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Frågor och svar om disciplinverksamheten

Vad avser tillsynen
Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater. Advokat är den som är le-
damot av Advokatsamfundet. Titeln advokat är enligt 8 kap. 10 § rättegångs-
balken straffrättsligt skyddad och får bara användas av den som är ledamot 
i Advokatsamfundet. Den som annars använder titeln kan dömas till böter.

Advokaters verksamhet styrs av en rad lagar och regler. Lagreglerna finns 
framför allt i rättegångsbalken. De grundläggande etiska reglerna för ad-
vokater finns i Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed 
(VRGA) och i kommentaren till de vägledande reglerna. Regler om advoka-
ters yrkesplikter finns också i Advokatsamfundets stadgar.

En väsentlig del av Advokatsamfundets tillsyn hänför sig till den disci-
plinära verksamheten, i vilken samfundets disciplinnämnd prövar om en 
advokat i ett enskilt fall har brutit mot god advokatsed.

Hur initieras disciplinärenden?
Ett disciplinärende initieras vanligtvis genom att någon gör en disciplinan-
mälan till Advokatsamfundet och riktar kritik mot en advokats agerande. 
Advokatsamfundet kan emellertid också självt – genom information som 
erhållits eller inhämtats på initiativ från generalsekreteraren, efter beslut från 
styrelsen – initiera ärenden mot advokater.

Hur är disciplinnämnden sammansatt och hur handläggs disciplinärenden?
Disciplinnämnden består av elva ledamöter: åtta som väljs av samfundet 
och tre offentliga representanter som utses av regeringen. Normalt tas en 
anmälan om disciplinärt ingripande först upp på en prövningsavdelning 
inom disciplinnämnden. En prövningsavdelning består av tre ledamöter, 
varav en offentlig representant. Är prövningsavdelningen enig om att påföljd 
inte är aktuell och enig om innehållet i beslutet, så får prövningsavdelningen 
avgöra ärendet. I annat fall ska ärendet hänskjutas till disciplinnämnden för 
behandling i plenum.

Prövningsavdelning Prövningsavdelning

Disciplinnämnden

Prövningsavdelning
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Handläggningen i nämnden är skriftlig. Är omständigheterna sådana att 
risk för uteslutning finns ska dock enligt 43 § Advokatsamfundets stadgar 
advokaten kallas till muntlig förhandling.

Vid en muntlig förhandling förs Advokatsamfundets talan av en advokat. 
Den advokat mot vilken anmärkning riktas företräds av en försvarare. Finns 
anmälare i disciplinärendet, bereds också anmälaren tillfälle att närvara vid 
förhandlingen.

Muntliga förhandlingar i disciplinnämnden grundar sig på förvaltnings-
rättsliga principer. Disciplinnämnden har fått del av hela materialet och 
betraktar det som processmaterial. Parterna kan således under förhandlingen 
rikta in sig på att lyfta fram det väsentliga.

Vilka är de disciplinära påföljderna?
Om disciplinnämnden finner att en advokat har åsidosatt god advokatsed 
kan advokaten tilldelas någon av de disciplinära påföljder som framgår av  
8 kap. 7 § rättegångsbalken. Dessa är i) erinran, ii) varning, iii) varning med 
straffavgift (1 000–50 000 kr) och iv) uteslutning ur Advokatsamfundet.

I fall där en disciplinär påföljd inte anses nödvändig kan disciplinnämn-
den, antingen i en prövningsavdelning eller i plenum, göra ett uttalande. Ett 
uttalande är inte en disciplinär påföljd.

Vem utövar tillsyn över disciplinverksamheten?
Justitiekanslern (JK) granskar alla Advokatsamfundets beslut i disciplin-
ärenden och får överklaga disciplinnämndens beslut till Högsta domstolen. 
Vidare får JK påkalla åtgärd mot en advokat, om beslut fattats om att en 
anmälan ska avskrivas eller inte hänskjutas till disciplinnämnden. En sådan 
begäran från JK gör att ärendet behandlas av disciplinnämnden i plenum.

En advokat som utesluts kan klaga till Högsta domstolen. Andra beslut 
kan inte överklagas.

Var hittar man viktiga avgöranden?
Disciplinnämnden publicerar löpande avgöranden av principiellt intresse. 
Avgörandena publiceras dels i tidskriften Advokaten, dels på Advokatsam-
fundets hemsida, www.advokatsamfundet.se.
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Året i siffror

Föregående års siffror anges inom parentes. Det bör uppmärksammas att en på-
följd kan vara gemensam för flera ärenden och att flera påföljder kan förekomma 
i ett ärende.

 Inkomna ärenden    
Inkomna anmälningar 2016 439 (538)
Av styrelsen upptagna disciplinärenden 63  (37)
  
 Avgjorda ärenden

Disciplinnämnden

Uttalande 8
Erinran 70
Varning 24
Varning med straffavgift 19
Uteslutning 6
Ingen åtgärd 19
Avslås/avvisas/avskrivs och ingen åtgärd 50
 Totalt  196 (204)

Åtta personliga inställelser har hållits under året.   

Prövningsavdelningarna 

Hänskjuts 91
Uttalande  14
Ingen åtgärd 282
3-årsregeln 10
Avvisas/avskrivs 6
 Totalt 403 (576)

 Totalt antal avgjorda ärenden 599  (780)
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Under 2016 mottog Advokatsamfundet 439 disciplinanmälningar mot ad-
vokater. Det är 18 procent färre än under 2015, då 538 anmälningar gjordes. 
Antalet anmälningar 2015 var i sin tur färre än 2014, då 555 anmälningar kom 
in. Minskningen de senaste tre åren är i linje med den långsiktiga trenden 
att antalet disciplinanmälningar successivt blivit färre. Detta trots att advo-
katkåren växer kraftigt.

Att antalet disciplinanmälningar minskar både i faktiska och i relativa 
termer har sannolikt att göra med Advokatsamfundets höga inträdes- och 
vidareutbildningskrav. Advokatexamen, som infördes 2004 och som sedan 
dess utgör ett krav för inträde i samfundet, fokuserar på advokatetik. Vidare 
tillhandahåller Advokatsamfundet årligen en stor mängd kostnadsfria kurser 
i advokatetik för ledamöterna och biträdande jurister. Därtill kommer att 
samfundet under 2016 intensifierat sin proaktiva tillsyn. Ett led i det är att 
styrelsen under året initierat 63 disciplinärenden mot advokater. Det är en 
ökning med 70 procent jämfört med 2015.

