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RESULTATREDOVISNING   

    
1 VERKSAMHETSÖVERSIKT   
 
1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER  

 
Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna integriteten 
och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. Justitiekanslern ska med hög 
kvalitet och effektivitet bevaka statens rätt. Justitiekanslern ska medverka till att 
rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet. 
 
Justitiekanslerns verksamhet innefattar sex huvudsakliga ansvarsområden. Upp-
giften att utöva tillsyn över den offentliga förvaltningen är den ursprungliga om-
budsmannafunktionen. Justitiekanslern har en central roll när det gäller statens 
skadereglering och företräder staten i sådana rättegångar. Justitiekanslern är ex-
klusiv åklagare i mål om tryck- och yttrandefrihetsbrott. Justitiekanslern fungerar 
vidare som regeringens juridiska rådgivare samt utövar tillsyn när det gäller till-
lämpningen av viss lagstiftning som särskilt påverkar enskildas integritet. 
 
Vid sidan av dessa huvuduppgifter har Justitiekanslern att utöva tillsyn över rätts-
hjälpen, övervaka Advokatsamfundets disciplinverksamhet och i särskilda fall utöva 
statens arbetsgivarfunktion. Justitiekanslern bedriver även viss informations- och ut-
bildningsverksamhet.  
 
I det följande redovisas Justitiekanslerns olika arbetsuppgifter under rubrikerna 
Tillsyn, Tryck- och yttrandefrihet inklusive rättegångar, Skadestånd inklusive rät-
tegångar, Övriga rättegångar, Integritet, Rättshjälp och Övriga ärendeslag. Däref-
ter redovisas och kommenteras de återrapporteringskrav och särskilda uppdrag 
som angetts i regleringsbrevet för budgetåret 2013 beträffande Justitiekanslern. 
Avslutningsvis kommenterar justitiekanslern verksamhetens resultat.  
 

1.2 UTVECKLINGEN AV VERKSAMHETEN – EN ÖVERSIKT 

 

 2011 2012 2013 

Inkomna ärenden 
varav rättshjälp 

8 630 
2 444 

8 921 
2 767 

8 177 
2 481 

Ingående balans 1 532 1 684 1 693 
Summa 10 162 10 605 9 870 
Avgjorda ärenden 
varav rättshjälp 

8 465 
2 431 

8 917 
2 729 

7 732 
2 480 

Utgående balans 1 697 
(1 684) 

1 688 
(1 693) 

2 138 

 Siffror inom parentes avser antal fastställt vid efterhandskontroll. 
 
Antalet inkomna, avgjorda och balanserade ärenden år 2013 fördelat på olika 
ärendetyper redovisas i tabell 1 i tabellbilagan. Av tabell 2 framgår under vilka år 
de ärenden som balanserats till år 2014 har kommit in.  
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Antalet inkomna respektive avgjorda ärenden har totalt sett minskat jämfört med 
de två föregående åren. När det gäller inkomna ärenden förklaras det främst av 
den reform som innebar att kamerövervakningsärenden den 1 juli 2013 togs över 
av Datainspektionen. När det gäller antalet avgjorda ärenden beror minskningen i 
allt väsentligt på att antalet inkomna kameraärenden och rättshjälpsärenden mins-
kat i motsvarande mån. Totalt avgjordes ca 450 färre ärenden än vad som kom in 
under året. Den utgående balansen ökade i motsvarande mån. Under 2012 avgjor-
des i stort sett lika många ärenden som kom in. Den främsta orsaken till denna 
skillnad mellan åren är att det under 2013 kom in nästan 400 fler skadeståndsä-
renden än under 2012 samt att ett stort antal likartade anspråk på ersättning som 
handlades gemensamt inte var avgjorda vid årsskiftet.     
 
Tillsyn och skadereglering är de ärendeslag som dominerar verksamheten på 
myndigheten. Tillsynsärenden aktualiseras främst genom klagomål från enskilda. 
Endast ett fåtal klagomål leder till kritik mot myndigheter. I de ärenden där kritik 
uttalades under 2013 handlade det i allt väsentligt om brister hos berörda myndig-
heter ifråga om tillämpningen av offentlighetsprincipen. En del av tillsynen är den 
årliga granskningen av myndigheternas ärendeförteckningar och den sedan år 
2012 återupptagna inspektionsverksamheten. Denna egeninitierade granskning 
ledde under året inte någon mera omfattande kritik mot någon enskild myndighet 
men föranledde ett antal påpekanden och slutsatser som bör kunna vara av värde 
för de berörda.  
 
En särskild del av tillsynen är den som Justitiekanslern utövar ifråga om advokat-
väsendet och rättshjälpen. Det förekommer ytterst sällan att Justitiekanslern finner 
anledning att ingripa med anledning av samfundets disciplinbeslut. Justitiekans-
lern har under året initierat ett ärende hos Sveriges advokatsamfunds disciplin-
nämnd med begäran om åtgärder mot en advokat. När det gäller beslut i rätts-
hjälpsärenden överklagades 38 beslut under 2013.    
 
Justitiekanslerns egen skadereglering samt de rättegångar som den genererar är 
den del av verksamheten som tar mest resurser i anspråk. Nästan 40 procent av 
antalet inkomna ärenden under året avsåg skadestånd. Antalet inkomna ärenden 
har ökat under de senaste tre åren, totalt med nästan 500 ärenden. Även skadere-
gleringsärenden innefattar flera moment av tillsyn. Genom sådana framställningar 
kan frågor avseende bl.a. rutiner och ärendehantering hos myndigheterna upp-
märksammas som det kan finnas skäl att utreda närmare också från ett tillsynsper-
spektiv. Av de skaderegleringsärenden, frånsett frihetsinkränkningsärenden, som 
avslutades under 2013 bifölls anspråken helt eller delvis i ca 15 procent av fallen. 
Beslutade ersättningar uppgick till ca 2 200 tkr. När det gäller frihetsinskränk-
ningsärenden, dvs. anspråk på ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning 
vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder utgör de ca två tredjedelar av 
samtliga skaderegleringsärenden. Bifallsprocenten i dessa ärenden ligger på när-
mare 90 procent och ersättningar beviljades med knappa 50 000 tkr.       
 
Justitiekanslern är exklusiv åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. Under året 
inleddes 29 förundersökningar och väcktes åtal i nio fall vilket är en markant ök-
ning jämfört med föregående år. Misstankarna avser i de flesta av fallen brottet 
hets mot folkgrupp men i några fall även uppvigling och ett tiotal brott mot tyst-
nadsplikt. Omkring en tredjedel av de anmälningar som gavs in under året avsåg 
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hets mot folkgrupp. Liksom tidigare år avsåg en stor del av de publiceringar som 
anmäldes inte grundlagsskyddade medier vilket innebar att Justitiekanslern inte 
var behörig att handlägga ärendet. 
   
Under ärendegruppen Integritet ryms ärenden om kameraövervakning, person-
uppgifter, kreditupplysning samt inkasso. Tillsynen över kameraövervakning på 
allmän plats, som räknat i antal inkommande ärenden varit den helt dominerande 
typen av ärenden inom denna grupp, har sedan den 1 juli tagits över av Datain-
spektionen. Det kan anmärkas att även om det handlat om drygt 1 300 inkomna 
ärenden per år under de senaste åren så har dessa enligt den bedömning som gjor-
des här i samband med överflyttningen arbetsmässigt inte tagit mer än ca en halv 
årsarbetskraft i anspråk.   
 
Regeringen har inte givit Justitiekanslern några särskilda uppdrag under 2013. 
Däremot är Justitiekanslern en remissinstans som ofta anlitas av regeringskansliet. 
Under året besvarades drygt 110 remisser.  
 
En extraordinär händelse under året var Justitiekanslerns 300 års-jubileum som 
högtidlighölls genom utgivningen av en jubileumsbok samt ett seminarium med 
efterföljande middag i slutet av oktober.   
 
När det gäller myndighetens organisation och arbetsformer har arbetsläget också 
under det gångna året motiverat ett fortsatt arbete för att effektivisera och kvali-
tetssäkra myndighetens arbete. Byråcheferna har under året givits en utökad dele-
gation att avgöra ärenden av enklare slag. Vidare har två av sakenheterna avskaf-
fat de enskilda rotlarna och prövat att arbeta enligt den så kallade storrotelmo-
dellen. Under december bestämdes att samtliga tre sakenheter det kommande året 
ska organisera arbetet på detta sätt.  
 
I verksamhetsplanen för 2013 satte myndigheten bl.a. upp mål för handläggnings-
tider beträffande olika typer av ärenden. I allt väsentligt har dessa mål uppfyllts.  
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2 TILLSYN   

 

2.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 

 
 
Ärenden i balans från 2012 52 (2011 – 60) 
Inkomna ärenden 2013 1 189 (2012 – 1 168) 
Antal ärenden att handlägga 2013 1 241 (2012 – 1 228) 
Avgjorda ärenden 2013 1 178 (2012 – 1 179) 
Balans till 2014 63 
 
Av samtliga ärenden som har kommit in under året har tillsynsärendena utgjort 
14,5 procent. 
 
 
I regleringsbrevet för budgetåret 2013 anges att Justitiekanslern ska värna integri-
teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten samt medverka till att 
rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet. Omfattningen av Justitiekans-
lerns tillsyn framgår av 2 och 3 §§ lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn 
samt 3 § förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern. 
 
