
Överklagan av beslut om entledigande av nämndeman 
Härmed vill jag till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag överklaga Björn Johanssons 
beslut från den femte mars 2015 att entlediga mig som nämndeman vid förvaltningsrätten i Umeå. I 
första hand vill jag hänvisa till det yttrande som jag inkom med söndagen den 22 februari med 
anledning av en skrivelse som inkom till mig från Björn Johansson fredagen den 20 februari.

Synpunkter på handhavandet av ärendet
I sin skrivelse från den 20 februari var Björn Johansson väldigt vag när det gäller vad han anklagade 
mig för som skulle kunna göra att jag skulle kunna komma att förklaras som olämplig som 
nämndeman. I mitt yttrande tvingades jag därför göra vissa gissningar. I sitt beslut att entlediga mig 
från den 5 mars är Björn något mer distinkt i sin förklaring vilket föranleder mig att komma med 
några ytterligare kommentarer.

Jag vill fortfarande anmärka på att Björn Johansson inte har bekymrat sig om att låta scanna in den 
tidningsartikel han hänvisar till och skicka den till mig. Jag är av uppfattningen att det är en del av 
normalförfarandet vid förvaltningsdomstolar att de som är part i något ärende får handlingarna 
någon vill ha kommenterade skickade till sig. Jag kan förvisso ha förståelse för att någon som är 
ovan att hantera media kan agera lite ogenomtänkt i ett försök att själv framstå som en "god" person 
i media. Nu har det dock gått ett par veckor och Björn Johansson har haft god tid på sig att återgå 
till att följa protokollet.

Jag har bara träffat Björn Johansson vid ett tillfälle, när jag i januari svor domareden. Mitt intryck 
av Björn är att han är en varm och sympatisk människa som tycker om att prata högtidligt om hur 
viktigt det är med ett självständigt domstolsväsen som står fritt från yttre påverkan. Högtidligt tal i 
all ära, men det är ju just i fall när en stark påtryckarorganisation, som media i det här fallet får 
anses vara, gör sig påmind som man som domstolschef verkligen har möjlighet att gå ut och 
markera självständighet i praktiken.

Negativt värdeladdat ordval av tidningsjournalist
Det förhåller sig som så att jag de senaste 7-8 åren stundtals ägnat en betydande del av min fritid åt 
att bedriva opinionsbildning i migrationsfrågor. När man företräder en migrationspolitisk 
ståndpunkt som är misshaglig enligt företrädare för media så får man räkna med att media vill 
associera en med olika former av negativt värdeladdade epitet som exempelvis "rasistisk", 
"fascistisk", "främlingsfientlig", "fobisk", "enfrågeinriktad", "populistisk" eller "extremistisk". Det 
handlar i stort sett alltid om fullständigt innehållslösa epitet som enbart syftar till att skapa negativa 
konnationer kring en person eller en organisation som anses misshaglig på grund av strävan efter en 
mer sansad och sund immigrationspolitik. 

Jag hoppas att Björn Johansson inte insinuerar att det är de negativt värdeladdade epitet som 
tidningen använder sig utav på grund av min misshagliga migrationspolitiska ståndpunkt som gör 
att han vill entlediga mig som nämndeman. Om det är så att Björn Johansson vill avpolettera mig 
som nämndeman på grund av mina misshagliga ställningstaganden och åsikter i migrationspolitiska 
frågor så tycker jag att det vore på sin plats att Björn Johansson skriver så rakt ut i så fall.

Jag vill också påpeka att jag tror att det ofta är de värdeladdade uttrycken snarare än det objektivt 
konstaterbara sakinnehållet som påverkar läsare i en eller annan riktning i artiklar av det här slaget. 
Det är möjligt att en journalists val av värdeladdade uttryck, även om de helt saknar bärighet, "i 
objektivt hänseende" kan skada allmänhetens förtroende för en viss nämndeman. Vi får dock en 
konstig situation om påtryckarorganisationer ska kunna påverka vilka som sitter som domare genom 
att "dreva" med hjälp av värdeladdade epitet och insinuationer som inte är av den karaktären att de 
är objektivt konstaterbara. Som lekman är det min uppfattning av det allmänna rättsmedvetandet att 
domstolar inte bör dansa efter mediernas pipa.   



