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Alla riksdagsledamöter

Skrivelsen skickas via e-post till alla riksdagsledamöter.

2011-01-30

Bästa riksdagsledamot

Du som folkvald har ett mycket stort ansvar.

Riksdagen ska besluta om nya lagar.

Riksdagen ska se till att regeringen sköter sitt arbete.

Riksdagen ska bestämma om hur statens pengar ska användas.

Riksdagen sköter också sådant som handlar om Sverige och andra länder.

Riksdagen kontrollerar att regeringen sköter sitt arbete.

Om riksdagen är missnöjd med regeringens arbete kan riksdagen tvinga regeringen att sluta.

Riksdagen och Europeiska unionen, EU

Men Sveriges riksdag ska kunna säga vad den tycker om det som regeringen är med och 
beslutar om. Regeringen måste därför prata med riksdagens EU-nämnd i förväg. Regeringen 
måste också berätta för riksdagen vad som händer i EU.

Sveriges riksdag och demokratin

Sverige har demokrati. Demokrati betyder att folket bestämmer.

Ni har alla möjligheten att påverka när ni blivit vada till riksdagsledamot av folket, 
frågan är om ni är villiga att taga ert ansvar?

Redan 1996 påpekade i motion Görel Thurdin, se mailet nedan(sidan 2 och 3) till 
Sveriges Regering av 23 juni 2009, om bl.a. myndighetsförtryck och möjligheten till 
ministerstyre(där ministern tar ansvar gentemot folket för att rätta till rena felaktigheter då en 
myndighet eller flera gör generella felaktigheter gentemot folket).

Tyvärr kan konstateras att myndighetsförtrycket och därmed också maktkorruptionen inte har 
minskat sedan 1996 då Görel Thurdin skrev sin riksdagsmotion det har ökat enormt utifrån 
vad undertecknad har fått sett in i!

Du som riksdagsledamot har ett mycket stort ansvar för att åtgärda dessa odemokratiska och 
orättsäkra samhällsproblem, det är din arbetsuppgift som du torde prioritera dvs. värna om 
demokratin och rättsäkerheten för svenska EU-medborgarna!
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Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com] 
Skickat: den 23 juni 2009 18:34
Till: Sveriges Regering (registrator@adm.ministry.se)
Ämne: Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning
Prioritet: Hög

Sveriges Regering

Alla ministrar

Stockholm

Ber Er överväga den verklighet som tyvärr inte ser bra ut för medborgarna i Sverige.

Myndigheterna måste få klart för sig vad som gäller från Er sida. Demokrati och rättsäkerhet 
är av största vikt.

Hänvisar till följande; citat

”Myndigheternas roll

Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättsäkerhet. Efter att under 
ett antal år ha studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet  
ställa mig bakom detta påstående. Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land 
som växer därför att vi politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till  
deras felaktiga beteende. Myndigheterna är redskap inte maktapparater. De ska följa av 
riksdagen och regeringen fattade beslut och de ska också tolka våra beslut utifrån de 
värderingar som presenteras i betänkanden, propositioner m.m. Myndigheter är inte tillsatta  
för att skapa någon egen värdebas utan de ska utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de 
ska ha den humanistiska människosyn som framkommer i riksdagens beslut. Enligt  
grundlagen ”opartiska och sakliga” ska inte heller agera som part i vetenskapliga 
kontroverser. Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande instans och part  
i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet. Myndigheterna ska framför allt möta 
människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans.

Ministerstyre

Rättsäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför lagen och har samma 
rättigheter. Det jag har tagit del av och försökt att beskriva i denna motion överensstämmer 
inte med ett rättstryggt samhälle. Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs. Det  
krävs ett stort engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättstrygghet ska 
råda. Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur 
samhället efterlever dessa. Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för 
genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska 
genomsyra myndigheternas handlingssätt. Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett  
ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda 
förvaltningsärenden.

2

mailto:registrator@adm.ministry.se
mailto:%5Bmailto:voulf56@gmail.com%5D


3

Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha 
verksamheten.”Slut citat.

En f.d. miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 
1996/97:c545 , Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning,  som ovan har citerats.

Myndigheterna Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Har i tidigare skrivelser till Er delgett hur illa det är och skickar med som påminnelse 
återigen som bifogad fil, FK och SoS obstruerar EG-rätten och Viktig 
begreppsförändring.

Förslagsvis.

Uppmanar Sveriges Regering att vidtala Görel Thurdin för att tillvarataga den kompetens 
som denne besitter. Sveriges medborgare behöver demokrati och rättsäkerhet. Görel Thurdin 
är en god förebild för detta och hennes kunskaper/erfarenhet behövs för att återupprätta 
förtroendet för politiker/demokrati och rättsäkerheten.

Det är uppenbart att Ni ej ännu bemäktar att ”styra upp” myndigheterna och 
utvecklingen/demokratin kräver det.

Med omtankar och önskan om en trevlig sommar till Er alla.

Mvh

Ulf Bittner

Sagavägen135

895 98 Solberg

voulf56@gmail.com

tfn 0661-50206

mobil 070-357 46 59

Att taga ansvar som riksdagsledamot, ditt ansvar gentemot medborgarna

Följande problem finns fortfarande och ber er i riksdagen att nyttja er rätt som folkvald 
till särskild debatt; En debatt som begärts av en eller flera partigrupper i ett särskilt ämne,  
ofta med anledning av en aktuell händelse. Ett statsråd och högst en företrädare för varje  
parti deltar i debatten. Debattreglerna bestäms inför varje särskild debatt. 
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Rättsäkerhets problem i nummer ordning

1.

