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JO-anmälan mot Förvaltningsrätten i Luleå
samt Kammarrätten i Sundsvall

Ärende: 

Domskäl som utgörs av framtida förväntningar gällande dom som ej vunnit laga kraft och 
promemoria som ej ännu har behandlats av Riksdagen

Dom i mål 1891-13 i Förvaltningsrätten i Luleå:

I domen från Förvaltningsrätten i Luleå, mål 1891-13 från 9 december 2013, anges som enda 
domskäl domen i mål 2057-13 i Kammarrätten i Sundsvall den 29 oktober 2013, vilken inte hade 
vunnit laga kraft, eftersom den var överklagad och hade fått prövningstillstånd. 
  Domen 2057-13 bygger i huvudsak på Förvaltningsrättens egen dom i samma ärende, och är ett 
exempel på ren rundgång i resonemanget från Förvaltningsrätten i Luleå: ”Vi har dömt så här förut, 
så därför dömer vi likadant igen, utan hänsyn till vad som har kommit fram i målet.”

En icke lagakraftvunnen dom har angetts som domskäl, vilket bör påtalas. 

Dom i mål 2057-13 i Kammarrätten i Sundsvall:

Ytterligare graverande är att domen 2057-13 från Kammarrätten i Sundsvall innehåller en liknande 
oegentlighet, genom att i domskälen ange en ännu ej behandlad promemoria, vilken tidigast skulle 
kunna leda till lagändring nästföljande år. Det åsyftade domskälet anges på sidan 10.

Det som bryter mot rättegångsförfarandet är andra stycket:
Här kan också redovisas vad som anförs i proposition 2012/13:164 Bildning och 
tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst som för närvarande är föremål för 
riksdagsbehandling. I propositionen lämnas förslag till billkor och riktlinjer som ska gälla 
för den radio- och tv-verksamhet som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB 
och Sveriges Utbildningsradio AB under tillståndsperioden, fr.o.m. den 1 januari 2014 
t.o.m. den 31 december 2019.

Kammarrätten har därmed dömt utifrån förväntningar om en framtida lagändring.

Ännu en oklarhet finns i Kammarrättens dom 2057-13. Rubriken under det citerade stycket saknar 
kolon och följs av två stycken med avvikande radavstånd, vilket antyder att också det andra stycket 
skulle ha hämtats ur promemorian, vilket är omöjligt, då promemorian är från 2012 och texten 
anger att SVT har börjat sända under 2013. Det andra stycket med avvikande (krympt) radavstånd 
anger RIKAB:s vrängda lagtolkning för att påföra avgift och deras skryt över ökade intäkter genom 
bedrägeriet, vilket inte rimligen borde kunna utgöra domskäl. 

Hemställan:

Att Justitieombudsmannen påtalar de felaktiga domskälen och ålägger Förvaltningsrätten i Luleå, 
att på grund av domvilla resa samtliga mål i liknande ärenden som har gått den klagande emot och 
vunnit laga kraft.
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