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Anmälningar till JO
Anmälningar m.m.
Det har kommit in nio anmälningar till JO som rör ett dokument rubricerat ”Öppet
brev till dig som jobbar i Stockholms läns landsting (M)”. Brevet har publicerats på
Stockholms läns landstings hemsida med Kristoffer Tamsons, valledare för Nya
moderaterna i landstinget som ”avsändare”. I brevet uppmanas läsaren bl.a. att inte
rösta fram ”en vänsterregering som vill chockhöja arbetsgivaravgiften för unga
som jobbar i Stockholms läns landsting”.
Vissa av anmälarna har framfört klagomål både mot Kristoffer Tamsons och
landstinget. Andra anmälare har riktat klagomål enbart mot landstinget. Klagomålen mot landstinget som sådant gäller huvudsakligen att landstinget, i strid med
objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen, har tillgängliggjort politiska
pressmeddelanden från de borgerliga partierna på sin hemsida.
Till en av anmälningarna har fogats en utskrift av det aktuella brevet och en utskrift
av en artikel i tidningen Metro.
Bedömning
Det är i princip bara myndigheter och deras anställda som står under JO:s tillsyn.
Kristoffer Tamsons är ledamot i landstingsfullmäktige och har således inte agerat
som tjänsteman vid myndigheten. De klagomål som riktats mot honom föranleder
inte någon åtgärd från min sida.
När det gäller klagomålen mot landstinget vill jag anföra följande. Jag har på
landstingets hemsida tagit del av det aktuella dokumentet, som finns under rubriken
”Pressmeddelanden”. På samma plats på hemsidan har pressmeddelanden bl.a. från
andra politiska partier inom landstinget publicerats. Det finns även hänvisningar
(länkar) till platser på hemsidan där respektive partis pressmeddelanden finns
samlade.
Mot denna bakgrund ger de klagomål som har riktats mot landstinget inte
anledning till någon ytterligare åtgärd från min sida.
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