Av de 1 189 tillsynsärenden som inkom under året anhängiggjordes 932 genom 
anmälan från enskilda, från myndigheter eller genom Justitiekanslerns eget ini-
tiativ. De benämns vanliga tillsynsärenden. Övriga 246 ärenden avsåg ärendeför-
teckningar från myndigheter enligt 29 § myndighetsförordningen (211) och proto-
koll från personalansvarsnämnder (35). Dessa benämns övriga tillsynsärenden.  
Av de 1 178 avgjorda ärendena tillsynsärendena föranledde åtta ärenden kritik i 
någon form, medan granskning skedde i ytterligare 24 ärenden utan att någon kri-
tik framfördes. Således uttalades kritik i ca 0,9 procent av dessa ärenden (att jäm-
föra med 1,9 procent 2012). Av återstoden lades 726 ärenden till handlingarna 
med brev medan 174 ärenden lades till handlingarna utan någon åtgärd.  
 
Kritiken i de flesta av de vanliga tillsynsärendena har avsett brister vid tillämp-
ning av offentlighetsprincipen, t.ex. bristande rutiner eller dröjsmål med utläm-
nande av allmänna handlingar. Justitiekanslern har under året även avslutat ett 
mer omfattande tillsynsärende rörande Kriminalvårdens rutiner för placering av 
intagna i avskildhet (dnr 6825-12-22).  
  
Granskningen av protokoll från personalansvarsnämnder föranledde Justitiekans-
lern att i ett fall inleda tillsyn och uttala viss kritik mot Kriminalvården avseende 
handläggningen av ett disciplinärende i myndighetens personalansvarsnämnd  
(dnr 379-13-22). 
 
2.2 RÄTTEGÅNGAR 

 
Justitiekanslern har hos Statens ansvarsnämnd under året begärt ingripande genom 
disciplinåtgärd mot en rådman enligt lagen om offentlig anställning med anled-
ning av handläggningen av ett adoptionsärende (dnr 2473-13-22). Sedan ansvars-
nämnden hade beslutat att skriva av ärendet väckte Justitiekanslern talan i Arbets-
domstolen om påförande av disciplinpåföljd. Arbetsdomstolen har i dom den 22 
januari 2014 funnit att fel har förekommit i de avseenden som Justitiekanslern 
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hävdat men att felen var ringa och därför inte skulle föranleda disciplinär påföljd.    
 
2.3 INSPEKTIONSVERKSAMHET 

 
Justitiekanslern har under 2013 inspekterat två domstolar och tre förvaltnings-
myndigheter. Den 13 – 14 november 2013 genomfördes inspektioner hos Förvalt-
ningsrätten i Karlstad och Värmlands tingsrätt. Inspektioner hos Länsstyrelsen i 
Östergötlands län, Åklagarkammaren i Linköping och Polismyndigheten i Öster-
götlands län genomfördes den 19 – 20 november 2013.   
 
Inspektionerna har haft till syfte att kontrollera att kraven på lagenlighet och rätt-
säkerhet iakttas vid handläggningen av mål och ärenden. Granskningen av dom-
stolarna var också särskilt inriktad på handläggningstiderna med beaktande av 
kraven i artikel 6.1 i Europakonventionen. Hos åklagarna och polisen granskades 
särskilt handläggningen av ungdomsärenden (ärenden där den misstänkte eller 
målsäganden är under 18 år). Länsstyrelsens tillsynsansvar över överförmyndare 
och överförmyndarnämnder i kommunerna var föremål för en fördjupad gransk-
ning.   
 
Det allmänna intrycket från inspektionerna var att de inspekterade verksamheterna 
fungerade mycket väl. Justitiekanslern uttalade dock viss kritik mot Förvaltnings-
rätten i Karlstad för bristande dokumentation och motivering av beslut i några fall. 
I övrigt föranledde inspektionerna vissa påpekanden om brister i handläggningen. 
Därutöver belystes olika tänkbara förbättringsområden. 
 
Inspektionsverksamheten bedöms vara angelägen. Den ger i regel en god bild av 
myndigheternas verksamhet och eventuella brister. Ofta kan Justitiekanslern göra 
påpekanden av förhållandevis stor betydelse för den framtida verksamheten.  
 
2.4 ÄRENDEFÖRTECKNINGAR  
 

Under året har ärendeförteckningar från 21 länsstyrelser och 181 andra myndig-
heter granskats. Ärendeförteckningarna föranledde beslut med påpekanden beträf-
fande sju länsstyrelser (att jämföra med fem påpekanden föregående år). Gransk-
ningen av ärendeförteckningar från övriga myndigheter avslutades med att Justiti-
ekanslern uttalade kritik i tre ärenden (lika många som föregående år) och beträf-
fande ytterligare 28 myndigheter gjordes vissa påpekanden (att jämföra med 29 
påpekanden föregående år).  
 
2.5 ADVOKATÄRENDEN    

 

Justitiekanslerns uppgifter och befogenheter vad gäller tillsynen över advokat-
väsendet regleras i 8 kap. rättegångsbalken och i stadgarna för Sveriges advokat-
samfund. Syftet med Justitiekanslerns verksamhet är primärt att bidra till ett gott 
förtroende för advokatväsendet. Tillsynen utövas genom bevakning av advokat-
samfundets disciplinverksamhet. 
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Justitiekanslern har under året fått in och granskat beslut och i förekommande fall 
akter och andra handlingar från styrelsen, prövningsavdelningarna och disciplin-
nämnden i sådana ärenden där någon åtgärd mot en ledamot av samfundet har 
ifrågasatts. Några klagomål har också kommit in direkt till Justitiekanslern från 
enskilda.  
 
Justitiekanslern har under året påkallat åtgärd hos Sveriges advokatssamfunds di-
sciplinnämnd med anledning av ett beslut från en av disciplinnämndens pröv-
ningsavdelningar (dnr 7734-13-7). 
 
Justitiekanslern överklagade år 2012 två beslut från disciplinnämnden till Högsta 
domstolen med yrkande att disciplinpåföljd skulle åläggas två advokater med an-
ledning av rättegången i ett mål vid Stockholms tingsrätt (dnr 3128-12-75 och 
3129-12-75). Högsta domstolen meddelade den 4 februari 2014 beslut i målen och 
undanröjde därvid disciplinnämndens beslut och återförvisade målen till nämnden 
för fortsatt handläggning. Som skäl härför angav Högsta domstolen att prövningen 
av vissa omständigheter som hade åberopats av Justitiekanslern i överklagandet 
och inte hade berörts av disciplinnämnden lämpligen borde göras av nämnden 
som första instans.   
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3 TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHET 
 
3.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 

 
 
Ärenden i balans från 2012 38 (2011 – 35) 
Inkomna ärenden 2013  385 (2012 – 414) 
Antal ärenden att handlägga 2013 423 (2012 – 449) 
Avgjorda ärenden 2013 352 (2012– 411) 
Balans till 2014 71 (varav 15 rättegångar) 
Inledda förundersökningar 2013 29 (2012 – 8) 
Åtal väckta under 2013 9 (2012 – 2) 
 

Av samtliga ärenden som kommit in under året har tryck- och  
yttrandefrihetsärendena utgjort 4,7 procent. 
 

 

I regleringsbrevet för budgetåret 2013 anges att Justitiekanslern ska vaka över 
tryck- och yttrandefriheten samt värna integriteten och yttrandefriheten.  
 
Antalet inkomna ärenden på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området har 
minskat något. I likhet med tidigare år har en stor del av anmälningarna avsett 
publiceringar som inte omfattas av grundlagsskydd. Det gäller främst publicering-
ar på internet där webbplatsen inte omfattas av den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § 
yttrandefrihetsgrundlagen.  
 

Justitiekanslern har under år 2013 inlett förundersökning angående ifrågasatt hets 
mot folkgrupp i 16 ärenden och för uppvigling i två ärenden (varav ett ärende 
även gällde hets mot folkgrupp). Åtal har väckts i sju av dessa ärenden, däribland 
de båda ärendena gällande uppvigling.  
 
Förundersökning har under året också inletts i elva ärenden avseende brott mot 
tystnadsplikt respektive brott mot det s.k. efterforskningsförbudet och brott mot 
repressalieförbudet. Fyra av dessa förundersökningar har lagts ner och sju är på-
gående. Åtal har väckts i två fall gällande brott mot tystnadsplikt där förundersök-
ning inletts under föregående år (dnr 986-12-35 och 4507-12-35).   
 

3.2 ÅTGÄRDER MOT RASISTISK BROTTSLIGHET   
 
Under det gångna året har 128 inkomna ärenden avsett anmälningar om hets mot 
folkgrupp. Detta kan jämföras med att antalet sådana anmälningar var 127 år 2012 
och 97 år 2011. Under året har, som nämnts, förundersökning för hets mot folk-
grupp inletts i 16 ärenden. Det bör noteras att många av anmälningarna som föran-
lett förunderökning avser publiceringar på några få webbplatser, vilket delvis för-
klarar ökningen av inledda förundersökningar under året.    
 
