
Till/   BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET - BRÅ 

Tegnérgatan 23, Stockholm   Sänds via E-post till: registrator@bra.se    statistik@bra.se   info@bra.se  kontaktpunkten@bra.se  

 

Om rättsläget när en advokat har misskött ett civilt uppdrag och kunden yrkar kompensation 

Efter långvarig tjänst som nämndeman och polisnämnd samt i andra politiska och kulturella nämnder, 

samt som mentor i innovations- och utvecklingsfrågor med många artiklar i riksmedia, ses jag som ”en 

samhällets stöttepelare” av vänner och bekanta. 

Som enmansföretagare har jag fått bred erfarenhet av tillämpad juridik. Har läst in mig på flera rättsom-

råden och med framgång biträtt småföretag och enskilda med avtal och tvistemål etc. Jag konstaterar 

dock att många tvister uppstår till följd av brottslighet, fusk, omoral och politiskt mygel. 

Men, på ett rättsområde som jag och andra företagare råkat särskilt illa ut, har jag misslyckats i försöken 

att hjälpa mig själv och andra. Jag har nämligen erfarit att vid tvistemål där advokat är svarande inträffar 

två oacceptabla ting:  1. Advokaten får hjälp inte bara av sina kollegor utan även av kundens/motpartens 

nya advokat!   2. De allmänna domstolarna tillämpar i princip alltid en partisk och orättfärdig 

bedömningspraxis, som medför att envar instämd advokat befrias från yrkade skadeståndsansvar! 

Mot denna allvarliga bakgrund får jag anmoda BRÅ att utan dröjsmål undersöka det rättsområde som 

framgår av rubriken. Samt därefter rekommendera reparerande åtgärder i rättsstaten. 

BRÅ är den myndighet som verkar för att brottsligheten skall minska och rättstryggheten öka. BRÅ tar 

fram fakta och sprider kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reak-

tioner. Som medborgare och skattebetalare utgår jag från att BRÅ inte väjer för ”manschettbrott” eller 

oegentligheter som kan misstänkas hos myndigheter och utövas av de ämbetsmän som anförtrotts 

rättsvårdande uppgifter och avgörandet av domar och beslut. Oaktat hur dålig PR ett avslöjande skapar. 

Att i förevarande fråga/anmälan ge uttömmande exempel och bevis på omständigheter som har under-

byggt mina misstankar finns knappast plats för här. I den delen hänvisar jag till bifogad problemöversikt 

”Visslingar och rop, på hjälp!” (2 sidor), samt bilagan ”Anmälan till Förvaltningsrätten i Stockholm” (43 

sidor) som ingavs sedan JK upprepat avvisat granskning av angivna missförhållanden, vilka faktiskt är 

legio när civilanställda rättstjänare med myndighetsprägel är svarande i civilmål visavi f d klienter. 

 

Össjö, Ängelholm den 23 oktober 2018 

BERTIL BURSTRÖM    Össjö-Boarpsvägen 80, 266 91 ÖSSJÖ   Tel 070 58 33 282     bertil@srsf.se     www.bertilsuppslag.eu  

Bilagor:   1.  181007VisslingarOchRopDebatt.docx    2.  170626PdfAnsvarstalanTillForvaltndomstolSthlmLenovo.pdf  
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Svar från Brottsförebyggande Rådet BRÅ via -post 2018-10-24 kl 15:37: 

Hej Bertil, 

Tack f��itt ��em嬬 som registreras. M宧a akt�� inklusive privatpersoner ��ar att Br堳ka utf��uppgifter 

av skilda slag. Br堨ar f��奬se f��tt man v䮤er sig till myndigheten med sina ��em嬬 men hoppas ocks堰

堦��奬se f��tt det i praktiken s䬬an finns m��gheter att prioritera de ��ade insatserna. Den instans som 

kan instruera Br堡tt utf��uppgifter 䲠regeringen, vilket sker genom myndighetsstyrningen med bland 

annat uppdrag av olika slag. 

Med v䮬iga h䬳ningar 

Registrator 

 

 

Registrator 

  

Brottsf��yggande r夥t 

Box 1386, 111 93 Stockholm 

Bes��dress: Tegn鲧atan 23  

Tfn +46 (0)8 527 584 10 

www.bra.se  

  

Twitter: @myndigheten_bra    

Nyhetsbrev: bra.se/prenumerera 

  

 

Bertils anmärkning:  

Det är nog meningslöst att fortsätta denna kontakt. BRÅ är ju så nonchalant att man, som synes, inte ens bryr sig 

om att till allmänheten använda ett data- eller e-postprogram som förstår det svenska alfabetet! 
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