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Ditt brev till Justitiekanslern

Du har i ett brev till Justitiekanslern den 25 februari 2016 framfört klagomål
mot fyra debattartiklar, författade av en företrädare för Lärarnas Riksförbund respektive Vänsterpartiet, som publicerats i Ljusdals-Posten under
januari och februari 2016. I debattartiklarna görs det bl.a. gällande att du i
den allmänna debatten beskriver innehållet i ett visst brev på ett felaktigt
sätt, och att du borde upphöra med detta. Du anser att debattartiklarna är
avsedda att påverka dig i den fria åsiktsbildningen och därigenom sätter
yttrandefriheten i fara.
Publiceringar i Ljusdals-Posten omfattas av reglerna i tryckfrihetsförordningen. Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott. Justitiekanslern har dock inte uppfattat din skrivelse hit som att
du gör gällande att något sådant brott har begåtts, och underlaget i ärendet
ger inte heller någon anledning att anta att så är fallet. Skäl saknas således
för Justitiekanslern att vidta någon åtgärd i sin åklagarroll.
Ditt klagomål synes snarast syfta till att Justitiekanslern inom ramen för sin
tillsynsverksamhet ska granska — och svara på vissa frågor om — det inträffade.
Justitiekanslern har till uppgift att granska att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar och att de även i övrigt fullgör sina åligganden. Det är dock bara myndigheter och deras anställda samt
vissa andra som ägnar sig åt myndighetsutövning som står under Justitiekanslerns tillsyn. Det som du berör i din skrift hit har inte anknytning till
någon myndighet eller till myndighetsutövning på ett sådant sätt att Justitiekanslern kan utreda, eller uttala sig om, det inom ramen för sitt tillsynsuppdrag.
Justitiekanslern kommer således inte, utöver detta brevsvar, att vidta någon
åtgärd med anledning av vad du har anfört.
Jag har blivit ombedd att informera dig om detta.
Mel vänlig hälsning
fl

vid Löfgren
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