3.3 RÄTTEGÅNGAR 

 

Svea hovrätt har genom dom den 22 mars 2013 fastställt en dom från Stockholms 
tingsrätt varigenom en ansvarig utgivare dömts för yttrandefrihetsbrottet hets mot 
folkgrupp. Hovrättens dom har vunnit laga kraft (dnr 2955-11-35). 
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Örebro tingsrätt meddelade den 23 december 2013 dom i ett mål avseende brott 
mot tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen. Åtalet avsåg 
att namnet på författaren till en insändarartikel hade publicerats av en tidning utan 
dennes samtycke. Tingsrätten dömde den tilltalade i enlighet med åtalet och be-
stämde påföljden till dagsböter. Domen har vunnit laga kraft (dnr 4507-12-35).  
 
Göteborgs tingsrätt ogillade i dom den 16 september 2013 Justitiekanslerns åtal i 
ett mål avseende brott mot tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 och 5 §§ tryckfrihetsför-
ordningen. Åtalet avsåg att en person, som medverkade i en tidningsartikel utan 
föregående samtycke, kunde identifieras genom publiceringen. Justitiekanslern 
har överklagat domen till Hovrätten för Västra Sverige (dnr 986-12-35).  
 
Malmö tingsrätt meddelade den 13 februari 2013 dom i ett mål avseende brott mot 
efterforskningsförbudet. Tingsrätten dömde den tilltalade i enlighet med åtalet och 
bestämde påföljden till dagsböter. Den tilltalade överklagade domen till Hovrätten 
över Skåne och Blekinge som genom dom den 14 januari 2014 fastställde tingsrät-
tens avgörande i skuldfrågan men ändrade påföljden såvitt avsåg dagsbotens stor-
lek (dnr 3345-12-35).  
 
Örebro tingsrätt meddelade den 11 juni 2013 dom i ett mål avseende yttrandefri-
hetsbrottet hets mot folkgrupp. Tingsrätten dömde den tilltalade i enlighet med 
åtalet och bestämde påföljden till villkorlig dom förenad med dagsböter. Den till-
talade har överklagat domen till Göta hovrätt (dnr 3889-12-35). 
 
Vid Stockholms tingsrätt har under året flera åtal väckts för yttrandefrihetsbrottet 
hets mot folkgrupp avseende ett stort antal läsarkommentarer på olika webbplatser 
(dnr 8597-12-35, 8598-12-35, 8599-12-35, 8702-12-35, 806-13-35 och 3779-13-
35). 
 
Vid Örebro tingsrätt väcktes flera åtal för yttrandefrihetsbrotten hets mot folk-
grupp respektive uppvigling som skett i läskarkommentarer på en webbplats (dnr 
4196-13-35, 4198-13-35, 4774-13-35, 4855-13-35 och 5015-13-35). 
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4 SKADESTÅND 

 

4.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 

 

 
Ärenden i balans från 2012  1 410 (2011 – 1 450) 
Inkomna ärenden 2013 3 212 (2012 – 2 838) 
Antal ärenden att handlägga 2013 4 622 (2012 – 4 288) 
Avgjorda ärenden 2013 2 751 (2012 – 2 879) 
Balans till 2014 1 871 (varav 58 rättegångar) 
 
Av de under året inkomna ärendena har skadeståndsärendena utgjort  
39,3 procent. 
 
 
I regleringsbrevet för budgetåret 2013 anges att Justitiekanslern ska med hög kva-
litet och effektivitet bevaka statens rätt samt att Justitiekanslern ska medverka till 
att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet. 
 
Under år 2013 inkom totalt 3 212 skadeståndsärenden, att jämföra med 2 838 
ärenden år 2012 och 2 742 år 2011. Antalet inkomna skadeståndsärenden har 
alltså ökat väsentligt. Av de under år 2013 inkomna ärendena avsåg 1 971 anspråk 
på ersättning enligt frihetsberövandelagen, 1 203 anspråk på ersättning enligt ska-
destånds- eller personuppgiftslagen m.m. och 38 under året anhängiggjorda rätte-
gångar. Totalt avgjordes 2 751 skadeståndsärenden under 2013 att jämföra med 
2 879 skadeståndsärenden under 2012. 
 
4.2 ERSÄTTNING TILL FRIHETSBERÖVADE M.M. 

 
Av inkomna skadeståndsanspråk avsåg 1 971 anspråk på ersättning enligt lagen 
(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (att 
jämföra med 1 951 år 2012 och 1 770 år 2011). Frihetsinskränkningsärendena ut-
gjorde 24,1 procent av det totala antalet inkomna ärenden. Under året avgjordes 
1 831 ärenden om ersättning vid frihetsinskränkning (1 824 år 2012). Ersättning 
beviljades i 1 637 ärenden dvs. i 89,4 procent av fallen. 
 
Under år 2013 har totalt 54 254 tkr inkl. ränta betalats ut i ersättning enligt lagen 
om ersättning vid frihetsinskränkning. Det har belastat anslaget 1:13 Kostnader 
för vissa skaderegleringar m.m. (51 586 tkr år 2012). I 71 ärenden har under året 
utbetalningar skett av belopp överstigande 100 tkr (att jämföra med 69 ärenden år 
2012 och 60 ärenden år 2011). I 15 av dessa ärenden har ersättningen överstigit 
200 tkr. Det högsta belopp som beslutades i ett frihetsinskränkningsärende under 
året var 543 tkr.  
 
Ersättningen för arvoden till advokater i frihetsinskränkningsärenden uppgick un-
der året till 2 687 tkr, vilket ligger på ungefär samma nivå som under de två före-
gående åren.  
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I tabellen nedan redovisas totala ersättningsbelopp m.m. för de tre senaste åren.  
  
År Under året 

avslutade 
ärenden  

Antal ärenden 
där ersättning 
utbetalats 

Utbetalt 
belopp 
tkr 

Varav ombuds- 
kostnader 
tkr 

2011 1 451 1 333 40 452 2 313 
2012 1 824 1 672 51 586 2 787 
2013 1 831 1 637 54 172 2 688 

 

Under året har fem ärenden om ersättning vid frihetsinskränkning föranlett rätte-
gång sedan sökanden inte godtagit Justitiekanslerns beslut i skadereglerings-
ärendet. I två ärenden har talan väckts direkt vid domstol utan föregående skade-
reglering här (dnr 5973-13-45 och 6324-13-45). Motsvarande siffra för både år 
2012 och 2011 var fem ärenden. Sju rättegångar i sådana ärenden har avslutats år 
2013. I två fall bifölls käromålet (dnr 2972-09-45 och 996-13-45) och i tre fall 
(dnr 3123-11-45, 4185-11-45 och 7646-12-45) ogillades käromålet. Två ärenden 
avslutades efter att parterna träffat en förlikning resp. att käranden återkallat sin 
talan. 
 

Under år 2013 har Justitiekanslern, efter rekvisition, från anslaget 1:13 betalat ut 
ca 4 443 tkr till Rikspolisstyrelsen (2012 – 2 515 tkr och 2011 – 3 357 tkr). Detta 
avser ersättningar enligt 8 § lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra 
tvångsåtgärder, dvs. ersättning för person- och sakskador vid laglig våldsanvänd-
ning.  
 
Ersättning avseende utgifter för livränta hänförliga till ett tidigare frihetsinskränk-
ningsärende har liksom tidigare år rekvirerats från Statens pensionsverk. Under år 
2013 har beloppet uppgått till 243 tkr (2012 – 121 tkr). 
 
4.3 ERSÄTTNING ENLIGT SKADESTÅNDSLAGEN M.M. 

 
Utöver anspråk på ersättning vid frihetsinskränkning och rättegångar (se 4.4 ne-
dan) registrerades under året 1 203 andra skadeståndsärenden hos Justitiekanslern. 
Av dessa avsåg 1 126 anspråk grundade på skadeståndslagen, 71 anspråk grun-
dade på personuppgiftslagen medan sex anspråk vilade på andra grunder. Justitie-
kanslern har under året avgjort 880 sådana skadeståndsärenden. 
 
4.4 RÄTTEGÅNGAR 

 
I 38 ärenden har under året enskilda väckt talan vid domstol mot staten. 
 
Under året har 40 ärenden avslutats där enskilda vid domstol har yrkat skadestånd 
av staten. Sju av dessa fall har hos Justitiekanslern avslutats genom att en annan 
myndighet har fått i uppdrag att föra statens talan. I övriga 33 ärenden har Justiti-
ekanslern fört statens talan. I två av de ärenden där Justitiekanslern fört statens 
talan har förlikning träffats och i fyra fall har skadestånd utdömts av domstolen. I 
övriga 27 ärenden där Justitiekanslern har fört statens talan har käromålen ogillats 
eller avvisats. Staten har i dessa rättegångar företrätts av anställda hos Justitie-
kanslern.   
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I de nu nämnda rättegångarna ingår även sådana som avser ersättning vid frihets-
inskränkning m.m. 
 
Principiellt intressanta rättegångar 

 
År 2011 ogillade Nacka tingsrätt talan i en grupprättegång som inletts av ett stort 
antal privatpersoner som gjort gällande en rätt till skadestånd med anledning av att 
alkohol som de köpt via Internet tagits i beslag med stöd av alkohollagens tidigare 
gällande införselförbud. Införselförbudet har vid tidigare rättsliga prövningar be-
funnits stå i strid med den unionsrättsliga principen om fri rörlighet för varor. 
Tingsrätten delade dock statens bedömning att överträdelsen inte var klar i den 
mening som avses i EU-domstolens praxis och därför inte skulle medföra skade-
ståndsskyldighet för staten på unionsrättslig grund. Tingsrättens dom, som över-
klagades av kärandena, fastställdes av Svea hovrätt. Även hovrättens dom över-
klagades. Högsta domstolen beslutade under året att inte meddela prövningstill-
stånd. Domen har således vunnit laga kraft (dnr 3446-06-45). 
 
