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Beskrivning
Författare: Hans-Gunnar Axberger.
JO är ett av Sveriges äldsta ämbeten. Det har inspirerat liknande institutioner över hela världen
och gjort ordet ombudsman till ett internationellt begrepp.
Det började revolutionsåret 1809. En av tidens ledargestalter, Lars August Mannerheim, blev
riksdagens förste ombudsman, en "moderator mellan kung och folk", lär han ha kallat sig. I
formella ordalag stadgade den nya grundlagen att riksens ständer skulle välja en för
lagkunskap och redlighet känd man att såsom dess ombud ha tillsyn över lagarnas efterlevnad.
Uppdraget är ännu detsamma. JO - i riksdagens tjänst beskriver dess tillkomst och hur ämbetet
utvecklats.
Idag kan JO betraktas som en medborgarnas förlängda arm, till för att utreda deras klagomål
mot myndigheter och domstolar. I boken framgår vilka regler som styr och hur det går till i
praktiken när en JO-anmälan tas om hand. Praxis och ombudsmännens bedömningsgrunder
diskuteras, med exempel från tillsynens kärnområden: domstolarna, socialtjänsten, polisen och
kriminalvården.
Författare är Hans-Gunnar Axberger, som av riksdagen valdes till justitieombudsman 2007 och
lämnade uppdraget 2013.

Annan Information
JO undersöker klagomålen, inleder undersökningar på eget initiativ och gör inspektioner i
ämbetsverk och anstalter. JO övervakar särskilt att god förvaltning iakttas och att de
grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras. Petri Jääskeläinen är riksdagens
justitieombudsman. Maija Sakslin och Pasi Pölönen är.
Nya chefs-JO Elisabeth Rynning vill förutom att granska systemfel även utkräva enskildas
ansvar. En fredag i . Elisabeth Rynning tillträdde tjänsten som ny chefs-JO den 5 september.
Men när . Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen, är fyra till antalet
varav en av de fyra är chefs-JO. Elisabeth.
4 okt 2017 . JO konstaterar att UD under senare år återkommande kritiserats av både JO,
riksdagens konstitutionsutskott och Justitiekanslern ”för sin hantering av framställningar om
att få ta del av handlingar”. JO skriver att man förutsätter att departementet ”nu vidtar åtgärder
med anledning av kritiken”. Läs mer:.
4 okt 2014 . Kenneth G Forslund, (S), får en av de tyngsta posterna i riksdagen. På tisdag väljs
. Jo, det gick sådana rykten, att jag skulle erbjudas en biståndsministerpost. Och det hade .
Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i
utskottet speglar riksdagens utseende.
2 dagar sedan . Riksdagens konstitutionsutskott (KU) föreslår Thomas Norling som ny
justitieombudsman (JO). . Beslutet om ny JO fattas av riksdagen den 14 december och Norling
tillträder posten den 1 april 2018. Totalt finns fyra justitieombudsmän, en av dessa tjänster är
vakant i dag. Av TT. Publicerad: 12 december.
30 aug 2017 . Regeringskansliet; Revisorsinspektionen; Riksantikvarieämbetet; Riksarkivet;
Riksdagens ombudsmän -JO; Riksdagsförvaltningen; Riksgälden; Rymdstyrelsen;
Rättsmedicinalverket.
landsting sökt en chefstjänsteman, väckt frågor huruvida förfarandet varit förenligt med TF:s
regler om allmänna handlingars offentlighet och med gällande regler för tillsättning av
kommunala tjänster. Härtill kommer att ett liknande ärende tagits upp till utredning efter
anmälan till JO från en enskild person. De här granskade.
4 oktober 2016 19:317 minuters läsning. Jag ska nu berätta om några händelser i min tjänst
som meteorolog på Högkvarteret. Jo, för även där behövs det en och annan väderkunnig
person ibland. Eftersom man som meteorolog.
24 apr 2015 . Föreläsning på Södertörns Högskola, kursen Datajournalism för
yrkesverksamma journalister. Så här kan du som är journalist följa och bevaka riksdagens
arbete …
2 dagar sedan . Tidigare har han bland annat varit chefsjurist vid Pensionsmyndigheten samt

arbetat med flera statliga utredningar. Beslutet om ny JO fattas av riksdagen den 14 december
och Norling tillträder posten den 1 april 2018. Totalt finns fyra justitieombudsmän, en av dessa
tjänster är vakant i dag. politik.
