extensive net work of administrative courts to en�ure that the legal
right s of citizens we re observed.
France. which has a well-developed

ystem of admini�trative courts.

nevertheless introduced the ombudsman sy tern in 1973. lt ha!. !>everal
special feature�. As in Britain. a private person cannot complain personally
to the ombudsman bu t thi right is reserved primarily for members of parii
amen t. mayors. local councillors and trade unions: once again . because
the authoritie fear an overwhelming influx of complaints. The ombuds
man is appointed for a term of six years and cannot be removed from office
nor re-elected to office.
West Germany has had an ombudsman responsible for supervising the
arrned forces since 1957. In 1974 a regional ombudsman for the civil ad
ministration was appointed in Rheinland-Pfalz. The office rapidly won
renown and the creation of similar institutions has been discussed in other
provinces.
In 1 9 7 1 the Dutch Parliament rejected a legislative bill on the introduc
tion of an ombudsman system on the grounds that it wa far too vague.
Parliament voted for a ystem with an independent ombudsman, to whom
complainants could have direct access. A proposal along these Iines is now
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being drawn up. In Belgium. too. a proposal has been put forward for the
creation of an ombudsman office.
l n Switzerland. Zurich has had a city ombudsman since 1 97 1 . The inten
tion is that ombudsmen shall be appointed for the canton and at federal
level. ltaly has had a regional ombudsman in Tuscany since 1 974. The
establishment of an ombudsman office in several other regions and for the
country as a whole is a question under consideration.
The po�ition in b.racl is �omewhat different . The functions of the om
bud�man are thcrc performed by the State Comptroller. whosc duties are
comparable to thosc of the Auditors of the Swedish Riksdag and the Na
tional Autlit Bureau in Swetlen. l t had Iong been the practice of the Comp
troller als o to examine complaints not relating to financial matters. l n 1971
thi� practice wa)> made �tatutory and a department specializing in com
plaint� from the general public was set up in thi!> supervisory authority. Je
ru�alem hal. hatl a city ombudsman since 1 967 and local ombudsmen have
been appointcd in Tel-Aviv and Haifa fairly recently. Israel also has an
ombudsman concerned with the armed forces.
In 1972. Cypru� decided to introduce the ombudsman system. The om
budsman t here �hall be appointed by and submit his report to the Presi
dent. However. no ombudsman has yet been appointed.
The ombudsman institution has also spread to the developing countries.
Ever since they beeame independent. Guyana. Mauritius and the Fiji lsles
have had ombudsmen. Tanzania has had a permanent three-man commis
sion since 1966. and ib duties are similar to those of an ombudsman. The
set-up ha!. been the same in Ghana since 1972. Zambia has recently fol
lowed the example set by Tanzania and Ghana. A similar commission has
also been et up in

igeria.

In lndia. proposals have been worked out for an unusually extensive
control system. A "lokayukta" is to be established in each state and a fe
deral "lokayukta" will supervise central govemment administration. All
..
t hese "lokayukta
are to be subordinate to a · 'lokpal" . a kind of Om
budsman-in-Chief. who will supervise members of the federal government
and members of state governments. The reform has begun to be imple
mented in some states. "Lokayuktas" were appointed in Bombay in 1972
and in Jaipur in 1973. But no federal ombudsman has yet been appointed.
In the ca e of Bangladesh. Pakistan and the Philippines. provision has
been made in their constitutions for parliament to create an ombudsman
office. But no laws to this end have yet been enacted. Discu sions are go
ing on in several other countries on the introduction of an ombudsman sys
tem.
The name "ombudsman" is today given to many different offices and
institutions. One feature they all have in common is that they receive
complaints and exercise supervision. But there are great variations as re
gards areas of supervision. powers and their standing in the administra-

352
tion. The greatest difference i between the indu trialized and the develop
ing countries. Condition differ o much between the e two categories that
the duties of supervisory bodies are of necessity fundamentally different.
Also. there are often differences in appointment proccdures and areas of
re ponsibility. If we define an ombudsman as an independent and non
political agent commissioned to supervise public administration. appoint
ed by parliament or some other body but who can be removed from office
by parliament. then man y of the ombudsmen narned in this account do not
qualify. This applies. for example. to the proposed ombudsman in Cyprus
and the three-man commission in Tanzania. The latter i appointed by the
President for two years only and is accountable to him alone. Moreover.
the President can at any time stop an investigation started by the commis
sion.

