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Inledning
Acta Publica bygger sin informationsinhämtning på öppna och slutna
källor. Basen i de öppna källorna är de dokument som systematiskt och
fortlöpande begärs ut från fler än 600 olika myndigheter, inklusive
samtliga kommuner, regioner och domstolar.
Dokumenten skannas och OCR-tolkas innan de läggs in i arkivet där
användare på några få sekunder kan söka förekomster i över 97 miljoner
dokument och filer. Acta Publicas har därmed landets största privatägda
arkiv med sökbara myndighetshandlingar. Varje dag ökar mängden data
med tusentals dokument och filer.

Ständig utveckling
Acta Publicas växande och alltmer breddade kundkrets innebär både att
vi utvecklar nya tjänster, och att vi utökar vår databas med ny
information och nya dokumenttyper för att tillgodose ökande och
alltmer skiftande behov.
Också samhällets utveckling leder till ny och förändrad
informationsinhämtning. Vissa myndigheter lägger ner verksamhet
medan annan tillkommer. Av förändrad lagstiftning och praxis följer
andra krav på myndigheter. Allt genererar nya dokumenttyper av värde
för Acta Publicas användare.
Acta Publicas medarbetare arbetar kontinuerligt med att förbättra
innehållet i databaserna, och arkivet är under ständig utveckling. I
denna rapport redogör vi för de viktigaste nya dokumenttyperna under
år 2021 och sammanfattar våra öppna källor.
Acta Publicas kunder ska alltid veta mest.