6 dec 2017 . Stämman körde över valberedningen som hade kört över medlemmarna.
Moderata ungdomsförbundets ordförande i Karlstad, Hampus Kopparklint, kan ta sin mamma
Marléne Lund Kopparklint till riksdagen.
6 aug 2016 . En stark lagstiftning om tjänstefel, som också omfattar domare och riksrevisorer,
skulle kunna balansera det skydd mot påtryckningar som dessa tjänster bör ha, men inte
skydda dem från personliga missgrepp i tjänsten. Om JO, och bara JO, får makt att åtala höga
statstjänstemän blir de medvetna om att de.
2 dagar sedan . Riksdagens konstitutionsutskott (KU) föreslår Thomas Norling som ny
justitieombudsman (JO). Thomas Norling är född . Beslutet om ny JO fattas av riksdagen den
14 december och Norling tillträder posten den 1 april 2018. Totalt finns fyra
justitieombudsmän, en av dessa tjänster är vakant i dag. A A. TT.
1966 blev han kanslichef hos JO och 1969 ställföreträdande JO. Han har utgivit följande
skrifter: Skatteprocess (1962), I statens tjänst (1966), JO — riksdagens ombudsmän (1969),
Lagen om sluten psykiatrisk vård (1970), Offentlighet och sekretess i lag och praxis (1971),
Förvaltningsprocess (1971), Handläggning (1971).
Sammanfattning. Med begagnande av sin initiativrätt lägger utskottet fram förslag till en
ordning som möjliggör för riksdagen att utse en eller flera ställföreträdande ombudsmän vid
JO-ämbetet. Förslaget innebär att en person som har tjänstgjort som riksdagens ombudsman
kan utses till ställföreträdande ombudsman.
2 dagar sedan . Tidigare har han bland annat varit chefsjurist vid Pensionsmyndigheten samt
arbetat med flera statliga utredningar. Beslutet om ny JO fattas av riksdagen den 14 december
och Norling tillträder posten den 1 april 2018. Totalt finns fyra justitieombudsmän, en av dessa
tjänster är vakant i dag. politik.
Som har framgått tidigare är JO och JK i dag ensamma behöriga att väcka åtal mot
riksåklagaren och vice riksåklagaren när det gäller brott som har begåtts i tjänsten (5 § lagen
om Justitiekanslerns tillsyn, 6 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän och 3 §
andra stycket åklagarförordningen [2004:1265]). Det kan.
18 okt 2017 . Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att skicka bifogat svar till riksdagens
ombudsmän, JO. Sammanfattning. En kallelse från Barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen (BUP) skickades den. 2017-06-16 av psykolog till målsman för en patient, som
psykologen skulle träffa efter sin semester (4 veckor).
12 sep 2017 . Ljusdals-Postens reporter anmälde då Närljus till Justitieombudsmannen (JO), en
av Riksdagens ombudsmän som granskar myndigheter, eftersom myndigheter enligt
offentlighetsprincipen ska lämna ut handlingar till allmänheten "skyndsamt". Även stiftelser
ingår i JO:s granskningsområde. JO avslår.
25 sep 2017 . De ber JO utreda ifall riksdagen bryter mot förvaltningsdomstolens beslut om att
riksdagen måste lämna ut besökarlistorna i enlighet med offentlighetslagen, och om riksdagens
hantering av besökarregistren är i enlighet med god förvaltningssed. Chefredaktörerna anser
också att riksdagen agerar fel då.
mening (se Hans-Gunnar Axberger, JO – i riksdagens tjänst, Elanders Sverige AB, Mölnlycke.
2014, s 52 f.), måste de anses äga sådan juridisk tyngd att de bör redovisas här. Detsamma
gäller uttalanden av rikets justitiekanslerer (se lagen [1975:1339] om justitiekanslerns tillsyn).
Viss litteratur jag hänvisat till är skriven av.
The latest Tweets from Justitieombudsmannen (@JO_justitieomb). Aktuellt från Riksdagens
ombudsmän – JO (Justitieombudsmannen). Direkta frågor hänvisas till

https://t.co/98WMHDs0OK. Läs mer på https://t.co/05ZtDU94UT. Stockholm, Sverige.
2017-08-24. Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO). Förvaltningens förslag till beslut. 1.
Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Riksdagens
ombudsmän. (JO). 2. Beslutet justeras omedelbart. Lena Holmdahl. Inger Pripp.