Disciplinnämnden har under 2016 avgjort sammanlagt 599 disciplinären-
den. De flesta av ärendena avgjordes av någon av prövningsavdelningarna. 
Antalet avgjorda ärenden totalt är ungefär lika många som normalt under 
tidigare år, men något lägre än under 2015 då en balansavarbetning gjordes.

Disciplinnämnden i plenum avgjorde under 2016 totalt 196 ärenden. Det 
är nästan lika många som under 2015. Detta trots att nämnden har hållit åtta 
personliga inställelser, vilka tagit mycket tid i anspråk och således varit väldigt 
resurskrävande, att jämföra med två inställelser året innan.

Vad som sticker ut i statistiken är antalet uteslutningar. Under 2016 uteslöts 
sex advokater ur Advokatsamfundet. Det är fler än någonsin förut. Antalet 
uteslutningar de senaste åren har varit cirka en om året.

Den vanligaste disciplinära påföljden under 2016 har, i likhet med tidigare 
år, varit erinran. 70 erinringar har disciplinnämnden tilldelat advokater 
under året. Erinran är den mildaste disciplinära påföljden och har utgjort 
normalpåföljden för brott mot god advokatsed innefattande exempelvis 
intressekonflikter, dröjsmål med handläggning av uppdrag och dröjsmål 
med besvarande av förfrågningar från klient samt underlåtenhet att uppfylla 
vidareutbildningskravet.

Den näst vanligaste påföljden under 2016 har varit varning. Varning tillde-
lades advokater i 24 fall. Åsidosättanden som lett till varning har bl.a. utgjorts 
av sådana där advokaten försummat att iaktta frister, såsom att överklaga 
inom rätt tid. Vidare har varning tilldelats exempelvis i fall där advokaten 
uteblivit från inbokade förhör eller misskött sin processföring i domstol.

Varning med straffavgift har tilldelats advokater i 19 fall under året. Straff-
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avgifter har ålagts advokater bl.a. i ärenden i vilka man underlåtit att komma 
in med begärda yttranden till Advokatsamfundet. Vidare har straffavgifter 
ålagts i fall där det handlar om upprepade eller fortsatta åsidosättanden av 
god advokatsed; till exempel i sådana ärenden där advokater – trots tidigare 
beslut från disciplinnämnden – inte kommit in med föreskrivna revisors-
intyg. Därutöver har höga straffavgifter tilldelats i bl.a. två ärenden i vilka 
nämnden höll personlig inställelse, men som inte kom att föranleda uteslut-
ning (se vidare s. 25).

I detta häfte redogörs för ett urval av de ärenden som disciplinnämnden 
har hanterat under året. Främst behandlas frågor som förekommit i större 
omfattning eller som är av principiellt intresse.

Uteslutningsärenden

Att antalet uteslutningar under 2016 varit markant högre än vanligt är en 
tillfällighet. Uteslutningarna har inga samband med varandra, och nämnden 
har inte ändrat sin praxis eller blivit strängare i sina bedömningar. Någon av 
de sex uteslutningarna kan möjligtvis ha att göra med att Advokatsamfundet 
de senaste åren har lagt extra resurser på granskningen av revisionsintyg, men 
i övrigt går det inte att finna någon orsak till att antalet uteslutningar 2016 
varit fler än vanligt.

Uteslutningarna har i korthet berört följande omständigheter.

i) Advokat hade enligt hovrätts lagakraftvunna dom per telefon tagit kontakt
med en klient för vilken han var förordnad offentlig försvarare och som han i
anledning av försvararuppdraget talat med i telefon tidigare samma dag, och
uppmanat denne att komma till platsen på vilken advokaten befann sig och
utöva våld mot ungdomar som fanns i närheten. Det ledde till att klienten
och ytterligare en person i taxi begav sig till platsen och vid ankomsten miss-
handlade tre av ungdomarna. För bl.a. det dömdes klienten för misshandel
till fängelse och advokaten för anstiftan till misshandeln. Nämnden fann att
advokaten genom vad han sålunda dömts för i sin verksamhet uppsåtligen
gjort orätt. Några mildrande omständigheter befanns inte föreligga (14/1877).

Advokaten överklagade beslutet till Högsta domstolen, som den 8 decem-
ber 2016 beslutade att disciplinnämndens beslut skulle stå fast (Ö 904-16).

ii) Advokat hade i ett ärende hänförligt till revision alltsedan räkenskapsåret
2011/2012 allvarligt försvårat Advokatsamfundets tillsyn. Vidare hade han
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i flera väsentliga avseenden på ett allvarligt sätt misskött sin advokatfirma. 
Misskötseln hade skett trots att disciplinnämnden både år 2011 och år 2012 
hade tilldelat honom varning med straffavgift för likartade allvarliga försum-
melser tidigare år (12/1740, 15/0575, se vidare s. 8).1 Advokaten överklagade 
beslutet till Högsta domstolen, som genom beslut den 21 november 2016 
lämnade besvären utan bifall (Ö 2402-16).

iii) Advokat hade i egenskap av boutredningsman på ett flagrant sätt brutit 
mot kravet på att arvodet ska vara skäligt och åsidosatt sin skyldighet att inte 
belasta dödsboet med onödiga kostnader. Vidare hade han vid flera tillfällen 
fakturerat a conto med belopp som klart översteg den tid som han vid tid-
punkten för faktureringen lagt ner på respektive ärende. Samtidigt hade han 
inte vid någon a conto-fakturering skickat kopia av sin faktura eller annan 
motsvarande handling till någon dödsbodelägare, utan bara lagt fakturan i 
respektive dödsbos akt. Vad gäller redovisning enligt 19 kap. 14 a § ÄB hade 
advokaten inte underrättat de delägare som inte tillställts redovisningen 
om vem som fått den. Brotten mot god advokatsed hade varit likartade i tre 
av varandra oberoende ärenden och, när det gällde faktureringar, avsett 
betydande belopp. Agerandet innefattade ett systematiskt åsidosättande av 
grundläggande regler till skydd för klientintresset (15/0516, 15/0582, 15/1077).

