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Dnr 
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ANSPRÅK ENLIGT LAGEN (1998:714) OM ERSÄTTNING VID 
FRIHETSBERÖVANDEN OCH ANDRA TVÅNGSÅTGÄRDER 

Sökande 

Kaj Linna 

Ombud: Advokaten Thomas Magnusson 

Justitiekanslerns beslut 

Ersättning ska utgå förskottsvis för 

lidande 	 5 500 000 kr 

Summa 	 5 500 000 kr 

Ersättningen ska betalas ut av Justitiekanslern. 
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Begäran m.m. 

Kaj Linna har varit frihetsberövad som anhållen, häktad och intagen i anstalt 
under tiden den 1 juli 2004 —30 maj 2017. 

Den 29 december 2016 beslutade Högsta domstolen att bevilja Kaj Linna 
resning i fråga om ansvar för mord och grovt rån, skadestånd samt påföljd. 
Högsta domstolen förordnande även att målet skulle tas upp på nytt av hov-
rätten (Ö 5257-15). Den 15 juni 2017 ogillade Hovrätten för Övre Norrland 
de resta åtalen mot Kaj Linna och förklarade honom fri från påföljd för den 
övriga brottslighet han fållts till ansvar för (B 1138-16). 

Kaj Linna har den 25 augusti 2017 begärt ersättning för lidande med ett skä-
ligt belopp, förlorad arbetsförtjänst med 30 000 kr per månad samt semeste-
rersättning och pensionsförmåner under perioden den 1 juli 2004 — 13 janu-
ari 2018, ombudskostnader och ränta. Han har även begärt att Justitiekans-
lem, i avvaktan på slutligt beslut, tillerkänner honom ett förskott om 
5 500 000 kr. 

Åklagarkammaren i Luleå och Kriminalvården har lämnat yttranden. 

Justitiekanslerns bedömning 

Justitiekanslern tar i detta delbeslut ställning till Kaj Linnas begäran om för-
skott. 

Enligt 2 § frihetsberövandelagen har den som varit berövad friheten som an-
hållen under en tid av minst 24 timmar i sträck eller häktad på grund av 
misstanke om brott rätt till ersättning om det meddelas frikännande dom. 
Detsamma gäller enligt 4 § frihetsberövandelagen för den som avtjänat ett 
fångelsestraff om det efter resning meddelas frikännande dom. 

Det finns förutsättningar att bevilja Kaj Linnas begäran om förskott genom 
att förskottsvis utge ersättning för lidande med 5 500 000 kr. Justitiekans-
lem kommer senare att ta ställning till Kaj Linnas hela anspråk. 

Ärendet har föredragits av beredningsjuristen Kristoffer Kågström. I ärendets 
beredning har även föredra-mnden Jaermice Fährlin deltagit. 

Upplysningar om överklagande m.m. 

Justitiekanslerns beslut har fattats enligt bestämmelserna om statens frivilliga skaderegle-
ring som finns i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot 
staten. Beslutet kan inte överklagas. Den som är missnöjd med beslutet kan väcka talan mot 
staten i allmän domstol för att få begäran prövad i den ordning som gäller för tvistemål. 
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