Utbildningsdirektör. Grundskoledirektör. Sammanfattning.
LÄSA. JO - i riksdagens tjänst PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Hans-Gunnar
Axberger. JO är ett av Sveriges äldsta ämbeten. Det har inspirerat liknande institutioner över
hela världen och gjort ordet ombudsman till ett internationellt begrepp.Det började
revolutionsåret 1809. En av tidens ledargestalter, Lars August.
13 okt 2016 . En riksdagsledamot kan inte dömas för brott i tjänsten, så länge inte fem
sjättedelars majoritet av riksdagen godkänner det. . Jo, att en riksdagsledamot kan inte åtalas
för ett brott denne begår i riksdagens talarstol – så länge inte fem sjättedelars majoritet av
riksdagen ger sitt godkännande för det.
TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2016-01-25. Ärende/Dok. id. TN 2015-1589. Infosäk. klass. K1
(Öppen). Handläggare. Björn Holmberg. 08-686 1588 bjorn.holmberg@sll.se. Trafiknämnden.
2016-02-23, punkt 14. Yttrande med anledning av anmälan till Riksdagens ombudsmän - JO.
Ärendebeskrivning. Förslag till yttrande med.
I fråga om befattningshavare vid försvarsmakten omfattar tillsynen dock endast befäl av lägst
fänriks grad och dem som innehar motsvarande tjänsteställning. Ombudsmännens tillsyn
omfattar ej 1. riksdagens ledamöter, 2. riksdagsstyrelsen, Valprövningsnämnden, Riksdagens
överklagandenämnd eller riksdagsdirektören,
kżdżA RIKSDAGENS. J *: OMBUDSMÄN YTTRANDE. Datum Dnr Sid. 1 (2). -+ - - - - - R
78-2016. Justitieombudsmannen 2016-09- ? 7. Lars Lindström. Regeringskansliet.
Justitiedepartementet. Straffrättsenheten. 103 33 Stockholm. Remiss av delbetänkandet Ett
starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och.
8 feb 2017 . KU föreslår Thomas Norling som ny JO. JONyhetRiksdagens
konstitutionsutskott, KU, föreslår att riksdagen utser Thomas Norling till ny
justitieombudsman, JO, från 1 april nästa år.2017-12-13.
Riksdagens ombudsmän. Riksdagens ombudsmän, det officiella namnet på ämbetet
Justitieombudsmannen (JO). Se justitieombudsman. (11 av 11 ord). Vill du få tillgång till hela
artikeln? Skaffa NE.se eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, Riksdagens
ombudsmän.
20 sep 2017 . JO ärende 6865-2016 är ännu inte avgjort. Saken gäller huruvida ett privat bolag
får anlitas för att göra utredningar om barn och JO begärde ett yttrande av Karlskrona
Socialnämnd. Yttrandet är förbluffande dumt. Så här säger kommunallagen, kapitel 3, § 16 :
Socialtjänstlagen, kapitel 2, § 5 : : Riksdagens.
JO-justitieombudsmannen. . En justitieombudsman (JO) är en av riksdagen vald person som
skall övervaka att domstolar och andra myndigheter och tjänstemän vid myndigheter (samt
även . Det yttersta vapnet är att en JO, som särskild åklagare, kan väcka åtal mot en tjänsteman
för tjänstefel eller annat brott i tjänsten.
8 feb 2016 . För väldigt lång och trogen tjänst fick Jan-Ove Waldners igår ta emot
Idrottsakademins hederspris på Idrottsgalan. Så här länge har karriär pågått.
Riksdagens ombudsmän, JO. Saco-S-förening. Publicerad: Torsdag 15 jun 2017. Senast
uppdaterad: Torsdag 15 jun 2017. Box 16327 103 26 Stockholm. Kontakt tfn: 08-786 40 00.
Fax: 08-21 65 58. Webbplats: www.jo.se.
Justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen väljs av riksdagen för fyra år
i sänder. Enligt grundlagen skall justitieombudsmannen och biträdande justitieombudsmännen
ha utmärkta lagkunskaper. Valet förrättas efter att grundlagsutskottet har gjort en bedömning

av dem som anmält sig. Valet förrättas.
I lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän finns regler om JO:s tillsyn.
Under JO:s tillsyn står bl.a. 1) statliga och kommunala myndigheter, 2) tjänstemän och
befattningshavare vid dessa myndigheter samt 3) annan som innehar tjänst eller uppdrag
varmed följer myndighetsutövning, såvitt avser denna.