iv) Advokat hade vad gällde uppdrag som boutredningsman och offentlig 
försvarare samt vid utförande av ett antal uppdrag som god man gjort sig 
skyldig till allvarliga brott mot god advokatsed. I uppdraget som boutred-
ningsman hade han inte följt tingsrättens föreläggande att komma in med 
underrättelse enligt 19 kap. 14 a § ÄB med påföljd att tingsrätten utdömde 
förelagt vite. Vad gällde uppdragen som god man hade det förekommit 
flera mycket allvarliga brister i medelsförvaltningen och redovisningen. 
Detta hade pågått under flera år i flera av varandra oberoende uppdrag 
och hade avsett betydande belopp. Agerandet innefattade ett systematiskt 
åsidosättande av grundläggande advokatetiska regler till skydd för klient-
intresset (15/0197, 15/0098, 15/2168, 16/1251).

v) Advokat hade, enligt en enig högsta domstol, vid ett sammanträde för en 
muntlig förberedelse vid tingsrätten agerat på ett sätt så att tingsrätten haft 
skäl att avvisa honom som ombud i målet och också haft grund att förklara

1  Beslutet innefattade också att advokaten åsidosatt sina plikter genom att inte utan dröjsmål till sin 
klient ha överlämnat handlingar som tillhört klienten och som klienten begärt.
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honom obehörig att tills vidare verka som ombud, rättegångsbiträde eller för-
svarare vid domstolen. Advokaten hade i tidigare disciplinärenden åren 2010, 
2012 och 2013 tilldelats varning för likartade åsidosättanden av god advokat-
sed som det aktuella ärendet avsåg. I beslutet 2012 hade han ålagts straffavgift 
med 10 000 kr och i beslutet 2013 högsta straffavgift, 50 000 kr. Varken vad 
advokaten hade framfört i sina skrivelser till nämnden i disciplinärendet el-
ler vad som hade förekommit vid hans inställelse inför nämnden föranledde 
nämnden att göra någon annan bedömning än den som domstolarna gjort 
(15/1021). Advokaten har överklagat beslutet till Högsta domstolen.2

vi) Advokat hade genom lagakraftvunnen dom dömts för otillbörlig mark-
nadspåverkan, grovt brott, till villkorlig dom och dagsböter. Domstolarna 
hade angett att straffvärdet för brottet motsvarade fängelse nio månader. Var-
ken vad advokaten framförde i sina yttranden i disciplinärendet eller vad som 
förekom vid inställelsen inför nämnden gav nämnden skäl att göra någon 
annan bedömning av advokatens handlande än den som domstolarna hade 
gjort. Advokaten hade varit styrelseordförande i bolaget vilket innebar att 
handlandet för vilket han dömts måste anses ha skett inom ramen för hans 
advokatverksamhet. Vid den bedömningen beaktade nämnden därutöver att 
advokaten hade företrätt bolaget inför domstol och att köpen av aktier ge-
nomförts av en i advokatverksamheten anställd på advokatens instruktioner 
och i allt väsentligt med användande av advokatbyråns datorer. Nämnden 
fann att advokaten, genom de gärningar han dömts för, uppsåtligen gjort 
orätt i sin advokatverksamhet och därmed även förfarit oredligt. Några mild-
rande omständigheter befanns inte föreligga. (14/0531, 14/1690, 15/2033 och 
16/1284.)3 Uteslutningen har överklagats till Högsta domstolen.4

Misskötsel av advokatfirman

Disciplinnämnden har under året behandlat ett antal ärenden som gällt miss-
skötsel av advokatfirmor. Det har då främst handlat om att det vid gransk-
ning av revisonshandlingar framkommit att det förekommit allvarliga brister, 

2  Högsta domstolens Ö 4688-16
3  Advokaten hade vidare försvårat Advokatsamfundets tillsyn genom att inte komma in med 

revisionsintyg inom föreskriven tid. Dessutom hade brister i skötseln av advokatfirman uppvisats. 
Någon särskild påföljd för detta tilldelades inte eftersom advokaten uteslöts till följd av handlandet 
avseende den otillbörliga marknadspåverkan

4  Högsta domstolens Ö 5140-16
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men också om att revisionshandlingar – vilka enligt bokföringsreglementet 
årligen ska ges in till Advokatsamfundet – överhuvudtaget inte har upp rättats 
eller getts in.

Ett av ärendena i vilket detta behandlades ledde till uteslutning. Det gällde 
en advokat som tidigare hade erhållit disciplinära påföljder för likartade 
försummelser föregående år.

Advokaten (A) hade inte kommit in med revisorsintyg för viss period, och 
inte visat att han uppfyllt utbildningskravet annan period. Därutöver inne-
höll revisionsberättelserna för de tre senaste räkenskapsåren allvarliga brister i 
skötseln av advokatfirman. Bristerna innefattade bl.a. att årsredovisningarna 
upprättats för sent vilket inneburit att det inte varit möjligt att hålla års-
stämma inom föreskriven tid, att det förelegat väsentliga brister i den interna 
kontrollen avseende bolagets redovisnings- och avstämningsrutiner, att det 
förelegat väsentliga eftersläpningar i bokföringen och att styrelsen inte hade 
kunnat presentera en aktuell balans- och resultatrapport för tiden fram till 
revisionsberättelsens avgivande. Därtill framgick för två räkenskapsår bl.a. att 
bokföringen hade haft stora brister och inte skett enligt lag och inte uppfyllt 
kraven i bokföringsreglementet, att bolaget inte följt reglementet avseende 
att föra bok över mottagna uppdrag och att det varit svårt att följa klientme-
delskontot i bokföringen. Av två av revisionsberättelserna framgick vidare att 
skatter och avgifter vid ett flera tillfällen inte redovisats och betalats i rätt tid.

Inte någon gång under den i ärendet aktuella perioden hade advokaten 
kommit in med revisorsintyg inom föreskriven tid. Vidare hade han med 
några få undantag inte kommit in med begärda kompletteringar inom före-
lagd tid.

Sammanfattningsvis gjorde disciplinnämnden följande bedömning.
Utredningen visar sammanfattningsvis att A alltsedan räkenskapsåret 
2011/2012 allvarligt har försvårat Advokatsamfundets tillsyn och att han 
i flera väsentliga avseenden på ett allvarligt sätt har misskött sin advokat-
firma och därmed åsidosatt sina skyldigheter som advokat. Misskötseln 
har skett trots att disciplinnämnden både år 2011 och år 2012 har tilldelat 
honom varning med straffavgift för likartade allvarliga försummelser 
tidigare år. Disciplinnämnden anser mot denna bakgrund att omstän-
digheterna är synnerligen försvårande. Vad A anfört om sina personliga 
problem och att han nu har verksamheten under kontroll föranleder 
inte någon annan bedömning. Någon annan påföljd än uteslutning kan 
därför inte komma i fråga (12/1740).