Stockholms tingsrätt ogillade i två domar under år 2010 käromål grundade på att 
Sverige underlåtit att till kommissionen föranmäla (notifiera) tekniska föreskrifter. 
Föreskrifterna har avsett spelautomater respektive djurskydd (villkor för rävhåll-
ning). Tingsrätten konstaterade att en underlåtenhet att iaktta reglerna i noti-
fieringsdirektivet inte kan föranleda skadeståndsansvar på unionsrättslig grund 
eftersom direktivet är riktat till medlemsstaterna och därför inte är avsett att skapa 
rättigheter för enskilda. Tingsrättens domar överklagades till Svea hovrätt, som (år 
2011 respektive 2012) fastställde båda domarna. Hovrättens avgöranden överkla-
gades till Högsta domstolen, som under året har beslutat att inte meddela pröv-
ningstillstånd. Hovrättsdomarna står således fast (dnr 7377-06-45 och 2290-07-
45). 
 

Stockholms tingsrätt meddelade i oktober 2011 dom i ett mål där kärandena 
grundat ett anspråk på ersättning av staten direkt på bestämmelsen i 2 kap. 18 § 
regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011. Tingsrätten fann att den 
aktuella grundlagsregeln måste uppfattas så att den åtminstone i vissa situat-
ioner bör kunna tillämpas direkt för att ge ersättning till den som utsätts för en 
rådighetsinskränkning men lämnade käromålen utan bifall eftersom de förut-
sättningar som ställs upp för rätt till ersättning i bestämmelsen inte ansågs upp-
fyllda i målet. Kärandena överklagade domen till Svea hovrätt som, efter att ha 
meddelat prövningstillstånd, den 16 november 2012 fastställde tingsrättens 
dom. Hovrättens dom har överklagats till Högsta domstolen som under året har 
beviljat prövningstillstånd för målet (dnr 4431-10-45). Huvudförhandling ska 
hållas under våren 2014. 
 

Stockholms tingsrätt meddelande den 29 oktober 2012 dom i ett mål där käranden 
grundade sitt skadeståndsanspråk mot staten på att det har förekommit en överträ-
delse av förbudet mot dubbla lagföringar i artikel 50 i EU-stadgan om de grund-
läggande rättigheterna eftersom han, trots att han hade påförts skattetillägg, har 
lagförts och dömts till fängelse för grovt skattebrott. Tingsrätten fann att artikel 50 
i EU-stadgan inte var tillämplig vid prövningen av skattetilläggen eller i brottmå-
let. Därmed hade inte någon överträdelse av artikeln skett och staten kunde inte 
åläggas någon skadeståndsskyldighet på den grunden. Käranden överklagade do-
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men till Svea hovrätt som den 23 december 2013 fastställde tingsrättens dom. 
Hovrättsdomen har vunnit laga kraft (dnr 7186-10-45). 
 

4.5 ALLMÄNT OM UTVECKLINGEN  

 
Antalet inkomna skadeståndsärenden enligt skadeståndslagen och personuppgiftsla-
gen har ökat markant jämfört med föregående år (år 2013 registrerades 357 fler ären-
den än år 2012), medan tillströmningen av övriga kategorier av skadeståndsärenden 
har legat i nivå med tidigare år. En förklaring till ökningen av anspråk grundade på 
skadeståndslagen är att det under år 2013 har framställts ett stort antal likartade er-
sättningsanspråk grundade på påståenden dels om att tidigare gällande krav på sterili-
sering som villkor för att få ändrad könstillhörighet har stått i strid med bl.a. Europa-
konventionen (ca 160 ärenden), dels att beskattningen av medlemmar i ett trossam-
fund (Jehovas vittnen) för fri bostad och fria måltider m.m. har stått i strid med 
Europakonventionens bestämmelser (ca 115 ärenden).  
 
Antalet inledda och avslutade rättegångsärenden har legat på ungefär samma nivå 
som föregående år. 
 
Under året har framställda ersättningsanspråk helt eller delvis bifallits i ca 15 procent 
(134 ärenden) av de 880 avgjorda skaderegleringsärendena, vilket motsvarar andelen 
bifall under år 2012, då 159 av totalt 1 005 prövade anspråk bifölls helt eller delvis.  
 

4.6 REDOVISNING AV UTBETALADE SKADESTÅND M.M. 

 
De ärenden där Justitiekanslern har beslutat om ersättning enligt lagen (1998:714) 
om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder har redovisats ovan. 
 
Justitiekanslern har i övriga skadeståndsärenden uppdragit åt någon annan myn-
dighet att betala ut beslutad ersättning med sammanlagt ca 5 300 tkr exklusive 
ränta (att jämföra med 2 600 tkr 2012, 3 000 tkr 2011, 8 900 tkr 2010, 6 500 tkr 
2009, 6 000 tkr 2008 och 19 400 tkr 2007).  
 
Vissa ytterligare ekonomiska uppgifter som hänför sig till rättegångar redovisas 
nedan i avsnitt 5.  
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5 ÖVRIGA RÄTTEGÅNGAR 

 

5.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 

 
 
Ärenden i balans från 2012  4 (2011 – 5) 
Inkomna ärenden 2013  0 (2012 – 3) 
Antal ärenden att handlägga 2013  4 (2012 – 7) 
Avgjorda ärenden 2013  2 (2012 – 3) 
Balans till 2013  2 
 
 

I regleringsbrevet för budgetåret 2013 anges att Justitiekanslern ska med hög kva-
litet och effektivitet bevaka statens rätt samt att Justitiekanslern ska medverka till 
att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet. 
 
Rättegångar i ärenden angående tillsyn, tryck- och yttrandefrihet, skadestånd samt 
integritet redovisas under respektive avsnitt. Här redovisas övriga rättegångar som 
bl.a. avser avtalstvister och äganderättstvister. 
 
5.2 VISSA MÅL DÄR SAMEBYAR ÄR KÄRANDEPART 

 

I det mål vid Gällivare tingsrätt där Girjas sameby väckt en fastställelsetalan mot 
staten med yrkande att tingsrätten ska fastställa bl.a. att samebyn har ensamrätt till 
jakt och fiske på ett av samebyn definierat område har handläggningen i tingsrät-
ten fortsatt. Tingsrätten har bl.a. hållit muntlig förberedelse i maj 2013. Fortsatt 
muntlig förberedelse planeras till början av hösten 2014 då en avstämning av pro-
cessläget ska ske och huvudförhandling planeras (dnr 3360-09-5). 
 
Även i det mål vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, där Talma sameby 
har yrkat skadestånd av staten med anledning av förlängningen av konventionen 
den 9 april 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning har handläggningen i 
tingsrätten fortsatt (dnr 5941-08-45).  
 
5.3 VISSA EKONOMISKA UPPGIFTER 

 
Kostnaderna för staten i samband med rättegångar har under året uppgått till 
sammanlagt 1 395 tkr (att jämföra med 394 tkr 2012, 381 tkr 2011 och 1 800 tkr 
2010). Härav utgör kostnaderna för ombudsarvode i mål där Justitiekanslern har 
anlitat advokat 1 368 tkr (att jämföra med 313 tkr 2012, 318 tkr 2011 och 1 200 
tkr 2010). 
  

Under år 2013 har Justitiekanslern erhållit ersättning avseende rättegångskostna-
der från motparter med 1 325 tkr inklusive ränta. 
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6 INTEGRITET 

 

6.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 
 
 
Ärenden i balans från 2012 64 (2011 – 57) 
Inkomna ärenden 2013 587 (2012 – 1 408) 
Antal ärenden att handlägga 2013 651 (2012 – 1 465) 
Avgjorda ärenden 2013 638 (2012 – 1 401) 
Balans till 2014 13 (varav 8 rättegångar) 
  
Av de under året inkomna ärendena har integritetsärendena utgjort  
7,2 procent. 
 
 
I regleringsbrevet för budgetåret 2013 anges att Justitiekanslern ska värna integri-
teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. 
 
Justitiekanslerns uppgifter på detta verksamhetsområde regleras i lagen 
(1998:150) om allmän kameraövervakning, kreditupplysningslagen (1973:1173) 
och inkassolagen (1974:182). 
 
Antalet under 2013 inkomna ärenden enligt de ovan nämnda lagarna var 587, vil-
ket innebar en minskning med 821 ärenden jämfört med föregående år. Skälet till 
denna minskning var en ny kameraövervakningslag (2013:460) och en ny kame-
raövervakningsförordning (2013:463) som trädde i kraft den 1 juli 2013. Rätten 
att överklaga beslut om kameraövervakning för att ta tillvara allmänna intressen 
överfördes då från Justitiekanslern till Datainspektionen. Justitiekanslern har dock 
alltjämt talerätt beträffande sådana beslut som har meddelats enligt den gamla 
kameraövervakningslagen.  
 
I syfte att understödja övergången av överklagandemöjligheten till Datainspekt-
ionen i dessa s.k. kameraövervakningsärenden har Justitiekanslern haft kontinuer-
liga kontakter och informationsutbyten med Datainspektionen.   
 