Justitieombudsmännen (JO) – Riksdagens ombudsmän – kontrollerar att myndigheter och
deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet och . gör
kritiska, vägledande och/eller rådgivande uttalanden, men JO har även rätt att initiera
disciplinförfarande mot en tjänsteman för tjänsteförseelse.
2 dagar sedan . Tidigare har han bland annat varit chefsjurist vid Pensionsmyndigheten samt
arbetat med flera statliga utredningar. Beslutet om ny JO fattas av riksdagen den 14 december
och Norling tillträder posten den 1 april 2018. Totalt finns fyra justitieombudsmän, en av dessa
tjänster är vakant i dag. politik.
JO-ANMÄLNINGAR (GT) Riksdagens ombudsmän, eller i vardagligt tal
Justitieombudsmannen (JO), finns till för varje enskild medborgare och granskar
myndigheters behandling av varje enskild . I augusti i fjol började Therese Thomsson sin
tjänst som chef för myndighetsavdelningen inom socialförvaltningen på Gotland.
Anmälan prövas eller har prövats av Riksdagens ombudsmän (JO). Justitiekanslern och JO
har i fråga om tillsynen över den offentliga verksamheten helt likartade uppgifter, varför
Justitiekanslern regelmässigt avstår från att granska klagomål som prövas eller redan har
prövats av JO. Anmälan gäller ett beslut att inleda, inte.
26 nov 2016 . Av särskilt intresse är frågan huruvida JO tillsätter tjänster efter utlysning enligt
6 § anställningsförordningen (som efter särskilt beslut i riksdagsstyrelsen 1995 även gäller
riksdagens myndigheter, till vilka såväl JO som RRV hör). Vi anhöll sålunda hos JO om ett
stickprov, nämligen alla anställningsbeslut.
21 jul 2013 . JO RIKSDAGENS. OMBUDSMAN. BESLUT. Datum. D nr. 4087-2013.
Justitieombudsmannen. Cecilia Renfors. 2014-116-3 o. Kritik mot landshövdingen i Skåne län
för att ha använt sig av sin tjänstetitel i en privat angelägenhet. Beslutet i korthet:
Landshövdingen i Skåne län använde sin officiella.
Jämför priser på JO - i riksdagens tjänst (Inbunden, 2014), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av JO - i riksdagens tjänst (Inbunden, 2014).
5 okt 2010 . Datainspektionen konstaterar att Riksdagens ombudsmän (JO) vid publice- ring
av namnet . webbplats tillhörande Riksdagens ombudsmän (i fortsättningen JO), www.jo.se.
Personuppgifterna fanns angivna i ett beslut som hade fattats av. JO i ett .. ser för
befattningshavaren även utanför tjänsten. Det bör.
Hans-Gunnar Axberger budsman fick jag i uppdrag att för JO-ämbetets räkning författa en
sådan översikt. JO – i riksdagens tjänst är resultatet av det uppdra-. Pris: 213 kr. Inbunden,.
2014. Skickas inom 10-15 vardagar. Köp JO - i riksdagens tjänst av Hans-Gunnar Axberger
hos Bokus.com. Bild på boken JO – i riksdagens.
1 mar 2005 . 4. Förkortningar. JO. Riksdagens ombudsmän eller årsboken Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. KAF. F (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.. KU.
Konstitutionsutskottets betänkande. L. Lag. LAS. Lagen (1982:80) om anställningsskydd. LFA.
Lagen (1994:261) om fullmaktsanställning. LJK.
En mycket översiktlig genomgång av Justitieombudsmannens och Riksdagens ombudsmäns
(JO) tryckta . 4 Se JO 1984:1 Moderna efterforskningsmetoder i skatte- och
kronofogdemyndigheternas verksamhet och. JO 1985/86 s. 359 JO . myndighetens tjänster till
riktade informationsinsatser vid presskonferenser. Sådant.
19 sep 2017 . Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en

myndighet under riksdagen och en del av riksdagens kontrollmakt. JO:s . Kritiken framförs i
ett beslut där JO redogör för vad som har hänt, vilket fel som har begåtts och ofta hur
myndigheten eller tjänstemannen borde ha agerat.