Rubriksättning i tidningen
Redan tidigt i motiverandet av sitt beslut att entlediga mig som nämndeman väljer Björn Johansson 
av någon för mig okänd anledning att citera två rubriksättningar i tidningen Västerbotten-Kuriren. 
Rubriksättningarna är, "Så näthatar SD-politikern anonymt" och "SD-politiker bakom rasistiska 
inlägg". Jag delar verkligen inte rubriksättarens påstående om att jag skulle ha ägnat mig åt någon 
form av "näthat". Om Björn Johansson anser att jag ägnat mig åt "näthat" tycker jag att han ska 
spalta upp vilka objektivt konstaterbara uttalanden från min sida som skulle utgöra näthat och 
förklara varför. Det är fullt möjligt att det går att hitta något enstaka uttalande från mig någon gång 
under min livstid där jag sagt något som kan uppfattas som negativt om en annan levande människa, 
men det kan inte rimligen klassas som "näthat". Jag delar heller inte uppfattningen att jag gjort 
någon större ansträngning för att vara anonym på webforumet Flashback. Mitt användarnamn är 
detsamma som mitt smeknamn. Under samtliga mina inlägg på Flashback finns en signatur som 
man kan klicka på som utgör en länk till en fysikuppsats jag tidigare arbetat med där mitt namn 
framgår. Jag har på Flashback genom åren  diskuterat även andra frågor som gör det tydligt att jag 
är jag. Jag delar heller inte uppfattningen att jag skulle ha uttalat mig rasistiskt, men ordet "rasism" 
kan i dagens samhällsdebatt betyda lite allt möjligt. Om Björn Johansson tar fram några objektivt 
konstaterbara uttalanden från min sida och specificerar exakt vad det är i dessa uttalanden som 
enligt Björn Johansson konstituerar "rasism" så vet jag iallafall vad han anklagar mig för.

Rubriksättningen i tidningen Västerbottens-Kuriren är i sig objektivt konstaterbar, men det är inte 
jag som skrivit rubriken så jag förstår inte varför rubrikvalet ska läggas mig till last. Som jag ser det 
är rubrikvalet med negativt laddade värdeutryck bara en reaktion på att jag regelmässigt haft 
misshagliga åsikter om det här landets migrationspolitik. Jag vill gärna att överklagandenämnden 
tittar på i vilken mån de värdeladdade uttryck och påståenden som journalister  använder i 
påverkanssyfte ska tas i beaktande vid frågor om entledigande av nämndemän. 

Objektivt konstaterbara inlägg på Flashback
I första hand vill jag här hänvisa till det yttrande jag inkom med till förvaltningsrätten tidigt på 
morgonen den 22 februari. Björn Johansson kommer dock med några nya yttringar kring denna del  
i sin skrivelse från den femte mars som jag vill kommentera. Det framstår för mig som om Björn 
Johansson inte gått in på Flashback och kollat hur citaten ser ut i sin helhet och i vilket 
sammanhang de framförts utan enbart gått på tidningsuppgifter, vilket jag tycker är allvarligt. Björn 
Johansson kanske menar på att hur saker och ting egentligen förhåller sig inte spelar någon roll då 
det bara är hur saker och ting framställs i media som kan påverka allmänhetens förtroende för 
rättsväsendet. Jag vill att Björn Johansson inför avgörandet hos överklagandenämnden yttrar sig 
kring huruvida han brytt sig om att gå in på Flashback och kollat upp hur inläggen ser ut i sin helhet 
och i vilket sammanhang de fällts eller om han helt gått på mediauppgifter. Jag vill även påpeka att 
jag gärna vill ha ett klargörande från överklagandenämnden huruvida det är en nämndemans 
tidigare agerande och uttalanden i sig som ska bedömas av överklagandenämnden eller om det är 
hur dessa ageranden och uttalanden beskrivs i media som ska bedömas. Jag tycker att Björn 
Johanssons skrivelse från den femte mars är något oklar på den punkten.