I ett annat ärende hade nämnden att bedöma omständigheterna att en 
 advokat lämnat in revisorsintyg för 2013 och 2014 för sent och att intygen, 
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när de väl kommit in, tillsammans med revisionsberättelserna visade att det 
förekom brister:

i) Räkenskapsåret 2013 hade årsredovisningen lämnats till revisorn för sent 
och skatter och avgifter vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Revisorn 
hade vidare uppfattat att värdet för pågående arbeten redovisats till ett belopp 
som översteg verkligt värde och att leverantörsskulderna redovisats till ett för 
lågt belopp. Detta hade lett till att revisorn avstyrkt fastställande av resultat- 
och balansräkningen och vinstens disponering enligt förvaltningsberättelsen.

ii) Räkenskapsåret 2014 hade revisorn inte kunnat utföra en betydande del 
av sin granskning på grund av att något bokslut eller årsredovisning inte 
presenterats för revision.

Nämnden gjorde bedömningen att advokaten genom sina försummelser 
hade försvårat Advokatsamfundets tillsyn och allvarligt åsidosatt sina plikter 
som advokat. Särskilda skäl att ålägga straffavgift förelåg. Advokaten tilldela-
des varning och ålades att betala en straffavgift på 10 000 kr (14/1860, 15/1395).

I ytterligare ett annat ärende kom advokaten inte in med revisorsintyg för 
räkenskapsåret 2013/2014. Efter tillskrivning och upprepade påminnelser 
kom advokaten in med ett yttrande i vilket han begärde dispens från kravet 
att komma in med intyg. I yttrandet anförde han att han, när han startade 
sin verksamhet 2013, av administrativa skäl valt att göra det inom ramen för 
en enskild firma. Han var medveten om att han var skyldig att följa bok-
föringsreglementet, men trodde felaktigt att revisor inte var behövlig inom 
ramen för en enskild firma.

Advokaten upplystes under handläggningen av ärendet att dispens inte kan 
erhållas avseende kravet att komma in med revisorsintyg. Disciplinnämnden 
gjorde sedan följande bedömning.

Genom att inte ha haft en revisor och inte komma in med föreskrivet 
revisorsintyg för 2013/2014 har A åsidosatt sina plikter som advokat.

Advokaten tilldelades erinran (15/1481).

Restföring för skatter och avgifter 
– skyldighet att vidta erforderliga 
åtgärder för reglering

Advokatsamfundet inhämtar regelbundet från tidningen Justitia och från 
Kronofogdemyndigheten (KFM) uppgifter om advokatbyråers restföring 
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för skatter och avgifter. I fall där restföring förekommer kan advokatbyrån 
tillskrivas med begäran om yttrande. I regel begärs då att det av yttrandet ska 
framgå orsaken till den uppkomna skulden, huruvida skulden har reglerats 
och vilka åtgärder som har vidtagits för att förebygga att en liknande situa-
tion ska uppstå igen.

Disciplinnämnden har i ett par avgöranden under året tilldelat advokater 
disciplinära påföljder hänförliga till restföring. Advokatbyråerna ifråga hade i 
dessa avgöranden varit restförda med betydande belopp under en längre tid, 
och disciplinnämnden fann att utredningen visade att erforderliga åtgärder 
inte hade vidtagits för att reglerna skulderna.

I ett av ärendena erhölls uppgifter från KFM om att en advokatbyrå i  
juni 2015 var restförd för skatter med drygt 915 000 kr. Advokaten (A)  
som var innehavare av byrån förelades att komma in med yttrande över det 
senast visst datum. I ett yttrande, som kom in ett par veckor sent, angav 
advokaten bl.a. att anledningen till skulden hade varit en över året ojämn 
likviditet tillsammans med en bristande planering från hans sida. Advokaten  
bedömde att han inte skulle komma att ha några problem att snarast efter 
semesterperioden reglera skatteskulden. Han hade sett till att hans löpande 
rutiner förbättrats och, för att undvika att situationen skulle upprepas,  
köpt in ett bättre ekonomiprogram så att medel lades undan för skatte-
betalningar.

Enligt nya uppgifter i augusti samma år hade restfört belopp på skatte-
kontot ökat. Advokaten tillskrevs då åter, varvid han uppgav att likviditeten 
var ansträngd, men att han bedömde att situationen skulle kunna lösas inom 
kort.

Enligt uppgifter i september och oktober 2015 hade skatteskulden ånyo 
ökat. Vid ny tillskrivning svarade advokaten – efter beviljade anstånd och 
påminnelser – att han var medveten om vikten av att organisera sin ekono-
miska verksamhet på sådant sätt att dylika händelser inte uppkom, och att 
han skulle kunna reglera den utestående skatten innan årsskiftet.

Disciplinnämnden gjorde följande bedömning.
Av utredningen framgår att Advokatbyrån haft skatteskulder av bety-
dande belopp under en längre tid och att advokat A inte har vidtagit 
erforderliga åtgärder för att reglera skulderna. Vidare framgår att A, trots 
påminnelser och beviljade anstånd, kommit in med begärda yttranden 
sent och därmed försvårat Advokatsamfundets handläggning och tillsyn.

Genom sina underlåtenheter har A allvarligt åsidosatt sina plikter som 
advokat.

Advokaten tilldelades varning (15/1023).
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I ett annat ärende tilldelades advokaten varning och ålades att betala 
10 000 kr i straffavgift. Advokaten i det ärendet hade tidigare, den 21 maj 
2015, tilldelats disciplinär påföljd dels på grund av att han vid ett flertal 
tillfällen hade kommit in med begärda yttranden sent och inte besvarat ett 
föreläggande i dess helhet, dels på grund av att han under en lång tid haft 
skatteskulder av betydande belopp och att han inte vidtagit erforderliga 
åtgärder för att reglera dem.

Skulder kvarstod och nya hade tillkommit, och advokaten anförde bl.a. att 
skulderna berodde på att han ännu inte fått betalt från en klient för en större 
faktura avseende utfört arbete och att han strävade efter att i alla avseenden 
reglera skulderna.