4 mar 2015 . JO – i riksdagens tjänst. En översikt av JO-ämbetet och dess verksamhet. Bild på
boken JO – i riksdagens tjänst Fotograf: JO. Boken är skriven av Hans-Gunnar Axberger och
utkom 2014. 132 sidor. Ladda ner boken (pdf, öppnas i nytt fönster). Den som vill köpa ett
tryckt exemplar av boken kan göra det via.
handlingarna. Postblanketten bifogas detta yttrande. Det framgår vidare under punk- ten l på
sidan 10 att när en patient vill ta del av sin journal på plats, kan detta också ske genom
befullmäktigat ombud. Riksdagens ombudsmän. E-post: justitieombudsmannen@jo.se. Box
16327. Telefon: 08-7864000. 103 26 Stockholm.
Kontaktuppgifter till Sveriges Riksdag Stockholm, telefonnummer, adress, se information om
företaget.
I fråga om befattningshavare vid försvarsmakten omfattar tillsynen dock endast befäl av lägst
fänriks grad och dem som innehar motsvarande tjänsteställning. Ombudsmännens tillsyn
omfattar ej. 1. riksdagens ledamöter,; 2. riksdagsstyrelsen, Valprövningsnämnden, Riksdagens
överklagandenämnd eller riksdagsdirektören,.
12 jan 2016 . Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en del
av riksdagens kontrollmakt. JO har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över
tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar
såväldomstolar och andra myndigheter som de.
Riksdagens kontrollmakt – KU. • RF 13:3 – Åtal av statsråd. – Brott i utövningen av
statsrådstjänsten. – Grovt åsidosatt sin tjänsteplikt. • ”endast om”. • Gränsdragningsproblem. –
Åtalsbeslut av KU. • JO väcker åtalet. • HD prövar åtalet. – Ingen självständig
straffbestämmelse. Riksdagens kontrollmakt -. Misstroendeförklaring.
Riksdagens ombudsmän (JO). Justitiekanslern (JK) kontrollerar övergripande att
myndigheterna och tjänstemännen på myndigheterna följer gällande lagar och bestämmelser.
Inriktningen är att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten. Justitiekanslern
(JK). Europeiska ombudsmannen behandlar klagomål.
2 dagar sedan . Tidigare har han bland annat varit chefsjurist vid Pensionsmyndigheten samt
arbetat med flera statliga utredningar. Beslutet om ny JO fattas av riksdagen den 14 december
och Norling tillträder posten den 1 april 2018. Totalt finns fyra justitieombudsmän, en av dessa
tjänster är vakant i dag. politik.
Riitta-Leena Paunio har en lång karriär vid JO:s kansliet. Hon tillträdde en tjänst som yngre
justitieombudsmannasekreterare 1972. Hon fortsatte som äldre
justitieombudsmannasekreterare, referendarieråd och kanslichef. Hon var suppleant för
biträdande justitieombudsmannen 1992 - 1995. Från 1996 till slutet av 2001 var.
21 apr 2015 . Och varför är FI inte med i Riksdagen? – Jo, det krävs ju 4 % för att komma in.
Därefter följde en rundvandring i Riksdagshuset: genom bankhallen, till åhörarläktaren,
kvinnorummet och utställningen Den goda gärningen om Raoul Wallenberg. Särskilt
fascinerade var det få sitta i de riktiga ledamotsstolarna.
Sådana statliga myndigheter producerar tjänster som överlappar med kommunens insatser, t.
ex. inom socialtjänstområdet. . 5.1 Myndigheter av betydelse för hela kommunen
Valmyndigheten, Riksdagens ombudsmän JO, de allmänna förvaltningsdomstolarna,
Statistiska Centralbyrån SCB, Kammarkollegiet, Nämnden för.
23 jun 2016 . Det yttersta ansvaret för att Migrationsverket kan fatta beslut inom rimlig tid och
inom författningsreglerade tidsfrister ligger enligt JO hos regering och riksdag. JO överlämnar
därför sitt beslut till Justitiedepartementet. Mot bakgrund av situationen på asylområdet uttalar

JO sin avsikt att inom ramen för ett.
riksdagstryck, utskottsbetänkanden,. JO:s ämbetsberättelser, JK-beslut, RÅ:s föreskrifter som
publiceras i RÅFS,. RÅ:s allmänna råd som publiceras i RÅC, RÅ:s .. vid avgörandet av
klagomåls- och anmälningsärenden sker denna verksamhet genom utfärdande av
tjänsteföreskrifter och cirkulär. JO brukar i nästan alla fall.