Björn Johansson för till protokollet att jag ska entledigas delvis på grund av detta inlägg på 
Flashback från den trettionde januari 2009:



Jag tycker inte att detta inlägg på något sätt ska ligga till grund för ett entledigandebeslut. Jag vill 
även ha svar från Björn Johanssons sida på varför han väljer att följa i Sven Björklands fotspår och 
bara plocka ut enstaka ord ur inlägget. Jag tycker det är ogint. Har Björn Johansson överhuvudtaget 
sett inlägget i sin helhet innan han fattade beslutet att det ska ligga till grund för ett entledigande? 
Jag ser att jag använt det uttryck Björn Johansson ogillar även i december 2008 i ett annat inlägg på 

Läser man det här inlägget så tycker jag att det framgår att jag i grunden har en antirasistisk hållning 
där jag förespråkar alla folks moraliska rätt att värna rätten till geografiska områden de traditionellt 
behärskat och att agera emot en kolonisationspolitik. Dialogen belyser även lite av problematiken 
som finns i det här landet med att människor och organisationer som förespråkar en frisk och sund 
migrationspolitik i media beskrivs som "rasister" vilket är ett medvetet sätt att med fula metoder 
påverka människor, såväl privatpersoner som företrädare för rättsväsendet, som inte vill associeras 
med detta epitet. Det är nog min frustration inför att detta användande av värdeladdade epitet från 
medias sida har varit så effektivt i att styra människors beteende som gör att jag uttrycker mig lite 
hårt den 13 januari 2009, vilket Björn Johansson anmärkt på.  Jag tvingas även återigen 
kommentera ett inlägg från april 2012. Jag har redan i mitt tidigare yttrande för Björn Johansson 
från den 22 februari påpekat att Sven Björkland i sin artikel valt att på ett osakligt sätt plocka ut en 
enstaka mening ur ett inlägg. Björn Johansson gör, trots mitt påpekande, på samma sätt under den 



Den som vill lära sig mer om evolutionspsykologi kan titta lite i den utsökta tidskriften 
"Intelligence". Hösten 2013 kunde man bland annat läsa en artikel titulerad "Japanese north-south 
gradient  in IQ predicts differences in stature, skin color, income and homicide rate". Forskarna kom 
fram till att människor som härstammar från norra Japan var smartare än de i södra Japan vilket 
troddes bero på evolutionen. För att återkomma till Rushton, som Björn Johansson haft synpunkter 
på att jag hänvisat till, så har även han blivit publicerad i "Intelligence". År 2007 redogjorde han i 
artikeln "General mental ability in South Asians: Data from three Roma (Gypsy) communities in 
Serbia " för IQ-testningar på både romer och etniska serbier i Serbien. Det visade sig att romerna 
presterade något sämre.

Om Björn Johansson nu vill föra till protkollet att han vill att jag extra mycket ska entledigas som 
nämndeman i och med dessa två hänsyftningar till aktuella forskningsrapporter för att 
hänsyftningarna har "en rasistisk ton eller utgångspunkt", så får han väl göra det.

Övriga nämndemän vid förvaltningsrätten - dubbla måttstockar?
Det är min uppfattning att även nämndemän vid förvaltningsrätten i Umeå med mindre misshagliga 
ståndpunkter kring svensk invandringspolitik än vad jag har skall bedömas med samma måttstock 
som jag bedöms med. Daniel Nyström är en nämndeman, vald av Vänsterpartiet, vars beteende 
utgör en "offentlig hemlighet" i Umeå. Redan 2013 ifrågasattes Nyströms lämplighet som 
nämndeman på nätet efter spektakulära uttalanden från Nyströms sida om våld mot Jimmie 
Åkesson. Det finns en mycket enkel förklaring till varför jag offentligt tar upp Nyströms beteende 
först efter att jag själv blivit entledigad: Jag är anhängare av principen att människor ska behandlas 
lika inför lagen.

Bloggen

Nyström har en blogg på webbadressen blogg.vk.se/dalnym.

Den 8 Maj 2014, under rubriken "Rädslans Politik" ger Daniel Nyström sin syn på 
demonstrationsrätten. Att störa tillståndsgivna demonstrationer är enligt nämndemannen att "ställa 
upp bakom allas lika rätt och värde" om de som demonstrerar företräder en misshaglig 
invandringspolitisk ståndpunkt.

Den 2 april 2014, under rubriken "Stöd till ABF" anser Nyström att det är rätt att ABF ska utestänga 
människor med en misshaglig syn på svensk invandringspolitik från att delta i vissa studiecirklar. 
Blogginlägget är vidare kryddat med kraftigt nedsättande och dehumaniserande epitet på 
Sverigedemokrater.