Har i tidigare skrivelse till flera parter påpekat att det förekommer helt orättsäkra uppgifter på 
hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/2462 (Ministerstyre förbjudet i Sverige)men dessa 
är icke ännu rättsäkert justerade, vilket är mycket rättsosäkert och en ren lögn gentemot 
svenska folket(er uppdragsgivare)! Ministerstyre är inte förbjudet i Sverige och ber er nu 
mycket skyndsamt själva kontrollera detta gentemot vad Görel Thurdin skrev redan 1996, se 
sidan 2 längst ner.

2.

Sveriges Regering är tillskriven i en skrivelse av datum 2010-11-19 med dnr SB 
2010/9001 och påminnelse av datum 2010-12-24, dnr SB2010/10149 och nu senast av datum 
2011-01-15, dnr SB 2011/497 påminnelse på påminnelsen, därtill A 2011/527/RS, som 
fortfarande är obesvarade av Sverige Regering. Nu senast 2011-01-26 med dnr 
SB2011/876/RCK. Denna skrivelse, SB2011/876/RCK, bifogas som bifogad fil jämte de 
bilagor som därtill finns till skrivelsen.

Sammanfattning av rättsäkerhetsproblem 2.

Sveriges Regering är den enda part inom Sverige som kan besvara dessa frågor och har 
hittills hårdnackat visat sin ovilja till att ge svenska medborgarna rättigheten till 
rättsäker prövning i svensk domstol! Trots att i grundskrivelsen av 2010-11-19 det påpekats 
vikten av att Sveriges Regering mycket skyndsam besvarar skrivelsen, sidan 2 sista stycket, 
citat; ” För att erbjuda patienter fullständig rättsäkerhet erfordras att svenska regeringen 
svarar på nedanstående frågor.”, men Sveriges Regering har påvisat oviljan att icke besvara 
frågeställningarna! Dessutom konstateras följande ”Vid samtal med anställde Tina Ghasemi  
konstateras att svaret, citat; ”Den förklaring som undertecknad fick av er anställde mynna 
ut till eftertanke utifrån demokrati och rättsäkerhet. Förklaring var att skrivelsen är  
obesvarad och lagd till handlingarna?”(se SB2011/497). ”

Observera den enda som kan besvara dessa frågor är nämligen Sveriges Regering och 
svenska EU-medborgare står därtill i beroendeställning till Sveriges Regerings svar på 
frågeställningarna som berör svenska EU-medborgares EU-rättigheter och därtill för att kunna 
få rättsäker prövning i domstol (se dnr SB2011/876/RCK)!

Därtill föreslår undertecknad av envar som riksdagsledamot mycket nogsamt 
genomtänker, efter att genomläst allt som nu tillställts envar i egenskap av riksdagsledamot, 
sitt personliga ansvar gentemot demokratin(Demokrati betyder att folket bestämmer) och 
rättsäkerheten i Sverige som EU-medlemsland. 
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Vill särskilt påpeka att staten Sverige står inför att via EU-kommissionen, pga. anmälan 
gentemot staten Sverige för bl.a. fördragsbrott och lojalitetsbrott av arbetsgruppen 
AMBU(se www.nackskadeforbundet.se  och AMBU 
http://www.nackskadeforbundet.se/AMBU.php) av datum 2009-05-27 , se bifogad fil 
skrivelse med dnr Ares (2010) 170432 – 31/03/2010   från Bryssel av datum 2010-03-
31”Kommissionens ordförande Barosso har bett mig svara…”, hamna i en mycket prekär 
situation utifrån att staten Sverige tidigare varit förebild för hela världen som ett 
demokratiskt och rättsäkert samhälle! Dessutom har staten Sverige i egenskap av 
ordförandeland för EU andra halvan av år 2009 drivit igenom Lissabonfördraget och 
därmed är Rättighetsstadgan juridiskt bindande! Att man då icke som stat kan själva 
leva upp till Rättighetsstadgan är en skam för Sverige. Du som riksdagsledamot har där 
ett stort ansvar att värna om Sveriges anseende som demokratisk rättsäker stat!

Du har fått kommunicering tidigare av datum 2011-01-25 men tyvärr ingen 
återkoppling från någon av riksdagsledamöterna!

Din uppgift som folkvald riksdagsledamot torde vara att värna om demokratin och 
rättsäkerheten inom staten Sverige och undertecknad vill påstå att där har du som 
riksdagsledamot ett stort arbete framför dig då det uppenbart förekommer maktkorruption i 
din närhet, det kan under inga omständigheter uteslutas!

Du som riksdagsledamot anmodas/uppmanas att mycket skyndsamt prioritera din tid 
för svenska folket och demokratin därtill den rättsäkerhet som nu påvisats uppenbarligen 
icke existerar och ni hittills tillåtit maktkorruptionen fått råda!

Vi inom arbetsgruppen AMBU(AA) och Nackskadeförbundet (NF)är mycket villiga att 
bistå dig personligen i egenskap av riksdagsledamot för att påvisa alla fakta som är av vikt 
och dessutom tack vare ”folkets” insikter bistå dig med research arbetet(som redan är gjort)!

Tar du ditt ansvar som riksdagsledamot för att värna om demokratin och rättsäkerheten i 
Sverige?

Vi inom AA och FF tar vårt ansvar och har påvisat civilkurage och nu behöver vi din 
personliga hjälp utifrån din maktposition som folkvald riksdagsledamot!

Skrivelsen blir publicerad på www.nackskadeforbundet.se och därtill ditt personliga svar i 
egenskap av riksdagsledamot.

Vänligen men bestämt all kommunicering i ärendet sker via e-post till voulf56@gmail.com 

Emotser via e-post ditt personliga svar i egenskap av riksdagsledamot mycket skyndsamt.

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU och medlem i Nackskadeförbundet
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