25 jan 2016 . Riksdag och regering saknar tydliga etiska regler. Men en ny uppförandekod är
på gång. Jo, nog vore det bättre om utrikesministern hade tackat nej till Kommunals
lägenhetskontrakt där på Pridefestivalen 2014. Det tillstod Stefan Löfven i Agendas
partiledardebatt förra helgen. – Då hade jag kunnat stå här.
11 maj 2017 . Yttrande till JO Riksdagens ombudsmän i skolplaceringsärenden (dnr. 16672017 och dnr . Utbildningsnämnden har anmodats yttra sig över två anmälningar som gjorts till
JO. Anmälningarna avser . i E-tjänsten på morgonen den 1 mars inte fanns någon information
som antydde att något skulle vara fel i.
15 okt 2013 . Radiotjänst i Kiruna har dragit på sig 38 JO-anmälningar på två år – men slipper
kritik . JO har på grund av att ett stort antal anmälningar kommit in mot Radiotjänst i Kiruna
utrett sju av dessa anmälningar. .. "Inte där för att bli vänner" - seminarium i riksdagen om
medling för att undvika juridiska tvister.
24 apr 2017 . Det gjordes även en anmälan till JO mot socialtjänsten i samtliga stadsområden
inom Malmö stad samt polisen. . Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän
som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som
styr deras arbete – särskilt sådana.
2 dagar sedan . Riksdagens konstitutionsutskott (KU) föreslår Thomas Norling som ny
justitieombudsman (JO). Thomas Norling är född 1962 . Beslutet om ny JO fattas av riksdagen
den 14 december och Norling tillträder posten den 1 april 2018. Totalt finns fyra
justitieombudsmän, en av dessa tjänster är vakant i dag. TT.
ärendet ska hanteras, t.ex. att det ska skrivas av eller tas upp till vidare utredning. Detta förslag
granskas oftast av en byråchef. Det slutliga ställningstagandet i varje enskilt ärende görs av en
justitieombudsman. JO:s granskning är främst inriktad på att kontrollera att domstolar och
myndigheter samt deras anställda tillämpar.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade
premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och
debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin!
JO RIKSDAGENS BESLUT Dnr OMBUDSMÄN 2015-12-17 5389-2014
Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Kritik mot skolor i Strömsunds kommun för att de har
agerat i strid med objektivitetsprincipen i 1 kap. . Samtidigt är skolan inte en allmän plats där
man tillåts fritt saluföra sina varor, tjänster och åsikter. Vi som.
7 jul 2008 . Men vi har i alla fall Riksdagens Ombudsmän (Justitieombudsmännen, JO) som
fått efterföljare i många andra länder. Även EU har en JO. En institution för oss svenskar att
vara stolta över, således - "ärat ditt namn flög över jorden"! JO-ämbetet tillkom som en nyhet i
1809 års regeringsform. Tanken var att.
Justitieombudsmännen (JO) - eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas - väljs av
riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och
andra författningar i sin verksamhet. Ombudsmännen kontrollerar detta genom att pröva och
utreda klagomål från allmänheten och genom.
Kollektivavtalet för Riksdag, Riksbanken, Riksrevisionen och JO har ett särskilt avtal, klicka
på länken nedan för att läsa avtalet eller kontakta din lokale förtroende för att veta mer.
Den 17–18 november 2015 genomförde Riksdagens ombudsmän (JO) under ledning av
chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura en inspektion av FI. Inspektionen begränsades till

ett urval av myndighetens olika ärendeslag. Prenumerera; Dela sidan. Efter genomförd
inspektion summerade chefs-JO att det allmänna.
13 dec 2016 . Jo, ni täcks. - Behandlingen i riksdagen visade att lagförslaget innehöll grava fel
där lagberedningen i värsta fall medvetet tolkade ett tidigare utlåtande från grundlagsutskottet .
Den främsta tjänstemannen för hela social- och hälsovårdsreformen Tuomas Pöysti sa rakt ut
att det här är inte en dyrare lösning.
7 sep 2014 . Av lagen (SFS 1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän framgår
med all önskvärd tydlighet att Riksdagens Ombudsmän - JO skall ha tillsyn . Ombudsman får
som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare som genom att åsidosätta vad som
åligger honom eller henne i tjänsten eller.