Den 1 april 2014, under rubriken "I demokratins namn" länkar Nyström till en ledartext som han 



beskriver som "mycket bra". Ledartexten handlar om att Sverigedemokrater inte ska få besöka 
skolor inför allmänna val eftersom Sverigedemokrater enligt ledartexten ägnar sig åt att "sprida 
lögnpropaganda som står i direkt motsats till allt vad demokrati egentligen borde stå för".

Den 31 mars 2014, under rubriken "Religionsfrihet viktigt" argumenterar Nyström för att små 
flickor inte ska få lära sig simma i skolan om de, utan egen förskyllan, har fått föräldrar som är 
muslimska fanatiker. Nyström skriver bland annat "vad är det egentligen Moderaterna vill komma 
åt genom att tvinga barn och ungdomar till simundervisning? "

Den 28 mars 2014, under rubriken "mordhotad" brister Nyström ut i en lång hatharang mot 
Sverigedemokraterna. Han beskriver bland annat Sverigedemokraterna som "detta vidriga parti". 
Han förklarar också att han inte anser att Sverigedemokraterna är ett demokratiskt parti.

Den 16 mars 2014, under rubriken "Krossad skalle = krossat fönster" ägnar sig Nyström åt att 
trivialisera våld från den antidemokratiska och våldsamma proinvandringsrörelsen. Bland annat 
hänvisar Nyström till en text av Mathias Våg som avslutas med "Medan nazisters våldsbenägenhet 
underdrivs, misstänkliggörs de som tar fighten mot dem. Så undermineras möjligheterna till 
gemensamma krafttag mot fascism." Nyströms val att peka ut Våg som något utav en auktoritet är 
lite udda då Våg frekvent sammankopplats med  terrororganisationen AFA. AFA framställs i ett 
flertal rapporter från Säkerhetspolisen som ett problem för det demokratiska samhället. I rapporten 
"Hot mot förtroendevalda" skriver Säkerhetspolisen att "Hot mot förtroendevalda från organiserade 
kriminella miljöer eller andra grupperingar är till synes ovanligt. Sverigedemokraterna (Sd) utgör 
dock ett undantag från denna bild. Dessa utsätts kontinuerligt för hot och aktioner från 
Antifascistisk aktion (Afa), eller från personer som använder sig av Afa:s symboler."

Den 14 mars 2014 går Nyström till attack mot Säkerhetspolisens arbete med att garantera att 
partiledaren för ett riksdagsparti skall kunna bedriva valkampanj på samma premisser som 
partiledare för andra partier. Säkerhetspolisens agerande beror enligt Nyström på att 
"borgerligheten, liberal media och polisen inte ser skillnad på motstånd mot främlingsfientlighet 
och rasism och nazistiska mord på människor".

Den 13 mars 2014, under rubriken "VK-press och rasism" ger Nyström uttryck för åsikten att 
Sverigedemokraterna inte ska få annonsera i lokalmedia.

Den 12 mars 2014, under rubriken "Riedl (m) om fascismen" går Nyström återigen till storms mot 
Säkerhetspolisens arbete med att bekämpa demokratihotande aktivister.
 
Den 3 mars 2014, under rubriken "Aktivism på Umeå 2014", ger Nyström sitt stöd till en dråpdömd 
person med förnamnet "Joel" från organisationen "Revolutionära Fronten". Joel dömdes för att ha 
huggit en kniv i en medmänniska som förespråkade en mer restriktiv invandringspolitik. Nyström 
publicerar två bilder och en film till stöd för en kampanj kallad "Free Joel" som syftar till att den 
"goda" människan Joel, som har en mer lössläppt syn på vilken immigrationspolitik som ska 
bedrivas i det här landet ska slippa straff för att han knivhuggit en "ond" människa med en 
misshaglig syn på invandringspolitiken. Nyström menar att "Free Joel" -kampanjen har ett 
"solidaritetsbudskap" och att "antifascismen kan ta många olika uttryck". Vid två tillfällen upprepar 
han även ett mantra från Free Joel kampanjen "Faller en, faller alla" som syftar till att politiskt våld 
inte behöver vara så omfattande. Det kanske räcker med att knivhugga en person med en misshaglig 
åsikt för att andra med samma misshagliga åsikt ska tystna.