Disciplinnämnden gjorde i sitt beslut följande bedömning.
Av utredningen framgår att Advokatfirman fortfarande är restförd för 
skatter och att nya skatteskulder har tillkommit sedan disciplinnämn-
dens beslut den 21 maj 2015.

Oaktat vad advokat A anfört om omständigheterna finner nämnden 
att han inte har vidtagit erforderliga åtgärder för att reglera de skulder 
som redan uppkommit. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina 
plikter som advokat.

Det finns särskilda skäl att ålägga straffavgift (15/1666).

Konflikt vid biträdande jurists uppsägning

Disciplinnämnden hade i ett ärende att pröva en advokats agerande i sam-
band med att en biträdande jurist sagt upp sig.

Advokaten (A) hade inför att hon skulle ha ett avslutande möte med den 
biträdande juristen (B) för att vara helt införstådd och uppdaterad i dessa 
tagit del av de akter i vilka B arbetade. Vid sin genomgång upptäckte A en 
del brister i ärendena, och hon noterade också att B hade åtagit sig ärenden 
som var väldigt viktiga och ömtåliga till sin karaktär. Det gjorde A orolig, 
och hon blev rädd för hur B på egen hand, möjligen hemifrån, skulle hantera 
såväl sina ärenden som det faktum att hon skulle avsluta sin anställning. A 
ville därför inte att B skulle ha sina mobila arbetsredskap (akter, dator och 
mobiltelefon).

Disciplinnämnden fann att advokaten dels hade brustit i kontroll och 
tillsyn över den biträdande juristen, d.v.s. åsidosatt sitt principalansvar, dels 
allvarligt åsidosatt god advokatsed igenom sitt agerande i samband med 
uppsägningen.
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Nämndens bedömning var följande.
Av utredningen och advokat A:s egna uppgifter framgår att hon inte 
förrän i anslutning till upphörandet av B:s anställning som biträdande 
jurist har vidtagit erforderliga åtgärder för kontroll och tillsyn över B:s 
arbete. Detta utgör ett åsidosättande av hennes principalansvar och utgör 
ett brott mot god advokatsed.

Genom att ta ifrån B akter, dator och mobiltelefon i samband med 
att B sa upp sig har A försvårat för B att fullgöra sina arbetsuppgifter 
gentemot sina klienter. Genom att göra det har hon allvarligt åsidosatt 
god advokatsed.

Av handlingarna i ärendet framgick också att det i den biträdande juristens 
anställningsavtal fanns en klausul med följande lydelse.

Den anställde förbinder sig att vid eventuellt avslut av anställningen, inte 
ta några ärenden som hör till advokatfirman och inte heller överta någon 
av advokatfirmans klienter.

Vid eventuellt upphörande av anställningen förbinder sig den anställde 
vidare att inte driva konkurrerande verksamhet på samma verksamhetsort 
med omnejd som advokatfirman inom de närmaste fem åren efter anställ-
ningens upphörande.

Disciplinnämnden fann villkoren strida mot god advokatsed och gjorde 
därvid följande bedömning.

Vidare framgår av utredningen att B:s anställningsavtal innehållit villkor 
som måste anses oskäliga och som i förlängningen inneburit att klien-
ter inte kunnat välja att företrädas av B efter att hennes anställning på 
advokatbyrån upphört. Också detta innebär ett allvarligt åsidosättande 
av god advokatsed.

Advokaten tilldelades varning (15/2225). Beslutet i dess helhet finns på hem-
sidan.

Intressekonflikter; affärsjuridik, brottmål 
och familjerätt

Liksom förra året har antalet ärenden rörande intressekonflikter varit be-
tydande. En stor del av intressekonflikterna som har behandlats har varit 
hänförliga till området för humanjuridik, men trenden som man kunnat 
se de senaste åren, att allt fler anmälningar också görs inom området för af-
färsjuridik, har hållit i sig.
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Affärsjuridik
Nämnden har inom området för affärsjuridik i år – liksom förra året – haft 
att bedöma ett antal ärenden i vilka frågan om intressekonflikt haft sin grund 
i en övergång mellan byråer.

I ett av ärendena hade en biträdande jurist B gått över från Advokatfir-
man I till Advokatfirman II. Innan övergången hade B arbetat med uppdrag 
för Bolaget M. Advokatfirman II företrädde Bolaget X gällande en tvist 
mot Bolaget D. Bolaget D tillhörde samma koncern som Bolaget M, och i 
disciplinanmälan gjordes gällande att Advokatfirman II:s advokat (A) skulle 
vara förhindrad att företräda Bolaget X efter att B övergått från anställning 
på Advokatfirman I till anställning på Advokatfirman II.

Disciplinnämnden gjorde följande bedömning.
I ärendet är utrett att Bolaget D ingår i samma koncernstruktur som Bo-
laget M och att Bolaget M har anlitat Advokatfirman I för biträde. Det 
är inte visat att det förelegat sådana omständigheter att även Bolaget D 
ska betraktas som klient hos Advokatfirman I. I ärendet är inte heller 
visat att biträdande juristen B haft tillgång till material eller på annat sätt 
erhållit information rörande tvisten mellan Bolaget D och Bolaget X. 
Något hinder för advokat A att företräda Bolaget X i tvist mot Bolaget D 
har därmed inte förelegat.

Anmälan föranleder därför ingen åtgärd (16/0121).
Beslutet finns att läsa i dess helhet på hemsidan.

Ett annat ärende innefattade omständigheten att två advokater, A och B, 
hade ingått byrågemenskap med varandra. Inför ingåendet hade advokaterna 
fört ett samtal om huruvida de hade några klientkonflikter att beakta. Vid 
samtalet framkom bl.a. att B hade haft kontakter med en förening (För-
eningen) i anledning av ett ärende i vilket Föreningen hade intressen som 
stred mot ett bolags (Bolaget), vilket biträddes av A. A uppfattade det som 
att B bedömde att det inte förelåg hinder för A att fortsätta sitt uppdrag 
för Bolaget. A fortsatte uppdraget för Bolaget även efter att A och B ingått 
byrågemenskap med varandra.

Föreningen gjorde en disciplinanmälan mot A om jäv, och disciplinnämn-
den gjorde följande bedömning.

