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Annika Möllström     Täby  

Marknadsvägen 111, 1 trappa    2017-11-10 

183 78 TÄBY 

 

     Attunda Tingsrätt 

     Att: Lennart Christiansson 

     Box 940 

     191 29  SOLLENTUNA  

 

 

Anmälan av jäv mot domare Johan Nordin i mål T-6175-17 

Domare Johan Nordin anses obestridligt jävig och partisk med motparten Anders Möllström 
enligt 4:13 i rättegångsbalken som lyder ”ägnad åt att rubba förtroendet för opartiskhet i 
målet”.  
 
Som skäl för detta anförs att Nordin inte på något sätt tar hänsyn till Annika Möllströms 
underlag:  
 
Nordin har helt nonchalerat det faktum att den socialtjänstutredning som är gjord är partisk till 
sin natur då den enbart tar hänsyn till de som socialtjänsten anser är parter. Part i denna 
socialtjänstutredning är fadern Anders Möllström. Utredningen har inte ens talat med 
mamman, och bortsett från det underlag mamman lämnat in. Därför är det en renodlad 
partsinlaga. Nordin borde förstå hur denna typ av socialtjänstutredning är utformad och 
använda den därefter. Den kan inte utgöra stöd för domsllut.  
 
Vidare: Påtalade brister i socialtjänstutredningen som har IVO-anmälts och IVO-utredning 
pågår.  Annika Möllström har tidigare under hösten 2017 anmält socialtjänsten Vallentuna till 
IVO pga brister i handläggning av hennes orosanmälan – IVO fann Annikas kritik befogad 
och inledde ett tillsynsärende avseende socialtjänsten Vallentunas handläggning av 
orosanmälningar. Det innebär att uppenbara brister hos socialtjänsten Vallentuna finns 
dokumenterade av IVO, dessutom i Annika Möllströms fall. Detta har Nordin helt negligerat.  
 
Barnen är utsatta för ensidig påverkan, bl a av sin far men även socialtjänsten vilket kraftigt 
påverkar deras syn på sin mor. Den enda behållningen av socialtjänstutredningen är att det 
framgår att barnen själva berättar hur deras pappa talar om för barnen när han anser att 
mamman gör fel eller påstås vara psykiskt sjuk. Mamman har ingen som helst möjlighet att 
bemöta detta. Faderns agerande påverkar givetvis barnens uppfattning i oerhörd omfattning 
när de inte ens själva får träffa sin mor. Även detta har Nordin helt negligerat.  
 
Nordin har vidare negligerat det underlag med kopior på polisanmälningar etc som Annika 
Möllström har lämnat in. Nordin har vidare negligerat det underlag med prejudikat från 
Europadomstolen som Annika Möllström har lämnat in. Nordin har vidare negligerat det 
underlag från legitimerad och erfaren barnpsykolog som ofta anlitats i vårdnadstvister och 
som belägger rättsfall med barn som utsätts för ensidig påverkan sk hjärntvätt och 
mindcontrol ink smutskastning av ena föräldern.  
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Vidare har Nordin helt negligerat Annika Möllströms yrkanden på medling.   
 

Domare Nordin anför inte heller några grunder för sitt beslut i aktbilagan vilket måste anses 
vara en väsentlig brist. Muntligen i telefon anför dock Nordin att han tagit hänsyn till 
socialtjänstutredningen och barnens egna uttalanden (11 och 14 år). Att barnkonventionen 
tillställer att barns uttalanden ska ses i förhållande till deras mognad och ålder vilket Annika 
Möllström har påpekat har Nordin negligerat. Det ska understrykas att situationen som 
Annika och barnen befinner sig i är komplicerade för en vuxen att förstå. Det är fullständigt 
orimligt att begära att barn som utsätts för ensidig påverkan ska kunna förstå det 
 
Samtliga omständigheter som redogörs för ovan har Nordin helt bortsett från i sin bedömning. 
 
Domare Nordin anför vidare att en vårdnadsutredning inte behövs. Nordin anser att det redan 
finns gott om underlag i målet. Men då Nordin inte ens tar hänsyn till befintligt underlag 
krävs uppenbarligen ytterligare åtgärder för att ge en rättvisande bild av målet, något som 
lämpligen sker med en vårdnadsutredning. 
 

Domare Nordin anses även på sannolika grunder vara jävig med andra myndigheters intressen 
som inte på något sätt respekterar barnens bästa eller barnkonventionen – tvärtom. 

Pga obestridligt bristande integritet hos domare Johan Nordlund begär Annika Möllström att 
domaren byts ut omgående i målet. 

 

Som ovan  

 

Annika Möllström  

 

 

Annika Möllström     Täby  

Marknadsvägen 111, 1 trappa    2017-11-13 

183 78 TÄBY  

 

 

     Attunda Tingsrätt  

      

 

 

 

Ref anmälan om jäv av Johan Nordin i mål T-6175-17 
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I min första utskrift syntes inte domskälen. Utöver den kritik som redan lämnats mot Johan Nordin 

vill jag tillägga följande:  

1. Nordin har fullständigt ignorerat två oberoende läkares friskintyg samt en tredje läkare 

bedömning att umgänge inte kan nekas ur medicinsk synvinkel. Vidare har Nordin ignorerat 

att jag blivit intagen på gamla handräckningar två gånger men utskriven omgående.  

2. Nordin har ignorerat kopior på polisanmälningar och återkoppling från Polisens egen 

Avdelning för särskild granskning som tydligt visar att både barnen och jag är utsatta för 

brott. 

3. Nordin har ignorerat att den första domen är rättsvidrig i sig. Domen JO-anmäldes i somras 

men det hade då gått 2 år sedan domen föll och JO kunde inte granska den. Den gamla 

domen saknade helt underlag. Man kan inte bygga vidare på lösa påståenden.  

4. Att Sveriges och Nordens försvar och regeringar är så fruktansvärt flata att de vägrar erkänna 

förekomsten av dessa brott och paramilitära organisationer och istället framhärda i att jag 

lider av psykisk ohälsa och tillåta dessa grova övergrepp på barnen är fullständigt rättsvidrigt. 

Nordin är därmed uppenbart jävig med myndigheter och undergräver helt förtroendet för 

rättsprocessen.  

Som ovan  

 

Annika Möllström  

 

 

 

      

 