17 jun 2014 . Riksdagens ombudsmän (JO), Justitiekanslern (JK) och Statens ansvarsnämnd
som är av intresse på området återfinns i en bilaga till riktlinjerna. I kommentarerna till de
etiska rikt- . 22 och 82 i praxissammanställningen). Åklagaren ska lägga sig vinn om att de
åtgärder som han eller hon vidtar i tjänsten.
17 dec 2016 . I ett öppet sammanträde i riksdagens konstitutionsutskott medgav nämligen nya
chefs-JO:s öppet de kvalitetsproblem som ARW som enda granskare kunnat .. Efter KUdebatten kunde ARW visa att JO även tillsatt en rad, även högt uppsatta, tjänster utan
utlysning, i strid med det statliga regelverket.
Karl Lorentzon. Rättssakkunnig, Justitiedepartementet. Karl Lorentzon, född 1978, är
rättssakkunnig på Justitiedepartementet. Hovrättsassessor i Göta hovrätt 2012 och har bl.a.
varit utredningssekreterare i Utredningen om vissa frågor om näringsförbud och
rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (JO).
21 nov 2017 . Kritik mot Läkemedelsverket för brister i annonseringen av lediga tjänster.
ARTIKEL HOS . JO kritiserar Läkemedelsverket för att två av tjänsterna inte utlystes på ett
sådant sätt att även intresserade personer utanför myndigheten informerades om de lediga
anställningarna. Myndigheten kritiseras även för.
17 feb 2017 . Riksdagens justitieombudsmans - startsidan, Justitieombudsmannen Klagomål
till riksdagens justitieombudsman JO:s avgöranden och ställninstaganden Meddelanden och
publikationer Människorättcentret.
15 feb 2017 . Nu har Hallands vattenkraftförening med ordförande Sven-Erik Vänneå i spetsen
gått från ord till handling och anmält den statliga tjänstemannen för jäv. Bakom anmälan till
JO, Riksdagens ombudsmän, står också riksorganisationen Svensk vattenkraftförening. – Vi
har fått en hel del påstötningar i sociala.
Radio och TV i allmänhetens tjänst. Riktlinjer för en ny . Försvarsfastigheter - information till
riksdagen och effektiv lokalförsörjning. Fi. 8. Behov av rörlig . UD. 16. Reformerat system för
insättningsgarantin. Fi. 1 7. Vem får jaga och fiska? Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och
på renbetesfjällen. Jo. 18. Prospektansvar.
JO övervakar myndigheter, tjänstemän och andra personer och sammanslutningar som utför
offentliga uppdrag. Myndigheter och tjänstemän. Myndigheterna är domstolar, statliga
ämbetsverk och inrättningar samt kommunala organ. Tjänstemän är personer, som har ett
tjänst eller en jämförbar anställning hos staten,.
Sigvard Holstad är f.d. regeringsråd och har också varit en av riksdagens ombudsmän (JO).
Dessförinnan tjänstgjorde han under många år i justitiedepartementet bl.a. som enhetschef på
den lagstiftningsenhet som svarar för grundlagarna. Efter pensioneringen har han haft
lagstiftningsuppdrag inom regeringskansliet.
Högsta domstolen prövar också på talan av JO eller JK om ledamot av Högsta domstolen eller
Högsta förvaltningsdomstolen ska skiljas eller avstängas från sin tjänst eller vara skyldig att
undergå läkarundersökning. Talan väckes av riksdagens ombudsman eller JK. Det har

diskuterats huruvida JK, som alltså är.
I en anmälan som kom in till JO den 28 december 2012 framförde Babak Parham och hans
hustru . Riksdagens ombudsmän E-post: justitieombudsmannen@jo,se . Det är upp till varje
enhet att bestämma vem som har detta ansvar. Tjänstemannen kan vara en assistent,
teamledare, handläggare, beslutsfattare eller chef.
Det saknas en aktuell framställning som i översikt beskriver JO- ämbetet och dess verksamhet.
Sedan jag slutat som justitieom- budsman fick jag i uppdrag att för JO-ämbetets räkning
författa en sådan översikt. JO – i riksdagens tjänst är resultatet av det uppdra- get. Bengt
Wieslanders JO-ämbetet i Sverige gavs ut 1995 och.
27 nov 2017 . Finland lever i allt större omfattning på export av tjänster: år 2016 stod exporten
av tjänster för 36 procent av det totala förädlingsvärdet inom exporten, och dess betydelse
ökar såväl inom servicesektorn som inom industrin. Den ökade exporten av tjänster har redan
ersatt det underskott som Nokias ras.