Justitiekanslern har under första halvåret överklagat tolv beslut gällande kameraö-
vervakning (att jämföra med 32 beslut helåret 2012). Dessa ärenden avsåg en bu-
tik, parkeringshus, en reception, resecentra, restauranger, sjukhus, skogsmaskiner 
och en testplats för trafikmätning. 
 
Under året avslutades 24 rättegångar i mål rörande allmän kameraövervakning i 
vilka Justitiekanslern varit part (att jämföra med 45 år 2012). I 20 av dessa mål 
bifölls Justitiekanslerns överklagande. Ett mål avskrevs av Högsta förvaltnings-
domstolen med motiveringen att saken hade förfallit eftersom det tillstånd som 
målet gällde hade löpt ut. I två mål avslogs Justitiekanslerns överklagande och i 
ett mål återkallade Justitiekanslern sitt överklagande. 
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7 RÄTTSHJÄLP M.M. 
 

7.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 

 
 
Ärenden i balans från 2012 76 (2011 – 38) 
Inkomna ärenden 2013 2 481 (2012 – 2 767) 
Antal ärenden att handlägga 2013 2 557 (2012 – 2 805) 
Avgjorda ärenden 2013 2 480 (2012 – 2 729) 
Balans till 2014 77 (varav 21 rättegångar) 
 
Av de under året inkomna ärendena har rättshjälpsärendena utgjort  
30,3 procent.  
 
 
Justitiekanslerns uppgifter inom detta verksamhetsområde regleras i 45 § rätts-
hjälpslagen (1996:1619), 8 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde samt i lagen 
(2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut.  
 
I Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp (DVFS 2012:15) finns bestämmelser 
om när domstolar och vissa andra myndigheter ska underrätta Justitiekanslern om 
beslut angående rättshjälp m.m. Det rör sig bl.a. om vissa beslut där rättshjälp har 
beviljats, beslut om byte av rättshjälpsbiträde och beslut i första instans genom 
vilket bl.a. ett rättshjälpsbiträde eller en offentlig försvarare har erhållit en sam-
manlagd ersättning om minst 100 000 kr inklusive mervärdesskatt. Tanken med 
underrättelseskyldigheten är att Justitiekanslern ska ges en praktisk möjlighet att 
ta ställning till om ett beslut ska överklagas.  
 
Under året har Justitiekanslern överklagat beslut angående rättshjälp m.m. i 38 
ärenden (att jämföra med 47 år 2012 och 49 år 2011). Överklagandena har främst 
avsett ersättningar till offentliga försvarare (13 ärenden), s.k. förhandsbesked till 
offentliga försvarare m.m. som har sin verksamhet långt ifrån den ort där dom-
stolen är belägen (8 ärenden) och frågan om rättshjälp ska beviljas (11 ärenden).  
 

Justitiekanslern har under 2013 förelagts att yttra sig till domstolar och Rätts-
hjälpsnämnden i 98 ärenden (att jämföra med 66 år 2012 och 77 år 2011). 
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8 ÖVRIGA ÄRENDESLAG 

 
8.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 

 
 
Ärenden i balans från 2012 49 (2011 – 39) 
Inkomna ärenden 2013 323 (2012 – 323) 
Antal ärenden att handlägga 2013 372 (2012 – 362)   
Avgjorda ärenden 2013 331 (2012 – 314) 
Balans till 2013 41 
 
Av de under året inkomna ärendena har de som hör till Övriga ärendeslag utgjort 
3,9 procent. 
 
 
Verksamhetsområdet Övriga ärendeslag innefattar ärenden som redovisas under 
ärendegrupperna Justitiekanslerns egen verksamhet, Remisser och Uppdrag från 
regeringen (samt Advokatärenden vilka redovisas under rubriken 2 Tillsyn).  
 

8.2 JUSTITIEKANSLERNS EGEN VERKSAMHET 

 

Under ärendegruppen Justitiekanslerns egen verksamhet registreras ärenden som 
rör organisation, budget, personal, lokaler, utlämnande av allmänna handlingar, 
arkivfrågor och information. Totalt har 127 ärenden registrerats under 2013.  
 
8.3 REMISSER 

 
Under året har 111 remisser kommit in och samma antal remissvar har avgetts, att 
jämföra med 107 respektive 101 år 2012. 16 remissärenden fanns i balans vid 
årets slut.  
 
Sju av remissvaren, vilka bedömts vara av särskilt intresse, har lagts ut på Justitie-
kanslerns hemsida under år 2013:  
 
 Remissyttrande över Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av 

tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55), dnr 6816-12-80 
 Remissyttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 

2013:10), dnr 1903-13-80  
 Remissyttrande över betänkandet Brottmålsprocessen (SOU 2013:17), dnr 

2736-13-80 
 Remissyttrande över betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42), dnr 

4498-13-80 
 Remissyttrande över promemorian Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform 

för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49), dnr 4448-13-80 
 Remissyttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 

rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62), dnr 6095-13-80 
 Remissyttrande över betänkandet En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50), dnr 

5736-13-80 
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8.4 UPPDRAG FRÅN REGERINGEN   
 
Avslutade regeringsuppdrag 

 
Inga uppdrag har avslutats under år 2013.  
 

Pågående regeringsuppdrag 

 
Sedan år 2003 har Justitiekanslern regeringens uppdrag att företräda Sverige i mö-
ten inom de internationella oljeskadefonderna (dnr 1983-03-90). Justitiekanslern 
har under år 2013 företrätt Sverige vid två möten i London. Uppdraget redovisas 
till regeringen genom skriftliga rapporter. 
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9 REDOVISNING AV ÅTERRAPPORTERINGSKRAV OCH UPPDRAG  

 

9.1 INLEDNING   
 
Enligt regleringsbrevet för 2013 ska Justitiekanslern redovisa och kommentera 
verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen 
(1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern samt annan författning varvid 
betydande förändringar i resultatutvecklingen eller i verksamheten under året ska 
redovisas och analyseras. En sådan redovisning samt kommentarer och analys 
återfinns i avsnitt 1 – 8 ovan samt i avsnitt 10 nedan. I detta avsnitt behandlas de 
särskilda återrapporteringskrav som Justitiekanslern enligt regleringsbrevet ålagts 
beträffande åtgärder för att förbättra effektivitet och kvalitet, intern styrning och 
kontroll samt kompetensförsörjning.  
 

9.2 SÄRSKILDA ÅTERRAPPORTERINGSKRAV  

 

Åtgärder för att förbättra effektivitet och kvalitet  
Tendensen under senare år med en stadig ökning av det totala antalet inkommande 
ärenden bröts under 2013 främst på grund av att kameraövervakningsärendena 
övertogs av Datainspektionen. Inte desto mindre har arbetsläget motiverat ett fort-
satt arbete för att effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens arbete. 
 
En av utgångspunkterna för detta arbete har varit att justitiekanslern ska få möj-
lighet att ägna sig mera åt de ärenden som är av större vikt eller av principiell be-
tydelse. En annan utgångspunkt har varit att åstadkomma en ännu bättre genom-
strömning av inkommande ärenden, utan att ge avkall på kvalitet och rättssäker-
het.  
 
I mars delades en av de två befintliga sakenheterna upp i två enheter. Dessa enhet-
er började samtidigt att arbeta enligt den så kallade storrotelmodellen. 
 
En ny arbetsordning med anslutande styrdokument beslutades den 30 september.  
Byråcheferna har genom arbetsordningen givits en generell delegation att avgöra 
ärenden av enklare slag. 
 
Inför årsskiftet 2013/2014 beslutades att samtliga tre sakenheter fortsättningsvis 
ska arbeta som storrotlar. Enheterna gavs också en viss specialisering.  
 
Syftet med de förändringar som genomförts är att få en jämnare och en mer effek-
tiv genomströmning av ärenden, samtidigt som hanteringen kvalitetssäkras genom 
att manualer och handläggnings-PM ses över och främst byråcheferna fungerar 
som konsulter inom respektive enhet. Storrotelsystemet möjliggör en större flexi-
bilitet och minskar risken för att ärenden blir liggande utan åtgärd.  Genom det 
nya arbetssättet bör myndigheten bättre kunna hantera tillfälliga arbetstoppar på 
grund av olika ”massärenden”, vilket under senare år blivit allt vanligare, men 
också en fortsatt ökad årlig tillströmning av ärenden. Att klara tillfälliga arbets-
toppar är en särskild utmaning för en så liten myndighet som Justitiekanslern. Nå-
gon utvärdering av de förändrade arbetsformer som införts under året har av för-
klarliga skäl inte hunnit ske under 2013.  
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I verksamhetsplanen för 2013 satte myndigheten upp nya mål för handläggnings-
tider av ärenden. I allt väsentligt har dessa mål uppfyllts.  
 
Antalet inkomna, avgjorda och balanserade ärenden framgår av tabell 1, sid 26. 
Det fanns 1 693 ärenden i balans den 31 januari 2012. Per den 31 januari 2013 var 
antalet balanserade ärenden 2 138. Av de balanserade ärendena avsåg 104 på-
gående rättegångar.  
 