Den 17 februari 2014, under rubriken "SR tystar debatten och politiserar antirasismen", vänder sig 
Nyström emot en process där Sverigedemokraterna alltmer behandlas som alla andra partier i 
Sveriges Radio. Nyström skriver att "Det är skrämmande hur Sverigedemokraternas 



normaliseringsprocess fullständigt slagit ut all rim och reson i svensk public service. "

Den 7 februari 2014, under rubriken "Rasister, välkomna till Umeå" framför Nyström åsikten att en 
konferensanläggning som till 98 procent ägs av Umeå kommun  inte ska hyra ut möteslokaler till ett 
visst riksdagsparti.

Den 10 november 2013, under rubriken "Vardagens hjältar", gör Daniel Nyström flera spektakulära 
uttalanden. Att slå en demonstrant i huvudet med ett tillhygge är att  "Stå upp för demokrati, 
människovärde och mänskliga rättigheter." Den flerfaldigt vapenbrottsdömde 
narkotikamissbrukaren som  när blogginlägget skrevs nyligen attackerat Jimmie Åkesson med en 
tårta beskriver Nyström med orden "Tårterskan Irene Matkowitzc är en av våra vardagshjältar. Hon 
stod upp för mänskliga rättigheter, människans värde, demokrati och yttrandefrihet." För att 
ytterligare tydliggöra sin ståndpunkt fortsätter Nyström med stycket:
"Det viktiga är den idé som Irene Matkowitzc bär på: Demokrati och jämlikhet. Hon har i det 
avseendet min oreserverade sympati och etablissemanget har mitt totala förakt. Vi får inte glömma 
att Jimmie Åkesson leder ett av Sveriges mest aggressiva och våldsbenägna partier vars idéer vid 
makten utgör ett direkt livshotande tillstånd för hundratusentals människor."

wikipedia

Nyström är även, under pseudonym, aktiv på svenska wikipedia där han har ett visst fokus på att 
skriva nedsättande epitet på framträdande plats i artiklar om människor och företeelser han inte 
sympatiserar med. Nyström ägnar sig även i viss mån åt att trivialisera hot och våld från våldsamma 
proinvandringsgrupperingar.

Den 15 februari 2015 stryker Daniel Nyström på wikipedia uppgiften om att Revolutionära Fronten 
(Den dråpdömde Joels organisation) använder sig av "våld" som metod. Efter Nyströms editerande 
står det i stället först under stycket "metod" att Revolutionära fronten ägnar sig åt "militant 
utomparlamentarism". På "diskussionssidan" som finns i anslutning till alla wikipediaartiklar 
förklarar Nyström att: "Må vara att organisationen är våldsbejakande, men militant 
utomparlamentarism innehåller mycket mer än bara våld eller hot om våld. Sedan är inte 
antifascism per se våldsam. "

Den 7 november 2014 raderar Daniel Nyström följande stycke på Revolutionära Frontens 
wikipediasida: "Organisationen har vid flera tillfällen använt våld mot politiska motståndare och 
ingår i den del av Sveriges autonoma miljö som övervakas av den svenska Säkerhetspolisen".

I diskussionssidan i anslutning till artikeln om "Researchgruppen", som uppmärksammats för ett 
arbete med att efter dataintrång göra filmade hembesök hos människor med en misshaglig syn på 
svensk invandringspolitik för att skrämma till tystnad, är Nyström angelägen om att ta bort 
komprometterande uppgifter. Om organisationens ledare skriver Nyström den 28 februari 2015: 
"Märk väl att Martin Fredriksson har tagit avstånd från våldet inom AFA och att det är mer än 12 år 
sedan han lämnade den rörelsen. Det är alltså en mycket gammal företeelse och är det något som då 
ska skrivas in i denna artikel? "

På wikisidan för "autonoma rörelsen", en rörelse till vilken exempelvis Revolutionära Fronten 
räknas, lägger Daniel Nyström, för att ursäkta det politiska våldet, den 30 mars 2014, under 
avsnittet om våld mot meningsmotståndare, till meningen: "För de autonoma återfinns 
meningsmotståndare inom den extrema högern och vit maktmiljön. "

På wikisidan för musikkonstellationen "Kartellen" går Nyström under rubriken "Samröre med 
Revolutionära fronten" den 17 juni 2014 in och ändrar från att Revolutionära Fronten i en 
musikvideo ägnat sig åt "överfall" till att istället ha ägnat sig åt "skadegörelse." Den 14 juni går 