Köp böcker av Hans-Gunnar Axberger: Intressekonflikter och finansiella marknader; JO - i
riksdagens tjänst; En misslyckad utredning - SOU 2013:66 : Om vid Riksdagens
utredningstjänst, Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, HansGunnar Axberger, JO – Riksdagens Ombudsmän, 25 jan.
2 dec 2016 . Jo, precis de här åsikterna får tryckas i en svensk tidning. Du läste det själv nyss.
Illustration: Tecknar-Olle. Prästen Anders Chydenius – som hade skrivit den för sin tid
oerhört radikala lagstiftningen –hade redan efter ett och ett halvt år blivit utsparkad u
riksdagen. Men hans verk skulle leva vidare.
17 okt 2017 . . och dessutom oroliga för poliserna som människor. Medborgerlig samling tror
att dessa problem beror en otillräcklig högsta ledning som saknar lämplig bakgrund. Vi siktar
på riksdagen 2018. Då ska detta ändras. Mats Bergh, rättspolitisk talesperson för blivande
riksdagspartiet Medborgerlig samling.
Allt fler offentliga tjänster är idag servicedeklarerade, vilket innebär att organisationen tydligt
informerar om sina serviceåtaganden. Om den service och det bemötande du fått inte
motsvarar vad de lovar kan du klaga direkt till den offentliga instansen. Du kan klaga till
Justitieombudsmannen (JO) — eller Riksdagens.
Om en arbetsgivare vägrar återinsätta en arbetstagare i tjänst, trots att tingsrätten och/eller
arbetsdomstolen ogiltigförklarat hans uppsägning eller avskedande, blir arbetsgivaren skyldig
att betala honom skadestånd . JO tillhör tillsammans med riksdagens revisorer och
konstitutionsutskottet riksdagens sk granskningsmakt.
Samtliga ombudsmän hos JO utses idag av riksdagen. JO-ämbetet infördes redan 1809. .
Utredningar kan även initieras av JO självt, bland annat efter iakttagelser vid inspektioner. JO
har befogenhet att, som särskild åklagare, väcka åtal mot en tjänsteman för tjänstefel eller
annat brott i tjänsten. Detta sker dock endast i.
God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn .. beslut 1992-04-16 och Göta hovrätts skrivelse
till riksdagens konstitutionsutskott 1993-01-13. JO 1992/93 s. 54 . Tjänstetillsättning. JO
1976/77 s. 268. Fråga om dokumentation av muntliga upplysningar i tjänstetillsättningsärenden
inom domstolsväsendet. JO 1977/78 s. 317.
Statliga och kommunala myndigheter och tjänstemännen vid sådana myndigheter står enligt 2
§ lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän under ombudsmännens (JO)
tillsyn. Tillsynen omfattar även andra som innehar tjänst eller uppdrag med vilket följer
myndighetsutövning. Tillsynen omfattar inte.
JO:s tillsyn omfattar statliga och kommunala myndigheter samt tjänstemän och
befattningshavare vid dessa myndigheter (2 § lagen med instruktion för Riksdagens
ombudsmän). Tillsynen omfattar även andra som innehar tjänster eller uppdrag som innebär

myndighetsutövning, såvitt avser denna verksamhet.
Hur fungerar riksdagen? Vilka är det som sitter i riksdagen, och vad kan de bestämma om? Vi
får se hur det går till att ta ett beslut i riksdagen. Om man vill förbjuda älgjakten är det ett
beslut som ska upp i riksdagen och vi följer beslutet från förslag till verklighet, via remiss,
motion eller proposition och så vidare. Makten i.
Italien. Italien har ännu varken en nationell ombudsman eller ett nationellt utskott för
framställningar. På nationell nivå finns det dock ett samverkansorgan för spridning och
förstärkning av ombudsmäns institutionella roll och för förbindelser med Europeiska
ombudsmannen: nationella samordningsorganet för regionala och.
2 dagar sedan . Tidigare har han bland annat varit chefsjurist vid Pensionsmyndigheten samt
arbetat med flera statliga utredningar. Beslutet om ny JO fattas av riksdagen den 14 december
och Norling tillträder posten den 1 april 2018. Totalt finns fyra justitieombudsmän, en av dessa
tjänster är vakant i dag. TT. ARTIKELN.
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