Nya källor i Acta Publicas arkiv
Expos arkiv
I Stiftelsen Expos omfattande dom- och förundersökningsarkiv finns
cirka 15 000 domar och förundersökningsprotokoll från tidigt 1970-tal
till idag, kopplade till den rasideologiska miljön. Bland handlingarna
finns allt från förundersökningen mot Sverigedemokraternas tidigare
partiledare Anders Klarström till den mot Lasermannen. Även
utredningsmaterialet om Malexandermorden, Kärrtorpsrättegången,
VAM-rättegångarna, mordet på Björn Söderberg och det avgörande
rättsfall då den nya terrorlagstiftningen för första gången prövades mot
nazister går att hitta i arkivet. Expos arkiv är en tilläggstjänst som Acta
Publicas användare har möjlighet att ta del av.
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Betalningsförelägganden från myndigheter
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen
ansvarar för att betala ut miljardsummor i stöd till såväl privatpersoner
som företag. Pengar som har missbrukats eller betalats ut på felaktiga
grunder krävs tillbaka i den mån det upptäcks, men återkravsbeslut
omfattas av betydande sekretess.
När myndigheterna vänder sig till Kronofogden och ansöker om
betalningsföreläggande framgår dock både vad saken gäller och vem som
har missbrukat våra gemensamma välfärdssystem utan att göra rätt för
sig. Nu finns ansökningar om betalningsföreläggande från
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen på
summor över 50 000 kronor sökbara i Acta Publica.
Tips till Ivo om missförhållanden
Acta Publica har sedan många år tillbaka en näst intill heltäckande
bevakning av läget inom vård och omsorg, främst genom handlingar från
tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Nu har vi
tillfört ytterligare en pusselbit i form av listor med frågor och
synpunkter som strömmar in till Ivo:s tips- och upplysningstjänst.
Informationen kommer ofta från personal och andra sakkunniga, och
tenderar att röra missförhållanden och etiska dilemman. I detta flöde
kommer ofta den första indikationen på att något inte står rätt till inom
vårdens och omsorgens verksamheter.
Information om nya bouppteckningar
Det finns tillfällen då det kan vara relevant att veta vad en person
lämnar efter sig i döden. Acta Publica hämtar därför in uppgifter från
Skatteverket om alla nyinkomna bouppteckningar veckovis, så att den
som är intresserad snabbt ska kunna begära ut informationen.
Krav på skogsägare
Den svenska skogen rymmer stora naturvärden såväl som stora
ekonomiska värden, och uppdraget att hitta balansen i nyttjandet så att
båda består ligger på Skogsstyrelsen. I Acta Publica finns numera
myndighetens beslut om att förelägga skogsägare att vidta åtgärder för
att skydda skogen, samt beslut om att förbjuda åtgärder som avverkning
i skogsvårdens namn. Besluten kan bland annat indikera att en
skogsägare inte sköter sitt åtagande eller att ett skogsbolag kommer att
drabbas av ett inkomstbortfall när planerad avverkning inte blir av.
Tillstånd för import av artskyddade djur
Hotade djurarter får inte föras in i Sverige utan att Jordbruksverket har
gett tillstånd genom att bevilja ett så kallat CITES-intyg. Det innebär att
den som vill skaffa ett ovanligt husdjur, ta hem en jakttrofé från Afrika
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eller importera en antik möbel innehållande delar som elfenben behöver
vända sig till myndigheten.
Ansökningar, nekanden och beviljanden av CITES-intyg för import av
artskyddade djur finns nu sökbara i Acta Publica, och ger en indikation
på berörda personers fritidsintressen och moral när det kommer till jaktoch djurrätt.
Beslut om uppskjuten villkorlig frigivning
Fångar som missköter sig i fängelset får i första hand en varning. Men
om misskötsamheten är allvarlig och återkommande kan det leda till att
datumet för när personen ska friges villkorligt skjuts upp. Nu finns listor
med Kriminalvårdens aktuella beslut om uppskjuten villkorlig frigivning
i Acta Publica. Finns man med på en sådan lista skvallrar det om att man
tillhör de intagna på landets fängelser som har betett sig allra sämst.
Stoppad utbetalning till assistansbolag
Välfärdsbrottslighetens skadeverkningar på samhället har fått allt större
uppmärksamhet på senare tid. Fenomenet kan bevakas på många sätt i
Acta Publica, via rättsvårdande myndigheters handlingar, Skatteverkets
beslut, Ivo:s tillstånds- och granskningsärenden samt nämnda
ansökningar om betalningsförelägganden från Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten, för att nämna några
exempel. En annan handlingstyp som ger en tydlig indikation på
misskötsel eller oegentligheter är Försäkringskassans beslut om att
stoppa utbetalning till assistansbolag och assistanssamordnare. Sådana
aktuella beslut finns nu att tillgå i Acta Publica.
Uteslutning ur det statliga tandvårdsstödet
Ett annat sätt att bevaka välfärdsbrottslighet är genom
Försäkringskassans beslut om att utesluta aktörer ur systemet med det
statliga tandvårdsstödet. Systemet innebär att staten täcker en del av
patienternas tandvårdskostnader, och missbruk har förekommit bland
annat genom att kliniker har rapporterat och fått ersättning för tandvård
som aldrig har genomförts. När sådant missbruk upptäcks av
Försäkringskassan kan det leda till beslut om uteslutning, som nu står
att finna i Acta Publica. Även beslut där företag går ur tandvårdsstödet
av andra anledningar finns i arkivet. Skälen till uteslutningen framgår
tydligt i besluten.
Nämndemän som får sluta eller stängs av
Nämnemannasystemets vara eller inte vara är ingen ny fråga. De domare
i våra domstolar som saknar juristutbildning tenderar att producera
skandaler med viss regelbundenhet. Mål har behövt tas om på grund av
nämndemän som har suttit på dubbla stolar eller fällt oförsiktiga
uttalanden, åtalade har friats med motiveringar som att de har kommit