I ärendet står på väsentliga punkter uppgift mot uppgift men A borde, 
vid ingåendet av byrågemenskapen med B, ha utrett närmare vad B:s 
engagemang bestått utav då han måste ha insett att det fanns en beak-
tansvärd risk för att deras respektive engagemang, för Föreningen res-
pektive Bolaget, skulle kunna komma att utgöra en intressekonflikt. Om 
A gjort detta hade han i ett tidigt skede kunnat frånträda uppdraget för 
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Bolaget. Genom att inte göra detta och fortsätta uppdraget som ombud 
för Bolaget har A brutit mot god advokatsed.

Advokaten tilldelades erinran (15/1391).

Brottmål
Inom området för brottmål hade nämnden att bedöma jävssituationen att en 
offentlig försvarare tidigare hade varit förordnad som offentlig försvarare för 
en medmisstänkt. Omständigheterna i ärendet omfattade också att samme 
advokat (A) vidareförmedlat viss information.

Nämnden gjorde följande bedömning.
Av utredningen framgår att A tidigare varit förordnad som offentlig för-
svarare för den medmisstänkte. När det stod klart för A att denne också 
var misstänkt i den utredning där han förordnats som offentlig försvarare, 
har det ålegat honom att av det skälet omgående frånträda uppdraget. 
Genom att inte göra det har han åsidosatt sina plikter som advokat.

Vidare framgår av utredningen att A – efter att ha närvarat vid förhör 
med klienten som var frihetsberövad som anhållen – blivit uppringd av 
den medmisstänkte och vid telefonsamtalet bland annat vidareförmedlat 
information som han inte har haft rätt att vidareförmedla och som varit 
ägnad att försvåra utredningen. Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina 
plikter som advokat.

Särskilda skäl att ålägga straffavgift föreligger.
Advokaten tilldelades varning och ålades att betala en straffavgift om 
25 000 kr (15/1126).

Familjerätt
Inom familjerättens område bedömde nämnden bl.a. ett fall i vilket advoka-
ten var ombud för ena föräldern i en vårdnadstvist och samtidigt målsägan-
debiträde för barnet som vårdnadstvisten avsåg.

Nämnden gjorde i ärendet följande bedömning.
A var ombud för modern i mål om vårdnad om barn och samtidigt 
målsägandebiträde för barnet i mål där fadern var misstänkt för egen-
mäktighet med barn. I ett vårdnadsmål har rätten att pröva vad som är 
bäst för barnet. Att vara ombud för ena föräldern i en vårdnadstvist och 
samtidigt vara målsägandebiträde för barnet som vårdnadstvisten avser, 
innefattar en beaktansvärd risk för intressekonflikt. A borde därför inte 
ha åtagit sig uppdraget som målsägandebiträde för barnet. Genom att 
ändå göra det har A handlat i strid med god advokatsed.

Advokaten tilldelades erinran (15/0345). Beslutet finns publicerat på hemsidan.
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Klargörande av vem som är klient

Disciplinnämnden har i några avgöranden under året funnit att det ålegat 
advokat att ha klargjort vem som var dennes klient. Ett av avgörandena 
gällde en advokat som haft i uppdrag att upprätta bouppteckning. Dödsboet 
utgjordes av barn och efterlevande make. Barnen (som var anmälare) var av 
uppfattningen att advokaten hade åtagit sig att upprätta bouppteckningen 
för samtliga dödsbodelägare, medan advokaten hade uppfattningen att han 
fått uppdraget av den efterlevande maken och att denne således var hans 
klient. Nämnden fann i sitt avgörande på att advokaten borde ha klargjort 
detta och gjorde följande bedömning.

Av utredningen framgår att I, II och III inte har uppfattat att advokat A 
endast varit ombud för IV. Genom att inte på ett tillräckligt tydligt sätt 
informera om uppdragsförhållandet har advokat A åsidosatt sina plikter 
som advokat.

Advokaten tilldelades erinran (15/1001).
Ett annat avgörande gällde en advokat som biträtt vid en avtalsskrivning, 

bl.a. beträffande ett anställningsavtal mellan anmälaren X och Bolaget Y. 
Anmälaren, som tidigare hade företrätts av advokaten, uppfattade det som 
att advokaten upprättade avtalen på uppdrag av båda avtalsparterna.

Senare uppstod tvist mellan parterna angående avtalad uppsägningstid, 
och X ville då från advokaten erhålla sina exemplar av de ingångna avtalen. 
Advokaten vägrade detta med hänvisning till att Bolaget Y var hans klient, 
och att några handlingar därför inte kunde lämnas ut utan samtycke.

Disciplinnämndens bedömning var följande.
Av utredningen framgår att X har uppfattat det som att han tillsammans 
med Y/Bolaget Y var klient till advokat A vid upprättandet av aktuella 
avtal, medan advokat A gjort bedömningen att enbart Bolaget Y var att 
betrakta som hans klient.

Advokat A borde innan han åtagit sig uppdraget att biträda vid av-
talsskrivningen ha klargjort vem som var att betrakta som hans klient. 
Disciplinnämnden noterar att advokat A själv uppgett att han enbart 
företrätt Bolaget Y vid avtalsskrivningen. Mot bakgrund av sina tidigare 
uppdrag för X och hans bolag, har advokat A varit förhindrad att ta så-
dant uppdrag mot X och hans bolag. Härigenom har advokat A åsidosatt 
god advokatsed.

Advokaten hade i ärendet också varit i dröjsmål med att utfärda slutfak-
tura, och hade även härigenom åsidosatt god advokatsed. Erinran tilldelades 
(15/0855).
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Ytterligare avgöranden från disciplinnämnden

Här följer exempel på ytterligare beslut som disciplinnämnden fattat under 
året.

i) Erinran

–  Advokat hade inte utfört uppdrag med tillbörlig skyndsamhet (15/0833).
–  Advokatbyrå hade dröjt flera månader med att tillsända klienten Högsta 

domstolens beslut i fråga om prövningstillstånd. Underlåtenheten att 
hålla klienten underrättad om vad som förekommit i ärendet innebar 
ett åsidosättande för vilket advokaten svarade i egenskap av principal 
(15/0821).

–  Advokat hade inte hanterat ett uppdrag med den omsorg, noggrannhet 
och skyndsamhet som god advokatsed kräver. Advokaten borde även ha 
informerat klienten om sin sjukskrivning och huruvida sjukskrivningen 
kunde komma att påverka uppdragets fullgörande (15/0693).

–  Advokat hade redan vid den tidpunkt då han tillställt parterna ett utkast 
till bodelningshandling varit i visst dröjsmål, något som advokaten själv 
vidgått. Advokaten hade därefter, med ytterligare dröjsmål som följd, inte 
fortsatt handläggningen av ärendet på grund av bristande betalning och 
samtidigt inte heller begärt sitt entledigande (15/1170).