Åldern på balanserade ärenden framgår av tabell 2, s. 27. Vid årets början fanns 
det 28 ärenden exklusive rättegångar i balans som var äldre än ett år. Motsvarande 
antal vid årets slut var 49 exklusive rättegångar. Frånsett rättegångar fanns vid ut-
gången av år 2013 fyra ärenden som var äldre än två år.  
 
Ärendenas omloppstid, räknad från den dag då ett ärende registrerats i diariet till 
den dag då ärendet avslutats, framgår av tabell 3, s 28. 
 
Handläggningstiden beräknad som ett genomsnitt för samtliga under året avgjorda 
ärenden var 79 dagar 2013, att jämföra med 78 dagar år 2012 och 80 dagar år 
2011. Den siffran blir dock missvisande genom att antalet kameraärenden, som 
regelmässigt har mycket kort handläggningstid, detta år varit så mycket färre.  
Mera rättvisande är att den genomsnittliga handläggningstiden vid en jämförelse 
med år 2012 har minskat för ärenden som rör tillsyn, tryck- och yttrandefrihet, 
skadestånd (utom frihetsinskränkningsärenden), övriga rättegångar och advokatä-
renden. När det gäller frihetsinskränkningsärenden har den genomsnittliga hand-
läggningstiden ökat från 185 till 193 dagar.  
 
Handläggningskostnaden per ärende, beräknat som myndighetens totala kostnader 
fördelat på antalet under året avgjorda ärenden, var högre år 2013 än föregående 
år, eller 4 602 kr jämfört med 3 649 kr år 2012. Den siffran är dock också bero-
ende av den ärendeminskning som skett när det gäller kameraövervakningsären-
den och rättshjälpsärenden; båda ärendetyper som kräver en förhållandevis myck-
et begränsad arbetsinsats. Någon beräkning av styckkostnaden per ärende fördelat 
per ärendetyp finns inte och framstår inte som meningsfull. Justitiekanslern är un-
dantagen från kravet i 3 kap. 1§ andra stycket förordningen (2000:605) om årsre-
dovisning och budgetunderlag. 
 
Intern styrning och kontroll  
Verksamheten styrs i allt väsentligt av de ärenden som kommer in till myndighet-
en. Justitiekanslern rår således inte över ärendetillströmningen eller över fördel-
ningen mellan olika ärendetyper. Styrning och prioriteringar får anpassas till den 
utifrån styrda verkligheten. Exempelvis kan en större mängd likartade ärenden 
kräva att en eller flera handläggare avsätts att under viss tid enbart hantera dessa. 
Större rättegångar kan också kräva omfördelning av arbetsuppgifter mellan en-
skilda handläggare eller enheter. Bestämmelser om tidsfrister, bl.a. på tryck- och 
yttrandefrihetens område måste också följas.  
 
Härutöver sker styrningen av verksamheten främst genom uppföljning och kon-
troll. I myndighetens verksamhetsplan finns inskrivet hur verksamheten och ären-
detillströmningen ska följas upp. Under 2013 skedde varje månad en uppföljning 
av myndighetens ekonomi. Vidare gjordes varje kvartal en uppföljning av ärende-
statistiken. Vid en verksamhetsplaneringsdag i oktober 2013 genomfördes bl.a. en 
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utvärdering av måluppfyllelsen under årets första åtta månader. Detta för att se om 
det fanns behov av särskilda insatser under resten av året, vilket dock inte var fal-
let. I samband med verksamhetsplaneringsdagen sattes också nya verksamhetsmål 
för 2014.  
 
Kompetensförsörjning  
Under året har tre personer avslutat sin tjänstgöring och tre nya föredragande re-
kryterats. Under året gjordes en smärre översyn av kansliet och ett arbete med att 
rekrytera en registrator inleddes. Antalet årsarbetskrafter uppgick till 31. Det in-
nebar en förstärkning jämfört med 2012 då antalet årsarbetskrafter var 27,67. Vid 
utgången av 2013 var 23 kvinnor och 13 män anställda på myndigheten. Två 
kvinnor och två män var tjänstlediga (föräldralediga). Härutöver har myndigheten 
haft hjälp av två personer med tidsbegränsade anställningar (timanställda). Myn-
dighetens kompetensförsörjning (åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet) 
framgår av nedanstående tabell. 
 
 
Kompetensnivå 
under 2013 

Åldersstruktur 
(födelseår) 

Kön Rörlighet (anställnings-
år) 

JK och byrå-
chefer 

1947-1972 4 K 
3 M 

1992-2013 

Övrig personal 1945-1989 24 K 
12 M 

1977-2013 

 
 
Den stora personalrörligheten på myndigheten, som främst har sin grund i att 
många medarbetare är i den ålder när familjebildning sker, innebär en utmaning 
på en så liten myndighet som Justitiekanslern. Att myndigheten trots detta kan 
hålla så hög kvalitet på arbetet beror på att det varit möjligt att rekrytera mycket 
skickliga och samtidigt erfarna medarbetare som också klarar att snabbt sätta sig 
in i arbetet. 
 
9.3 SJUKFRÅNVARO M.M.  
 

 

Sjukfrånvaro (%) 2011 2012 2013 
 

Totalt 1,9 3,4 1,8 
Långtidssjukfrånvaro  
(60 kalenderdagar) i  
förhållande till total  
sjukfrånvaro 

56,8 60,6 30,1 

Kvinnor 2,4 4,8 1,8 
Män 0,7 0,2 1,9 
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De anställdas totala sjukfrånvaro redovisas i förhållande till den sammanlagda or-
dinarie arbetstiden. Vidare redovisas långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar) i 
förhållande till total sjukfrånvaro och sjukfrånvaro fördelad på kön. Sjukfrånvaro 
fördelad på ålder redovisas inte med hänsyn till att uppgifterna kan hänföras till 
enskilda individer (se ESV Cirk 2003:3). 
 
Under året har alla anställda över 50 år erbjudits att genomgå en hälsoundersök-
ning hos företagshälsovården. 
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10 KOMMENTARER  
 
10.1 ÄRENDEUTVECKLINGEN 

 
Ärendeutvecklingen har kommenterats under avsnitt 1.2 (utvecklingen av verk-
samheten – en översikt) samt under respektive ärendegrupp. Det kan särskilt an-
märkas att antalet inledda förundersökningar och beslut om åtal i tryck- och ytt-
randefrihetsärenden ökat markant under året. En avgörande faktor är här att ingri-
panden skett i flera fall som avser några extrema webbplatser.  
 
10.2 HANDLÄGGNINGSTIDER 

              
Den genomsnittliga handläggningstiden om man räknar med alla inkomna ärenden 
ökade från 77 dagar till 79 dagar. Denna siffra är dock, som framhållits under 
avsnitt 9.2, inte relevant för att bedöma resultatet. Om man ser till varje enskild 
ärendegrupp har nämligen handläggningstiden när det gäller de ärendegrupper där 
myndigheten kan påverka tidsåtgången minskat för tillsynsärenden, tryck- och 
yttrandefrihetsärenden, skadeståndsärenden utom frihetsinskränkningsärenden och 
advokatärenden. Den något ökade handläggningstiden beträffande ärenden under 
rubrikerna integritet, remisser och rättshjälp kan inte anses vara av betydelse för 
att bedöma resultatet. Det är otillfredsställande att den genomsnittliga 
handläggningstiden för frihetsinskränkningsärenden alltjämt överstiger 
målsättningen 180 dagar. Däremot är det glädjande att arbetet med att prioritera 
avgörandet av äldre skadeståndsärenden gett resultat. I tabell 3 finns en 
redovisning av handläggningstiderna beträffande samtliga typer av ärenden. Som 
framhållits i tidigare årsredovisningar får fokus på handläggningstider aldrig ta 
över kravet på hög kvalitet i verksamheten. Främst skaderegleringsärenden och 
rättegångar har under de senaste åren inte sällan krävt mera arbete än tidigare. 
 
10.3 RESULTAT OCH UTVECKLING I ÖVRIGT 

      
Den under året genomförda organisationsförändringen som innebär att myndig-
heten har tre sakenheter samt en administrativ enhet och införandet av rotelgrup-
per där medarbetarna på varje sakenhet utgör en sådan grupp är tänkt att få sätta 
sig under det kommande året. Förhoppningen är att denna ordning ska kunna ta 
tillvara specialkompetens och åstadkomma en jämnare arbetsfördelning, något 
som bekräftas av de erfarenheter som hittills finns. Inte minst resultatet av de rät-
tegångar där Justitiekanslern under året företrätt staten visar att medarbetarnas ar-
bete håller en mycket hög kvalitet. 
 
En ny kanslichef, tillika byråchef, började sin anställning i januari 2013. Han ar-
betade första halvåret parallellt med den tidigare kanslichefen som successivt har 
lämnat över sina uppgifter. Med tanke på att den tidigare kanslichefen funnits på 
myndigheten i nästan fyrtio år har det varit av stort värde att kunna genomföra 
övergången stegvis. 
 
Arbetet för att tillsammans med Statens fastighetsverk och Domstolsverket bygga 
om och inreda ytterligare utrymme för Justitiekanslern i det s.k. Västertorn som 
ansluter till Birger jarls torn har intensifierats under året. Också i denna del har det 
varit av stort värde att myndighetens tidigare kanslichef funnits kvar i tjänst som 
projektledare. Inflyttningen i de nya lokalerna är planerad att ske den 1 juli 2014. 
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Huvudhyresgäst i Västertorn blir Miljööverdomstolen (Domstolsverket) och Justi-
tiekanslern har kunnat gå in som en part i det pågående projektet med att iord-
ningställa hela byggnaden.  
 
