Hur man fyller i blanketten ”JO-ANMÄLAN”
●
●
●

●
●

Datum för anmälan fylls i överst på blankettens första sida.
I översta rutan på första sidan skriver den som gör en anmälan in sitt namn, sin adress och sitt
telefonnummer på dagtid.
I nästa ruta skrivs vilken myndighet och/eller tjänsteman som anmälan riktar sig mot. Känner anmälaren
till något ärende- eller diarienummer hos den myndighet som anmälan gäller skrivs även detta nummer in
här.
På sidan 2 skriver anmälaren först i korthet vad han/hon vill anmäla och när händelsen ägde rum.
På sidan 3 skall anmälaren beskriva på vilket sätt han/hon anser att myndigheten/tjänstemannen har
agerat felaktigt.

OBS – man kan endast skriva så pass mycket text som ryms inom det vita utrymmet som är avsett att skrivas i.
Skriver man mer ”försvinner” den första text man skrivit in. Räcker inte utrymmet till får anmälaren därför
fortsätta skriva under rubriken ”Övriga upplysningar” på sidan 4 i blanketten.
När denna blankett fyllts i fullständigt kan den skickas direkt via e-post till JO genom att klicka på ”SKICKA” på
sidan 4*. Annars kan den ifyllda blanketten skicka till JO via fax: 08-21 65 58, per post: Riksdagens
ombudsmän – JO, Box 163 27, 103 26 STOCKHOLM eller lämnas in direkt till JO: Västra Trädgårdsgatan 4
i Stockholm.
*) Förutsätter bl.a Arcobat Reader 4 eller senare, samt att blanketten öppnas i webbläsare direkt från webbplatsen

JO-ANMÄLAN

Datum för anmälan

2007-04-02
Namn

Ung Vänster (Ida Gabrielsson samt Thaher Pelaseyed)

Telefonnummer (dagtid)

0738241213/0733794347

Adress

Box 12 660
112 93 STOCKHOLM

Myndighet och/eller tjänsteman som anmälan riktar sig mot

Säkerhetspolisen
Göteborgs Stad

Eventuellt ärende- eller diarienummer hos berörd myndighet
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JO-ANMÄLAN
2007-04-02
Ung Vänster (Ida Gabrielsson samt Thaher Pelaseyed)
Beskriv i korthet vad som hände och när det ägde rum

Fredagen den 29 mars kom avslöjanden om att Säkerhetspolisen (SÄPO) enhet i Väst bedrivit
spaningsarbete på hyresgäster i Göteborgs förorter (1, 2). I syftet att kartlägga de boendes
kopplingar till terrorism har SÄPO haft ett samarbete med kommunala bostadsbolag i
Göteborg. Det har även framgått att kontinuerliga kontakter och möten ägt rum sedan senare
halvan av 2004.
1) Bostadsbolag samarbetar med säkerhetspolisen
http://www.faktum.nu/#sapo
2) GP2007-03-31- Kräver insyn i Säpo-samarbete
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=361&a=336657&ref=rss
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JO-ANMÄLAN
2007-04-02
Ung Vänster (Ida Gabrielsson samt Thaher Pelaseyed)

På vilket sätt anser Ni att myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt?

Vi anser att Säkerhetspolisens arbetsmetoder är likställt med en kränkning av hyresgästerna
personliga integritet. Utan att det delgivits särskild misstanke mot enskilda personer eller
organisationer har boende i kommunala bostadsbolag övervakats. Av denna anledning
JO-anmäler vi Säkerhetspolisen till Justitieombudsmannen (JO).
Under den ovanstående processen har de kommunala bostadsbolagen haft en särskild och
framträdande roll eftersom Säkerhetspolisens spaningsarbete hade förmodligen blivit avsevärt
försvårat utan bostadsbolagens samarbetsvilja. De kommunala bostadsbolagen i Göteborg är
orgainserade under Förvaltnings AB Framtiden som i sin helhet ägs av Göteborgs Stad. Av
denna anledning JO-anmäler vi Göteborgs Stad till Justitieombudsmannen (JO).
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JO-ANMÄLAN
2007-04-02
Ung Vänster (Ida Gabrielsson samt Thaher Pelaseyed)
Övriga upplysningar

För kontakt var god kontakta i första hand,
Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster
0738-24 12 13
ida.gabrielsson@ungvanster.se
och i andra hand,
Thaher Pelaseyed, ordförande Ung Vänster Göteborg och Bohuslän
0733-79 43 47
thaher.pelaseyed@ungvanster.se
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