–  Advokat, som hade skickat en ny slutfaktura till klienten nästan två år 
efter att uppdraget avslutats, hade varit i dröjsmål med att utfärda en 
fullständig slutfaktura (16/0685).

–  Advokat hade i brev till klienten skickat med en del av ett brev innehål-
lande känslig information om en annan person, i ett helt annat ärende 
än det i vilket klienten var part (15/1812).

–  Advokats skrivsätt var inte försvarligt för att tillvarata klientens intressen 
(15/1833).

–  Advokat hade framställt krav på kränkningsersättning och hot om polis-
anmälan på ett sätt som, i sammanhanget, fick anses som en otillbörlig 
påtryckning på motparten (15/0485).

–  Advokat hade dröjt med att besvara frågor från anmälaren (som var en av 
ägarna till en fastighet som advokaten var förordnad god man att genom-
föra försäljning av) och vid vissa tillfällen inte återkommit alls (15/0759).

–  Advokat, som var likvidator i ett bolag, borde ha frånträtt uppdraget när 
det visade sig att likvidationsbolaget hade förfallna fordringar av bety-
delse mot en av advokatbyråns klienter (15/0987).
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–  Advokat, som var förordnad som bodelningsförrättare, hade i november 
upprättat ett protokoll från ett bodelningssammanträde som ägt rum i 
april samma år. Vidare hade advokaten efter bodelningssammanträdet 
inte vidtagit några åtgärder i ärendet med hänvisning till att hon inte 
hade fått begärt förskott inbetalt. Handläggningen återupptogs först efter 
att anmälaren i november betalat motpartens del av förskottet. Advoka-
ten borde tidigare än vad som skett ha upplyst anmälaren om möjligheten 
för denne att betala resterande förskott så att ärendets handläggning hade 
kunnat fortskrida (15/0704).

–  Advokat hade ansökt om konkurs trots att det mot fordran gjorts invänd-
ningar som inte hade varit av sådan art att de kunde anses uppenbart 
ogrundade (15/0479).

–  Advokat hade – i ärende i vilket anmälaren anfört att man överenskom-
mit om ett timarvode om 1 400 kr men där advokaten bestritt det med 
hänvisning till att arvodet inte varit en fråga för vidare diskussion vid 
det första mötet eftersom anmälaren var övertygad om att det fanns en 
rättsskyddsförsäkring – varit skyldig att, oavsett om rättsskyddsförsäkring 
fanns eller inte, i anslutning till uppdragets antagande klargöra princi-
perna för sin debitering (15/0507).

–  Advokat hade inte uppfyllt utbildningskravet (15/1128, 15/2295, 16/0193, 
16/1106).

–  Advokat hade inte kommit in med föreskrivet revisorsintyg för 2014 
(15/1791, 15/1496).

–  Advokat borde ha försökt ta kontakt med motparten för att bereda denne 
möjlighet att ta ställning till anspråk innan ansökan om stämning gavs 
in (15/0714).

–  Advokat hade inte på erforderligt sätt utrett sin behörighet att företräda 
klienten (15/1294).

–  Advokat, som tidigare varit förordnad som offentligt biträde för X och 
då fått besked från X att denne inte önskade advokatens biträde, hade 
utan att efterfråga X:s inställning på nytt åtagit sig ett uppdrag för denne 
(16/0407).

–  Advokat hade inte besvarat meddelanden från sin klient. Vidare hade 
advokaten – utan att dessförinnan slutligt ha samrått med klienten – 
beslutat att inte överklaga (15/1293).

–  Advokat hade, med hänsyn till sin relation till båda parter i tvisten, varit 
förhindrad att delta i ett möte (15/1380). Publicerat.

–  Advokat borde inte ha medgett en förlängning av tid för väckande av 
åtal på sätt som skett utan att ha fått klientens instruktioner (15/2169).
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–  Advokat hade företrätt ett bolag i vilket han ägde aktier. Bolaget hade 
cirka 70 aktieägare. Nämnden konstaterade att det inte är tillåtet för ad-
vokat att äga aktie i klientföretag om det inte är fråga om familjeföretag 
eller om ägandet är spritt till en vidare krets, dvs. cirka 200 aktieägare 
(15/0560).

–  Advokat hade i tingsrätten yrkat ersättning för arbete i en omfattning 
som bedömts orimlig (16/1093).

–  Advokat hade i ett mejl försökt förmå anmälarna att återkalla sin disci-
plinanmälan (16/0050).

ii) Varning
–  Advokat hade inte förvissat sig om att överklagande kom in till tingsrät-

ten inom överklagandefristen. Överklagandet kom in en dag för sent 
(15/0942).

–  Advokat hade försummat att ta reda på när överklagande senast skulle 
ske, vilket lett till att advokaten försummat att överklaga förvaltningsrät-
tens beslut om att bevilja uppehållstillstånd (15/0763).

–  Advokat hade inte översänt Migrationsöverdomstolens beslut till klien-
ten, vilket fått till följd att klienten inte inom föreskriven tid hade haft 
möjlighet att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd (15/2246).

–  Advokat hade inte i rätt tid överklagat hovrättens beslut om att inte med-
dela prövningstillstånd (15/1913).

–  Advokat hade inte vidtagit några åtgärder för att förvissa sig om huruvida 
klienten ville begära överprövning av försäkringsbolags beslut eller inte 
(15/1323).

–  Advokat hade försummat att för sin klients räkning i tid fullfölja klien-
tens talan om äktenskapsskillnad. Advokaten hade vidare i ett mål som 
rörde vårdnad om barn m.m. vid flera tillfällen inte kommit in med 
yttrande till tingsrätten inom föreskriven tid (16/0624).

–  Advokat hade företagit rättsliga åtgärder utan att ha betett motparten skä-
ligt rådrum att ta ställning till klientens anspråk. Särskilda skäl för att inte 
bereda sådant skäligt rådrum var inte visade. Advokaten hade vidare av 
tingsrätten kritiserats för sin processföring, däribland att han fört in sve-
pande påståenden om avtalsbrott och brottsligt agerande från motpartens 
sida. Vidare hade advokaten genom att ge in en brottsanmälan avseende 
bl.a. olaga hot vilken saknat fog vidtagit en otillbörlig åtgärd (15/0957).