Under året genomfördes Justitiekanslerns 300-årsjubileum. Jubileet högtidlighölls 
genom utgivningen av en festskrift samt ett seminarium med efterföljande mot-
tagning i Riddarhusets lokaler och en middag med inbjudna gäster i Wrangelska 
palatset den 25 oktober 2013. Kostnaden för hela jubileumsfirandet uppgick till 
drygt 500 tkr, vilket varit möjligt bl.a. genom att så mycket av arbetet utförts av 
myndighetens egna anställda samt att Svea hovrätt generöst ställde lokal till förfo-
gande för jubileumsmiddagen. 
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TABELL 1 utvisande balanserade, inkomna, avgjorda ärenden 2013 

GRUPPNR Bal fr 2012 Ink 2013 Ink 2012 Summa 1 Avgj 2013 Bal t 2014 Summa 2 

TILLSYN 52 1 189 1 168 1 241 1 178 63 1 241 

Anmälan från mynd. 0 1 0 1   1 1 

Anmälan från enskild 36 647 663 683 645 38 683 

Initiativärende 8 5 9 13 8 5 13 

Ärendeförteckningar 2 210 217 212 211 1 212 

Rättegångar 0 1 0 1   1 1 

Ansvarsnämnd 1 38 34 39 35 4 39 

Inspektion 0 4 4 4   4 4 

Oklara yrkanden 5 283 241 288 279 9 288 

YTTRANDEFRIHET 38 385 414 423 352 71 423 

Tryckfrihet 8 143 166 151 130 21 151 

Radio, TV och internet 18 232 238 250 216 34 250 

Film och videogram 3 1 7 4 4   4 

Ljudupptagningar 0 1 0 1   1 1 

Radio- och TV-lagen 0 1 1 1 1   1 

Rättegångar  9 7 2 16 1 15 16 

SKADESTÅND 1 410 3 212 2 838 4 622 2 751 1 871 4 622 

Skadeståndslagen 344 1 126 792 1 470 810 660 1 470 

Frihetberövandelagen 976 1 971 1 951 2 947 1 831 1 116 2 947 

Personuppgiftslagen 26 71 48 97 66 31 97 

Rättegångar 60 38 44 98 40 58 98 

Återkrav frihetsinskr. 0 3 1 3   3 3 

Säkerhetskontroll 4 3 2 7 4 3 7 

ÖVRIGA RÄTTEG 4 0 3 4 2 2 4 

INTEGRITET 64 587 1 408 651 638 13 651 

Datalagen 0 4 1 4 4   4 

Kreditupplysningslagen 0 14 3 14 14   14 

Inkassolagen 0 59 53 59 59   59 

Kameraövervakning 43 499 1 319 542 537 5 542 

Rättegångar 21 11 32 32 24 8 32 

ÖVRIGT 49 323 323 372 331 41 372 

JK:s egen verksamhet 29 127 137 156 138 18 156 

Advokatärenden 4 53 44 57 51 6 57 

Remisser 16 111 107 127 111 16 127 

Uppdrag fr. regeringen 0 1 2 1 1   1 

Skrivelse t. regeringen 0 0 2 0     0 

Rättegångar 0 31 31 31 30 1 31 

RÄTTSHJÄLP 76 2 481 2 767 2 557 2 480 77 2 557 

Rättshjälp ersättn. 41 2 344 2 656 2 385 2 363 22 2 385 

Begäran om yttrande 18 98 66 116 82 34 116 

Rättegångar 17 39 45 56 35 21 56 

SUMMA 1 693 8 177 8 921 9 870 7 732 2 138 9 870 

Makulerade 0 33 53 33 33 0 33 

Summa inkl. mak. 1 693 8 210 8 974 9 903 7 765 2 138 9 903 

Balansen från 2012 överensstämmer inte helt med ÅRR för 2012 eftersom händelser i ett antal ärenden 

har diarieförts i efterhand. 
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TABELL 2 UTVISANDE UNDER VILKA ÅR TILL 2014 BALANSERADE ÄRENDEN INKOMMIT 

GRUPPNR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Summa 

TILLSYN 0 0 0 3 7 53 63 

Anmälan från mynd           1 1 

Anmälan från enskild       3 5 30 38 

Initiativärende         2 3 5 

Ärendeförteckningar           1 1 

Rättegångar           1 1 

Ansvarsnämnd           4 4 

Inspektion           4 4 

Oklara yrkanden           9 9 

TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHET 0 0 0 0 9 62 71 

Tryckfrihet           21 21 

Radio, TV och internet         1 33 34 

Film och videogram             0 

Ljudupptagningar           1 1 

Radio och TV-lagen             0 

Rättegångar          8 7 15 

SKADESTÅND 2 0 4 8 51 1 806 1 871 

Skadeståndslagen       1 25 634 660 

Frihetsberövandelagen         5 1 111 1 116 

Personuppgiftslagen           31 31 

Rättegångar 2   4 7 21 24 58 

Återkrav frihetsinskr.           3 3 

Säkerhetskontroll           3 3 

ÖVRIGA RÄTTEG 1 1 0 0 0 0 2 

INTEGRITET 0 0 0 0 3 10 13 

Datalagen             0 

Kreditupplysningslagen             0 

Inkassolagen             0 

Kameraövervakning           5 5 

Rättegångar         3 5 8 

ÖVRIGT 0 0 0 0 3 38 41 

JK:s egen verksamhet         1 17 18 

Advokatärenden         2 4 6 

Remisser           16 16 

Uppdrag fr. regeringen             0 

Skrivelse t. regeringen             0 

Rättegångar           1 1 

RÄTTSHJÄLP 0 0 0 0 2 75 77 

Rättshjälp ersättn.           22 22 

Begäran om yttrande         2 32 34 

Rättegångar           21 21 

SUMMA 3 1 4 11 75 2 044 2 138 
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TABELL 3 VISAR DEN GENOMSNITTLIGA HANDLÄGGNINGSTIDEN 

ÄRENDEGRUPP ANTAL AVGJORDA ÄRENDEN HANDLÄGGNINGSTID  

I DAGAR 

TILLSYN 
2011 1 219 42,73 

2012 1 179 39,38 

2013 1 178 31,83 

TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHET 
2011 469 44,23 

2012 411 28,78 

2013 352 21,31 

SKADESTÅND (VARAV FRIHETSINKR.) 
2011 2 622 211,39 

Frihetsinskr 1 451 Frihetsinskr 159,47 

2012 2 879 201,21 

Frihetsinskr 1 824 Frihetsinskr 185,03 

2013 2 751 186,18 

Frihetsinskr 1 831 Frihetsinskr 193,22 

ÖVRIGA RÄTTEGÅNGAR 
2011 4 2 499,75 

2012 4 1 114,50 

2013 2 950,00 

INTEGRITET 
2011 1 429 10,42 

2012 1 401 14,54 

2013 638 17,59 

ADVOKATÄRENDEN 
2011 66 28,15 

2012 44 22,89 

2013 51 20,49 

REMISSER 
2011 81 62,28 

2012 101 48,95 

2013 111 57,06 

UPPDRAG FRÅN REGERINGEN 
2011 2 22,80 

2012 2 28,50 

2013 1 0,00 

RÄTTSHJÄLP 
2011 2 431 7,07 

2012 2 729 6,58 

2013 2 480 9,07 

GENOMSNITTLIG HANDLÄGGNINGSTID 

2011 8 465 80,31 

2012 8 917 77,71 

2013 7 733 79,32 
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RESULTATRÄKNING
(tkr) Not 2013 2012

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 36 979 32 862

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 9 13

Intäkter av bidrag 150 150

Summa 37 138 33 025

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 3 -27 764 -24 972

Kostnader för lokaler -3 747 -3 668

Övriga driftkostnader 4 -4 904 -3 697

Finansiella kostnader 5 -18 -13

Avskrivningar och nedskrivningar -705 -676

Summa -37 138 -33 025

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för 

finansiering av bidrag 52 860 50 994

Medel som erhållits från myndigheter för 

finansiering av bidrag 6 3 100 0

Övriga erhållna medel för finansiering av 

bidrag 7 1 021 605

Finansiella intäkter 8 303 46

Lämnade bidrag 9 -57 284 -51 653

Saldo 0 -8

Årets kapitalförändring 10 0 -8
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BALANSRÄKNING
(tkr) Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 11 0 22

Summa 0 22

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 846 798

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 776 1 233

Summa 1 622 2 031

Fordringar

Fordringar hos andra myndigheter 14 139 192

Övriga fordringar 80 85

Summa 219 278

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 15 991 1 034

Summa 991 1 034

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 16 2 938 2 721

Summa 2 938 2 721

SUMMA TILLGÅNGAR 5 770 6 086

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Balanserad kapitalförändring 17 80 88

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 0 -8

Summa 80 80

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 18 1 598 1 763

Skulder till andra myndigheter 19 1 198 1 080

Leverantörsskulder 158 729

Övriga skulder 20 705 501

Summa 3 660 4 073

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 21 2 030 1 934

Summa 2 030 1 934

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 5 770 6 086
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Anslag Ing. över- Årets till- Indrag- Totalt Utgifter Utgående

(tkr) förings- delning ning disponi- över-

belopp enl. regl. belt förings-

brev belopp belopp

Not

Uo 01 6:2 Ramanslag

ap.1 Justitiekanslern 22 1 682 36 617 -647 37 652 -35 804 1 848

Uo 04 1:13 Ramanslag

ap. 1 Kostnader för vissa

skaderegleringar m.m. 23 -4 216 60 163 0 55 947 -54 254 1 693

Summa -2 534 96 780 -647 93 599 -90 058 3 541

ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd

av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

Justitiekanslerns bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om

myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna  

råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605)  

om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)   

tillämpar myndigheten brytdagen den 3 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 

15 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. 