Daniel Nyström in på samma wikisida, under rubriken, "Mordhot mot Jimmie Åkesson" och raderar 
uppgiften om att en person dömts för att, refererandes till Jimmie Åkesson, ha sagt att "Jag vill döda 
bögen".

bedömning

Nyström är även aktiv som nämndeman i Umeå tingsrätt. Om jag, för mina åsikters skull, blir 
knivhuggen av någon från Revolutionära Fronten och hamnar som målsägare i Umeå tingsrätt med 
Daniel Nyström som nämndeman, kan jag då lita på att han agerar opartiskt? 

I och med att media tenderar att skydda individer med Nyströms åsiktsinriktning kan hans agerande 
förstås inte skada allmänhetens förtroende för förvaltningsrätten "i objektiv mening" i och med att 
allmänheten inte känner till vad Nyström står för.

Det är möjligt att Daniel Nyströms agerande inte kan skada allmänhetens förtroende för 
förvaltningsrätten då allmänheten inte är informerad om Nyströms beteende men min 
lekmannauppfattning av det  allmänna rättsmedvetandet är att det är allvarligare att en aktiv 
nämndeman mitt under brinnande valrörelse ger spridning för åsikten att man ska kunna knivhugga 
politiska motståndare och undgå straff, än att en person den 13 januari 2009 vid två tillfällen under 
en tiominutersperiod, närmare sex år innan han blev vald till nämndeman, skrev ordet "neger" på 
nätet.

Björn Johansson intar uppenbarligen  motsatt ståndpunkt.

Tidigare journalistisk verksamhet
Jag har tidigare varit en tämligen aktiv grävande journalist inom svensk nymedia. Jag skulle 
uppskatta att någonstans mellan 500 och 1000 nyhetsartiklar på olika journalistiska nyhetssajter 
kommit till med min hjälp. Exakt vilka journalistiska artiklar som tillkommit med hjälp av uppgifter 
som jag förmedlat ser jag ingen anledning att gå in på. Under en tid efter valet 2010 var jag en 
förhållandevis engagerad skribent på friatider.se. Artiklarna skrevs i mitt eget namn och med 
bildbyline. Jag har svårt att förstå varför Björn Johansson anser att mitt engagemang som grävande 
journalist för en av Sveriges numera allra populäraste nyhetssajter ska läggas mig till last och anses 
"försvårande från lämplighetssynpunkt". Det förekommer felaktiga uppgifter i tidningsartikeln om 
att det skulle förekomma någon form av förundersökning mot Fria Tider. Någon sådan 
förundersökning mot Fria Tider existerar inte och om Björn Johansson utfört en utredning och inte 
en "utredning" så skulle han vara medveten om detta. Jag skulle vilja veta hur många artiklar på 
friatider.se som Björn Johansson överhuvudtaget läst innan han beslutade att mitt tidigare 
engagemang för sajten ska ligga till grund för att han entledigar mig. Jag gissar på att den korrekta 
siffran ligger väldigt nära noll. Jag kan ha förståelse för att företrädare för "gammelmedia" vars 
upplagesiffor ständigt sjunker och vars "agendasättande journalistik" blir allt mer irrelevant, 
stundtals använder hårda ord när de beskriver konkurrensen från nymedia. Journalisterna vill helt 
enkelt ha kvar sina jobb och jag förstår därför att Sven Björkland använder nedsättande ord om 
innehållet i Fria Tiders artiklar som att det skulle vara "islamofobiskt", "främlingsfientligt" eller 
"rasistiskt". Jag anser däremot inte att värderingsord av den typen utgör objektivt konstaterbara 
fakta som i ett fungerande rättssamhälle ska kunna utgöra grund för dom.