4

från en “bra familj”. Just domskälen finns förstås att läsa i Acta Publicas
kvalitetssäkrade domarkiv. Men nu finns ytterligare ett sätt att bevaka
nämndemannasystemet via arkivet, nämligen genom domstolarnas
beslut om att entlediga och stänga av nämndemän. Besluten kan grunda
sig på vardagligheter som att berörd person ska flytta, men även på
misskötsamhet. Nämndemän som känner sig felbehandlade kan lyfta
frågan till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, och även
dessa överklaganden och beslut finns nu att tillgå i Acta Publica.
Tillsynsbeslut som rör pandemilagen
Den 10 januari 2021 fick regeringen större möjligheter att begränsa hur
många människor som får vistas på olika ställen och i olika sammanhang
genom den så kallade pandemilagen, lagen om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det är
länsstyrelsernas uppgift att kontrollera så att den efterlevs, och i Acta
Publica hittar du tillsynsprotokoll som innehåller brister. Större eller
upprepade fel kan leda till att både verksamheter och privatpersoner får
ett föreläggande om att de måste följa lagen eller betala vite. Även dessa
beslut hittar du självklart i Acta Publicas arkiv.
Kronofogdens förbud mot att polisen lämnar tillbaka beslagtaget gods
Kronofogden kan förbjuda polisen att lämna tillbaka kontanter och
andra saker som har tagits i beslag vid ingripanden, om berörda personer
har skulder hos myndigheten. Dessa förbudsmeddelanden finns nu i
Acta Publica, och i besluten framgår dels vad som beslagtas, dels vad
berörda individers skulder uppgår till.
Uppgifter om permitteringsstöd
När pandemins efterverkningar lamslog bransch efter bransch beslutade
regeringen att införa det så kallade permitteringsstödet, som innebär att
företag som har tappat mycket i omsättning kan få ekonomiskt stöd
samtidigt som de låter anställda gå ner i arbetstid.
Tillväxtverket fick ansvar för administrationen och ganska snabbt stod
det klart att myndigheten bedömde att uppgifterna om vilka företag som
har fått ta del av – och som har missbrukat – stödet omfattas av
sekretess. Efter massiv kritik lovade regeringen att ändra lagen och från
och med 1 augusti 2021 är uppgifterna offentliga. I Acta Publica finns
därför registeruppgifter över vilka företag som har fått stöd utbetalt,
samt beslut om att neka och återkräva stöd i sin helhet.
Tvister mellan Tillväxtverket och berörda företag om permitteringsstöd
kan givetvis granskas via Acta Publicas kvalitetssäkrade arkiv över
domar i förvaltningsdomstolarna.
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Hot- och våldsincidenter på Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse (Sis) är en omdiskuterad myndighet. Både
dess förmåga att hantera ungdomar som har dömts i domstol till sluten
ungdomsvård, och dess förmåga att ge korrekt tvångsvård åt ungdomar
med psykosociala problem och åt missbrukare, ifrågasätts kontinuerligt.
Brister i den vård som ges på myndigheten har sedan länge kunnat
granskas i Acta Publica via medicinska avvikelserapporter och
handlingar från Inspektionen för vård och omsorg. Nu finns även
incidentrapporter rörande hot, våld och rymningar att tillgå i arkivet.
Rapporterna ger en bild av situationen för både anställda och intagna på
Sis institutioner.
Myndigheter som gör sig av med anställda
När en myndighet inte kan komma överens med en anställd om vilket
arbete som ska utföras, samtidigt som det saknas grund för uppsägning
eller avsked, så händer det att överenskommelser fattas där den
anställda får en summa pengar för att sluta. Med andra ord läggs våra
gemensamma resurser på att göra sig av med anställda som åtminstone
tidigare har bedömts kunna bidra till myndighetens verksamhet. Den
sortens överenskommelser kan indikera problem kopplat till
verksamheten, till personliga förhållanden eller till myndighetens
rekryteringsförmåga. I Acta Publica finns nu överenskommelser om
avgångsvederlag på motsvarande sex månadslöner eller mer gällande
anställda inom våra 15 största myndigheter.

Samtliga dokumentkällor i Acta Publicas arkiv
Acta Publica hämtar fortlöpande och systematiskt in ett stort antal olika
dokument från flera hundra olika myndigheter, kommuner och regioner.
Nedan beskrivs vilka myndigheter som vi hämtar in dokument ifrån och
när insamlingen började.

A
Allmänna reklamationsnämnden
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket

2008
2012
2008
2008
2005
2008

B
Barn- och elevombudet
Bergsstaten
Bolagsverket
Boverket
Brottsoffermyndigheten

2008
2005
2012
2005
2005
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C
Centrala studiestödsnämnden

2005

D
Diskrimineringsombudsmannen
Djurförsöksetiska nämnder (7 st)
Domarnämnden
Domstolsverket

2007
2018
2008
2009

E

Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten
Ersättningsnämnden
ESF-rådet
Etikprövningsnämnder (7 st)
EU
Exportkreditnämnden

2011
2009
2005
2005
2005
2013
2014
2008
2009
2011

F
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Fortifikationsverket
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Förvaltningsrätterna (12 st)

2012
2005
2018
2005
2012
2005
2005
2005

H
Havs- och vattenmyndigheten
Hovrätterna (6 st)
Hyresnämnden (8 st)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen

2011
2005
2005
2005
2005
2005

I
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Institutet för språk och folkminnen
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2008
2013
2007