–  Advokat hade, i egenskap av ställföreträdare för advokatbyrån, utan 
giltigt skäl inte inställt sig till en huvudförhandling i ett mål där byrån 
var kärande (15/1234).
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–  Advokat hade, genom att uttala sig om en klient i sociala medier på 
ett sådant sätt att det varit möjligt för utomstående att identifiera vem 
som avsågs, brutit mot sin tystnadsplikt. Vidare hade advokaten vid sin 
fakturering inte haft kontroll på vilka inbetalningar som mottagits från 
klienten (15/1140).

–  Advokat – som var testamentsexekutor och boutredningsman – hade yt-
terligare dröjt med slutredovisning av uppdrag, trots att advokaten i juni 
2014 tilldelats en erinran för sådan försummelse. Vidare hade smycken 
som advokatbyrån omhändertagit från dödsboet inte hanterats med 
tillbörlig omsorg (15/1045).

–  Advokat hade agerat vårdslöst och hade därför av domstolarna ålagts att 
solidariskt med sin klient svara för de merkostnader agerandet föranlett 
(15/0748).

–  Advokat hade uteblivit från två inbokade polisförhör (15/1884).
–  Advokat hade inlett en process i tingsrätten utan att upplysa tingsrät-

ten om att ett mål redan fanns anhängiggjort i annat land. Detta hade 
medfört att motparten och staten ådragits onödiga rättegångskostnader 
(15/2247).

iii) Varning med straffavgift
–  Advokat hade inte kommit in med begärt yttrande till Advokatsamfundet 

(15/1373, 16/0117, 15/2120, 16/0365, 15/2345, 15/1366, 16/0545).
–  Advokat hade, trots tidigare beslut av disciplinnämnden, inte kommit 

in med föreskrivet revisorsintyg för 2013 och heller inte kommit in med 
revisorsintyg för 2014 (15/1003, 15/1483).

–  Advokat hade trots påminnelser inte kommit in med revisorsintyg för 
2014. Advokaten hade tidigare erhållit disciplinära påföljder för att inte 
ha kommit in med föreskrivna revisorsintyg (15/1432).

–  Advokat hade i ett uppdrag om bodelning fortfarande inte avgett slutre-
dovisning, trots att han för samma underlåtenhet tidigare tilldelats både 
erinran och varning (16/0096).

–  Advokat hade, kort efter att hans uppdrag i fråga om ett avtal upphört, 
åtagit sig ett försvararuppdrag för motparten, trots att det fanns beaktans-
vård risk för att denne utsatt hans tidigare klient för sådan brottslighet 
som försvararuppdraget omfattade. Vidare hade advokaten medverkat till 
ett avtal som till sitt innehåll beskrivit ett potentiellt upplägg i strid med 
lag och upprättat en fullmakt med ett innehåll som gjort att den kunnat 
brukas i otillbörliga syften. Härigenom hade advokaten främjat orätt och 
därmed allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Med hänsyn till den 
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tid som förflutit kunde påföljden stanna vid varning med straffavgift. 
Straffavgiften bestämdes till 25 000 kr (16/0851).

–  Ärende i vilket muntlig förhandling hölls. Advokat hade, trots ett stort an-
tal påminnelser och trots att han genom delbeslut tilldelats varning med 
straffavgift för sin underlåtenhet att komma in med begärda yttranden, 
först nära inpå den muntliga förhandlingen avgett yttranden. Advokaten 
hade vidare inte hanterat ett uppdrag som likvidator med omsorg och 
tillbörlig skyndsamhet. Vidare hade han i uppdrag varit svår att nå och 
underlåtit att återlämna anmälarens dokument till anmälaren. Straffav-
giften bestämdes till 40 000 kr (14/1910, 14/2329).

–  Ärende i vilket muntlig förhandling hölls. Advokat hade inte kommit in 
med revisorsintyg för 2015, och först dagen före den personliga instäl-
lelsen kommit in med intyg för 2014. Advokaten hade tidigare tilldelats 
varning med straffavgift om 40 000 kr för att inte ha kommit in med 
revisorsintyg för 2014, och dessförinnan ett flertal disciplinära påföljder 
för att inte alls ha kommit in med intyg, eller inte ha kommit in med 
intyg inom förelagd tid, avseende andra räkenskapsår. Advokaten hade 
vidare, trots upprepade påminnelser, inte inom föreskriven tid kommit in 
med begärt yttrande till Advokatsamfundet. Också sådan underlåtenhet 
hade tidigare varit föremål för disciplinär påföljd. Straffavgiften bestäm-
des till högsta belopp, 50 000 kr. Två ledamöter var av skiljaktig mening 
och ville utesluta advokaten (16/0574, 16/1190).

iv) Uttalande
–  Advokat borde ha varit mer måttfull i sin korrespondens (15/1016).
–  Advokat borde ha varit tydligare med att i ett mejl ange att ett möte 

inte skulle vara med henne, utan med en jurist. Advokaten borde vidare 
tidigare än vad som skett ha återkopplat till klienten om ny mötestid 
(15/1809).

–  Advokat borde ha varit mer omsorgsfull när han framställde sitt yrkande 
om rättegångskostnader (16/0826).

v) Ingen åtgärd
–  Advokat hade under pågående process biträtt sin klient med att väcka 

enskilt åtal mot motparterna och motpartsombudet. Utredningen gav 
inte stöd för att åtgärden varit ägnad att utöva otillbörlig påtryckning på 
motparterna (15/0091).

–  Advokat hade varit bekant med X och Y. Enbart den omständigheten ut-
gjorde inte hinder för advokaten att åta sig uppdrag för X mot Y (15/0820).
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Disciplinnämndens ledamöter 
per den 31 december 2016

Advokat Lena Frånstedt Lofalk, ordförande
Advokat Börje Samuelsson, vice ordförande
Advokat Dan Bullarbo
Advokat Leif Ljungholm
Advokat Charlotta Falkman
Advokat Magnus Wallander
Advokat Helene Ek Sederholm
Advokat Staffan Bergqvist
Lotty Nordling, offentlig representant
Barbro Holmberg, offentlig representant
Per Westerberg, offentlig representant

_______

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg deltar i nämndens 
sammanträden och har rätt att skriva sig skiljaktig.

_______

Disciplinnämndens sekreterare och föredragande: jur. kand. Sofia Rahm och 
jur. kand. Sonja Rodhe
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