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Chefjustitieombudsmannen Mats Melin
Box 16327
103 16 Stockholm
Anmälan för åtal och avsättning enligt 11 kap. 5 § 1. st. 1 p av chefen för
Attunda tingsrätt Erik Ternert
De handlingar vilka härmed tillställs ChefsJO är desamma som de vilka den 7
september insändes med vanlig post till regeringen via som mottagare statsrådet
och chefen för justitiedepartementet, nämligen
missivbrev till regeringen med som
bilaga 1 brev till regeringen,
bilaga 2 utdrag ur Pointlex den 3 september,
bilaga 3 utdrag ur Pointlex den 4 september,
bilaga 4 exempel på inbjudan till Uppsala möte den 15 september med program.
Det torde vara lämpligt att Chefsjustitieombudsmannen och hans tjänstemän
snarast genomför förhör med samtliga ordinarie domare vid Attunda tingsrätt,
16 stycken, inklusive den jävsförklarade rådmannen Nils Hedström, om Ternerts
uttalanden vid olika tillfällen om hur han skulle motverka Thomas Allgéns och
Teet Härms skadeståndstalan i det pågående skadeståndsmålet vid tingsrätten.
Så snart min tid medger avser jag att återkomma till frågorna om i vilka
avseenden Ternert själv varit jävig vid alla de beslut till vilka han medverkat
efter det att han tagit initiativ för att få till stånd en jävsförklaring mot
rådmannen Nils Hedström, som svarat för mellandomen den 22 april i år.
Justitieombudsmännen inbjuds också att genom någon av ombudsmännen
personligen eller genom tjänstemän närvara vid Uppsala möte den 15 september
kl. 11.15 – 14.30 enligt den inbjudan med program som utgör bilaga 4 enligt
ovan. Även företrädare för Justitieutskottet har inbjudits vid sidan av tjänstemän
från regeringskansliet. Av praktiska skäl är det mycket önskvärt att
förhandsanmälan sker enligt vad som anges i programmet. Det kan tänkas att en
del andra anmälda inte kan beredas plats.
Slutligen bifogas också ett i dag distribuerat pressmeddelande.
Vid behov kan jag förete fullmakter, även i original, att i alla rättsliga frågor
vara ombud för de två läkarna, men i skrivande stund kan jag inte frambringa
fullmakterna ur mitt arkiv.
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