Integritetsskyddsmyndigheten (f d Datainspektionen) 2005

J
Jordbruksverket
Justitiedepartementet
Justitiekanslern
Justitieombudsmannen

2006
2005
2005
2005

K
Kammarkollegiet
2005
Kammarrätterna (4 st)
2005
Kemikalieinspektionen
2007
KK-stiftelsen
2011
Kommunerna (över 300 st inklusive kommunalförbund) 2011
Konkurrensverket
2005
Konsumentverket
2006
Kriminalvården
2005
Kronofogdemyndigheten
2005
Kustbevakningen
2005

L
Lagrådet
Landstingen/regionerna (21 st)
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna (21 st)

2016
2011
2007
2006
2005
2007
2008

M
Mark- och miljödomstolarna (5 st)
Migrationsdomstolarna (4 st)
Migrationsverket
Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för yrkeshögskolan

2011
2006
2005
2005
2009
2009

N
Naturvårdsverket
Nämnden mot diskriminering

2005
2009

P
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten

2005
2018
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Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen

2005
2005

R
Regeringen
Revisorsinspektionen
Riksantikvarieämbetet
Riksbanken
Riksdagens utredningstjänst
Riksdagsförvaltningen
Riksgälden
Riksrevisionen
Riksåklagaren

2008
2005
2015
2013
2014
2008
2017
2008
2005

S
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Skolinspektionen
Skolverket/Lärarnas ansvarsnämnd
SMHI
Socialstyrelsen
Spelinspektionen (Tidigare Lotteriinspektionen)
Statens ansvarsnämnd
Statens fastighetsverk
Statens inspektion för underrättelseverksamheten
Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens konstråd
Statens medicinsk-etiska råd
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (SNAU)
Statens överklagandenämnd
Statistiska centralbyrån
Statsheraldikern
Strålsäkerhetsmyndigheten
Svensk forms opinionsnämnd
Svenska kyrkans överklagandenämnd
Sveriges geologiska undersökning
Swedac
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

2005
2005
2021
2008
2013
2018
2005
2005
2005
2005
2018
2017
2008
2008
2019
2008
2008
2007
2008
2013
2005
2008
2019
2018

T
Tillväxtverket
Tingsrätterna (48 st)
Trafikverket
Transportstyrelsen

2009
2005
2010
2009
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Tullverket

2005

U
Universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Utrikesdepartementet

2006
2013
2007

V
Vinnova

2006

Å

Åklagarmyndigheten

2005

Ö
Överklagandenämnden för högskolan
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
Överklagandenämnden för studiestöd

2008
2021
2008

Vill du ha tillgång till Sveriges största dokumentarkiv?
Företag som gör bakgrundskontroller, som är verksamma inom
säkerhetsbranchen, som arbetar med rekrytering, uthyrning, due
diligence eller annan person- eller företagsresearch är exempel på några
av våra 100-tals kunder på olika arkivtjänster.
Är du nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?
Kontakta oss på telefon 08 – 557 695 07 eller e-post info@actapublica.se.
Mer om vår verksamhet finns på www.actapublica.se.
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Tidigare rapporter
Alla rapporter kan kostnadsfritt laddas ner på Acta Publicas hemsida
under Nyheter och insikter.

Slutet
Ur spillrorna från Black Cobra reste sig No
Surrender MC. Efter en snabb expansion med
etableringar i bland annat Östergötland och
Örebro krackelerade organisationen för att snart
rasa samman.
I en uppföljande rapport analyserar Acta Publica
orsakerna till att den internationella
brottsorganisationen misslyckades med en
etablering i Sverige.

Patientfarorna
Acta Publica samtliga läkare som anmälts som
patientfarliga under de senaste fem åren.
Rapporten visar att läkare med utländsk
utbildning, hyrläkare, manliga och äldre läkare är
tydligt överrepresenterade i statistiken.
Utredningen visar också att myndigheternas
handläggningstider är långa. I genomsnitt tar det
ett och ett halvt år innan patientfarliga läkare
blir av med legitimationen.