Kostnadsmässig anslagsavräkning

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först 

vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2012, 548 tkr, 

har år 2013 minskat med 219 tkr.

Avvikelser från ekonomiadministrativa regler

Justitiekanslern är undantagen från kravet i 3 kap. 1§ andra stycket förordningen (2000:605) 

om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock översiktligt anges hur

verksamheten bedrivits.

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar 

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade 

licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde

om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.

Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 75 tkr. Avskrivnings-

tiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till 10 år  när det gäller ombyggnaden

av Birger Jarls torn där Justitiekanslern har rätt att ingå hyresavtal med kontraktstid 10 år

enligt regeringsbeslut 2005-03-17 Ju 2004/10319/Å.

Avskrivningstiden för övriga förbättringsutgifter uppgår till högst den återstående giltighets-

tiden på hyreskontraktet dock lägst tre år.

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod och avskrivningen under anskaffningsåret

sker från den månad tillgången tas i bruk.
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Tillämpade avskrivningstider 

3 år Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter

Datorer och kringutrustning

Maskiner och tekniska anläggningar

5 år Inredningsinventarier

Övriga kontorsmaskiner

10 år Förbättringsutgift på annans fastighet, ombyggnad av

Birger Jarls torn.

Avskrivningar för övriga förbättringsutgifter uppgår till återstående 

giltighetstid på hyreskontraktet

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning

beräknas bli betalda. 

Övriga omsättningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärdet enligt lägsta

värdets princip. 

Skulder

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag

Lön

Justitiekansler Anna Skarhed 1 273

  

Inga förmåner

Anställdas sjukfrånvaro

Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid 22 i resultatredovisningen.
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Noter
(tkr)

Resultaträkning

2013 2012

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag 36 979 32 862

Summa 36 979 32 862

Summa "Intäkter av anslag" och "Erhållna medel från statsbudgeten (89 839 tkr) 

skiljer sig från summa "Utgifter" ( 90 058 tkr) på anslagen. Skillnaden beror på minskning av

semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (-219 tkr). Denna post har belastat 

anslaget, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter av offentligrättsliga avgifter, kopior 9 13

Summa 9 13

Not 3 Kostnader för personal

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 

avgifter enligt lag och avtal) 17 999 15 881

Övriga kostnader för personal 9 765 9 091

Summa 27 764 24 972

Ökade personalkostnader beror på att antalet anställda har ökat.

Not 4 Övriga driftkostnader

Kostnader för advokater i samband med rättegångar 1 368 738

Övriga driftkostnader 3 536 2 959

Summa 4 904 3 697

Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående år beror bl.a. på att

kostnaderna för advokater som anlitas i rättegång har ökat samt vissa kostnader

i samband med JK:s 300-års jubiléum.

Not 5 Finansiella kostnader

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 18 13

Summa 18 13

Not 6 Medel som erhållits från myndigheter för att finansiera bidrag

Ersättning från Domstolsverket för utbetald ersättning i samband

med förlikning. 3 100 0

Summa 3 100 0

Not 7 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Ersättning från motparter för statens rättegångskostnader 1 021 605

Summa 1 021 605

Not 8 Finansiella intäkter

Ränta på ersättning från motparter för statens rättegångskostnader 303 46

Summa 303 46

Not 9 Lämnade bidrag

Ersättning vid frihetsinskränkning m.m. 57 284 51 653

57 284 51 653

Not 10 Årets kapitalförändring
Värdereglerade fordringar 0 -8

Summa 0 -8
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Balansräkning

2013-12-31 2012-12-31

Not 11 Rättigheter och andra immateriella anläggnings-tillgångar
Ingående anskaffningsvärde 412 412

Summa anskaffningsvärde 412 412

Ingående ackumulerade avskrivningar -390 -301

Årets avskrivningar -22 -89

Summa ackumulerade avskrivningar -412 -390

Utgående bokfört värde 0 22

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 1 491 1 166

Årets anskaffningar 273 325

Summa anskaffningsvärde 1 764 1 491

Ingående ackumulerade avskrivningar -693 -577

Årets avskrivningar -226 -116

Summa ackumulerade avskrivningar -919 -693

Utgående bokfört värde 846 798

Not 13 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 3 556 2 968

Årets anskaffningar 0 1 326

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0 -738

Summa anskaffningsvärde 3 556 3 556

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 322 -2 590

Årets avskrivningar -457 -470

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0 738

Summa ackumulerade avskrivningar -2 779 -2 322

Utgående bokfört värde 776 1 233

Not 14 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 139 192

Summa 139 192

Not 15 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 858 853

Övriga förutbetalda kostnader 133 181

Summa 991 1 034
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2013-12-31 2012-12-31

Not 16 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 2 364 1 704

Redovisat mot anslag 90 058 84 031

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 

räntebärande flöde -89 675 -83 370

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 2 747 2 364

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 

mot anslag

Ingående balans 548 724

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -219 -175

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 

mot anslag 329 548

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Ingående balans -192 -195

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 6 704 3 716

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -96 325 -87 083

Betalningar hänförbara till anslag 89 675 83 370

Övriga skulder på statens centralkonto -138 -192

Summa Avräkning med statsverket 2 938 2 721

Not 17 Balanserad kapitalförändring

Ingående balans 88 88

Periodiseringsdifferenser transfereringsverksamhet -8 0

Summa 80 88

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 1 763 1 001

Under året nyupptagna lån 459 1 433

Årets amorteringar -623 -671

Utgående balans 1 598 1 763

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 3 000 4 000

Not 19 Skulder till andra myndigheter

Arbetsgivaravgifter 455 424

Leverantörsskulder andra myndigheter 743 656

Summa 1 198 1 080

Not 20 Övriga skulder

Personalens källskatt 644 489

Övrigt 61 12

Summa 705 501

Not 21 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 1 867 1 689

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 0 37

Övriga upplupna kostnader 163 208

Summa 2 030 1 934
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Anslagsredovisning

Not 22 Uo 01 6:2 ap.1 Justitiekanslern

Justitiekanslern får disponera 1 035 tkr av det ingående 

överföringsbeloppet, d.v.s.3% av föregående års tilldelning 34 488 tkr

enligt regleringsbrevet

Beviljad anslagskredit 1 099 tkr.

Anslaget är icke räntebärande

Not 23 Uo 04 1:13 ap. 1 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Enligt regeringsbeslut 2013-11-28 Ju2013/7900/Å o Ju2013/7989/SIM 

(delvis) ökade tilldelade medel till 60 163 tkr.

Beviljad anslagskredit 1 205 tkr.

Anslaget är icke räntebärande

2013 2012

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning för frihetsinskränkning 51 168 48 425

2. Frihetsinskränkning, ombudskostnader 2 687 2 787

3. Frihetsinskränkning, kostnad i samband med rättegång 74 253

4. Frihetsinskränkning,  livränta efter rekvisition från SPV 243 121

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd m.m. i övriga ärenden 0 0

2. Ombudskostnader i övriga ärenden 12 0

3. Kostnader i samband med statens rättegångar 1 395 394

4. Kostnader i samband med rättegång inför internationell domstol m.m. 0 0

5. Kostnad för förundersökning i brottmål 0 0

Rättegångskostnader, ersättning från motpart -1 325 -659

54 254 51 321
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

UPPGIFTER

(tkr) 2013 2012 2011 2010 2009

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 3 000 4 000 3 000 4 000 4 000

Utnyttjad 1 598 1 763 1 001 1 733 2 417

Kontokrediter Riksgäldskontoret (ej tillämpligt)

Räntekonto Riksgäldskontoret (ej tillämpligt)

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0

Avgiftsintäkter 9 13 8 * 656 656

Anslagskredit

Beviljad kredit anslag 01 6:2 ap.1 JK 1 099 1 035 906  1 745 2 053

Utnyttjad 0 0 96  1 499 1 997

Beviljad kredit anslag 04 1:13 ap.1 1 205 4 216 3 916 3 516 3 582

Utnyttjad 0 4 216 3 300 2 576 2 512

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande  anslag 01 6:2 ap. 1 JK 1 848 1 682 0 0 0

varav intecknat 0 0 0 0 0

Anslagssparande anslag 04  1:13 ap. 1 1 693 0 0 0 0

varav intecknat 0 0 0 0 0

Bemyndiganden (ej tillämpligt)

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 31 28 26  24 25

Medelantalet anställda (st) 32 29 27 26 26

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 175 1 155 1 082 1 215 1 073

Kapitalförändring

Årets 0 -8 88 0 0

Balanserad 80 88 0 0 0

* Pga ändrad redovisningsprincip 2011 så ingår inte ersättningarna för ombud i rättegångar 

i avgiftsintäkterna.
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