Åsikter om migrationsdomstolarnas verksamhet
Björn Johansson för till protokollet att jag vid något tillfälle på Flashback antytt att verksamheten 
inom det svenska migrationsdomstolsväsendet inte äger rum i harmoni med det allmänna 
rättsmedvetandet. Björn Johansson skriver att jag genom denna antydan "har en rasistisk ton eller 
utgångspunkt". Jag har plöjt igenom ett antal hundra domar från migrationsdomstolarna som 
publicerats av dompubliceringssajten InfoTorg Juridik och det är min väl grundade uppfattning att 
allmänheten verkligen skulle bli omskakad om den visste om hur illa skött den dömande 



verksamheten vid migrationsdomstolarna är. Bland annat ska det vid brottsmål krävas att 
brottspåståendet är "styrkt bortom varje rimligt tvivel" för att någon ska dömas för brott. Inom 
migrationsdomstolarna gäller istället "tvivelsmålets fördel". Även om de som dömer inte har någon 
aning om vem den asylsökande är eller ens tror på hans eller hennes berättelse så kan de döma ut 
uppehållstillstånd om asylhistorien är hyfsat konsistent med sig själv, hyfsat oförändrad över tid och 
är förenlig med fysikens lagar och "landsinformation" om landet som den asylsökande uppger sig 
komma ifrån. Vad gäller InfoTorg kan jag vidare säga att dompubliceringssajten drivs av 
miljardärsfamiljen Bonnier tillsammans med ett investmentbolag och publicerar en extrem mängd 
domar med detaljerade uppgifter om bland annat offer för sexualbrott, människor som tagit livet av 
sig och detaljer om handikappade som söker assistansersättning. Detta gör de helt utan att maskera 
någon information eller anonymisera domarna. Miljardärsfamiljen anser helt enkelt att det inte finns 
något kommersiellt intresse av att anonymisera då det skulle kosta pengar. Jag anser inte att det är 
förenligt med det allmänna rättsmedvetandet att ställa högre krav på någon enskild människa som i 
mycket liten skala agerar helt ideellt utan kommersiellt syfte och enbart för att få till stånd en 
tingens ordning där dömandet inom migrationsdomstolarna sker mer i enlighet med det allmänna 
rättsmedvetandet än på en miljardärsfamilj som bedriver en extremt omfattande verksamhet av rakt 
igenom kommersiella skäl.

Önskemål inför överklagandenämndens avgörande 

Jag yrkar på att överklagandenämnden ska ogiltigförklara Björn Johanssons entledigande av mig 
och återinsätta mig som nämndeman vid förvaltningsrätten i Umeå.

Jag förstår ju det att Björn och jag har en radikalt annorlunda syn på vilken migrationspolitik som 
ska bedrivas i det här landet och att det endast är därför han vill att jag inte ska tjänstgöra vid hans 
domstol, dummare än så är jag inte. Speciellt när jag ser vilken typ av beteende som Björn 
Johansson accepterar från Daniel Nyströms sida förstår jag att Björn måste ligga långt ifrån mig 
rent ideologiskt. Björn Johanssons diffusa svamlande om att jag skulle ha en "rasistisk ton eller 
utgångspunkt" är skrattretande, han sparkar mig för att han ogillar mina åsikter om invandring.

Om överklagandenämnden kan förklara för mig varför man inte kan ha min migrationspolitiska 
ståndpunkt och tjänstgöra som nämndeman, så vore jag tacksam.

Björn Johansson skriver att jag mycket väl kan förväntas döma "opartiskt och och även i övrigt utan 
ovidkommande hänsyn", men att det kanske inte utåt kommer "framstå som att så är fallet" (på 
grund av media) vilket kan leda till att mitt nämndemannaskap "i objektivt hänseende skadar 
förtroendet för domstolens dömande verksamhet". Jag förstår ju att de insinuationer, förklenande 
epitet, dunkla associationskedjor och den felaktiga uppgiften om en förundersökning mot Fria Tider 
som förekom i tidningen kan påverka allmänhetens syn på mig.  Jag skulle dock bli hemskt tacksam 
om överklagandenämnden kan förklara lite mer för mig om hur lagboken säger att man ska hantera 
fall där en nämndeman egentligen förväntas agera helt korrekt, men det på grund av media inte 
kommer framstå som så för alla.

Jag förstår ju att överklagandenämnden förmodligen inte heller kommer gilla mina 
migrationspolitiska ståndpunkter, men under min tid som journalist tyckte jag om att söka efter fall 
där domarens/åklagarens agerande eller bevisvärderingen inte överensstämde med min bild av det  
allmänna rättsmedvetandet och det vore kul om jag kunde få fortsätta göra samma typ av analyser 
som nämndeman. 

Med vänliga hälsningar

/Henrik Agerhäll  