Förebilderna
Acta Publica har granskat 15 420 biträdande
övervakare som under den senaste
tioårsperioden haft över 43 000 klienter.
Mer än var femte biträdande övervakare är själv
straffad, flera har begått brott tillsammans med
sina klienter. Ett hundratal är på olika sätt
knutna till organiserad brottslighet och det finns
exempel på hur såväl övervakare som klient varit
knutna till samma våldsbejakande
extremiströrelser.
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Expos arkiv nu i Acta Publica
Sedan 1995 har Stiftelsen Expo byggt upp en
unik och omfattande kunskapsbank över grupper
och individer knutna till svensk högerextremism.
I Expos omfattande dom- och
förundersökningsarkiv finns cirka 15 000 domar
och förundersökningsprotokoll från tidigt 1970tal till idag. Arkivet kompletteras systematiskt
och löpande med de senaste
förundersökningarna kopplade till den
rasideologiska miljön.

Offentlighetsprincipen 2020
Acta Publica tar temperaturen på
offentlighetsprincipen under 2020. Hur har
myndigheter tillämpat lagstiftningen? Vilka nya
rättsavgöranden finns från högsta instans? Vad
har Justitieombudsmannen tittat på? Vilka nya
sekretessregler har tillkommit och vilka är på
gång?
Vi har också granskat hur offentlighetsprincipen
fungerade när den ställdes på prov under
coronapandemins första år.

Möjliggörarna
Utanför de kriminella nätverkens hårda kärna
finns ofta en brokig grupp individer vars
näringsverksamhet är en förutsättning för den
grova organiserade brottsligheten. De flesta
saknar belastningshistorik och går under radarn
vid traditionella leverantörskontroller.
Acta Publica har kartlagt 750 av dem. Förra året
gjorde de affärer för sex miljarder kronor. 250
miljoner kronor fakturerades skattebetalarna via
myndigheter.
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Klanerna
I Ekot avslöjade vice rikspolischef Mats Löfving
att polisen kartlagt ett 40-tal kriminella klaner
med tentakler in i politikens beslutande
församlingar. Bakgrunden var en
hemligstämplad rapport – Släktbaserade
kriminella nätverk – som Nationella operativa
avdelningen upprättat i januari.
Acta Publica har granskat den hemligstämplade
rapporten och gjort en fördjupad granskning av
de 161 individer som förekommer.

Så går det efter högskoleprovet
Högpresterande på högskoleprovet får en
genomsnittsinkomst som är hundratusentals
kronor högre än lågpresterarnas. De är dubbelt så
företagsamma och hälften så kriminella.
Fler än en miljon svenskar har skrivit
högskoleprovet sedan det infördes 1977. Acta
Publica har analyserat samtliga 1,6 miljoner
provskrivares resultat relaterat till andra
livsparametrar i bolagets unika databaser.

Politikerna
Vilka förutsättningar har Sveriges 25 000
folkvalda att tillgodogöra sig intellektuella
färdigheter?
Acta Publica har granskat samtligas resultat på
högskoleprovet.
Det finns stora skillnader mellan de politiska
partiernas företrädare.
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Affärerna med islamistiska extremister
Under de senaste fem åren har Sveriges
kommuner, regioner och myndigheter köpt varor
och tjänster i miljardklassen av bolag
kontrollerade av personer som slagits för IS eller
som har andra kopplingar till extrem islamism.
Acta Publica har kartlagt och granskat cirka 560
extrema islamister och deras affärer.

Öppna källor i Acta Publica
Acta Publica bygger sin informationsinhämtning
på öppna och slutna källor. Basen i de öppna
källorna är de dokument som Acta Publica
systematiskt och fortlöpande begär ut från fler än
600 olika myndigheter, inklusive samtliga
kommuner, regioner och domstolar.
Dokumenten skannas och OCR-tolkas innan de
läggs in i arkivet, där kunden på några få
sekunder kan söka förekomster i över 60 miljoner
dokument.

Skattetillägg

Beslut om skattetillägg avslöjar fusk och slarv
med skatt. Sedan dubbelbestraffningen för
skattebrott upphörde 2013 är skattetillägg ofta
den enda påföljden för brott mot
skattelagstiftningen. För bakgrundskontroller av
företag och individer kan besluten därför ge ett
viktigt bidrag till helhetsbilden.
Acta Publica har sedan decennier en omfattande
inhämtning av handlingar från Skatteverket.
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No Surrender
Nya aktörer i kriminella miljöer leder ofta till
våldsamma konflikter. Acta Publica har granskat
det kriminella mc-gänget No Surrender MC:s
etablering i Sverige.
Syftet med rapporten är att med hjälp av öppna
och slutna källor bidra med ökad kunskap om No
Surrender MC och sätta händelseförloppet i en
kontext.
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