Försäkringskassan
Generaldirektör Adriana Lender
Helena Nordman
Stabsjurist
Huvudkontoret - Juridikstaben
Postadress: 103 51 Stockholm
www.forsakringskassan.se

Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, dnr emotses med vändande e-post till
voulf56@gmail.com som bekräftelse på att Försäkringskassan emottagit denna skrivelse.

2011-03-28

Beträffande er kommunicering nedan så är ärendet överlämnat till förvaltningsdomstol
och handlägges därvid lag där utifrån gällande lagar inom EU utifrån att den tidsfrist
som angetts till er löpt ut och den ovilja till att konkret besvara skrivelser sedan tidigare
påvisats från myndigheten Försäkringskassan.
Undertecknad förväntar sig att domstolen uppfyller de förpliktelser som EU-rättigheter
lagstadgar och därmed kommer Försäkringskassan att få delges vad för beslut som kommer
via laga kraft vunnen dom.

Detta förfarande ter sig vara en lång omväg men eftersom Försäkringskassan påvisat att
Försäkringskassan obstruerar, dvs. underlåter att tillämpa gällande EU-rättspraxis, mot
gällande EU-rättigheter, vilket också är bevisat till bl.a. EU-kommissionen m.fl., så tvingas
undertecknad att via domstol få dom på att Försäkringskassan skall besvara alla frågor och
därmed är saken avgjord i domstol utifrån att försäkringskassan uppenbart missbrukat sin
maktställning till medborgare som är i beroendeställning till att försäkringskassan i egenskap
av myndighet värna och skyddar svenska unionsmedborgares EU-rättigheter.

Undertecknads uppfattning, vilket också bevisats av arbetsgruppen AMBU till EUkommissionen i anmälan mot staten Sverige, är att myndigheten Försäkringskassan
bedriver verksamhet som innefattar flera olika brott, däribland trolöshet mot huvudman
och diskriminering av svenska unionsmedborgares EU-rättigheter, i sin handläggning av
gränsöverskridande vård ärenden.
Pga. Försäkringskassan visat upp att brottslighet förekommer inom myndigheten är
myndigheten icke en trovärdig myndighet utifrån vad som bevisats sedan tidigare till bl.a.
EU-kommissionen.
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Därav framtvingas nu via domstol ett avgörande utifrån att EU-rättigheten finns att få
skrivelse mycket skyndsamt besvarad och Försäkringskassan får förhoppningsvis ta lärdom
av vad som gäller inom EU-rättspraxis då man uppenbart icke besitter kompetens till att läsa
innantill!
Försäkringskassan är skyldig att tillämpa gällande EU-rättspraxis fullt ut men bevisen som
finns hos EU-kommissionen har föranlett att granskningsärendet inleddes och kommissionen
står nu inför att besluta hur man skall gå vidare.

Det betyder i klartext för Försäkringskassans huvudkontors ledning och stab att det är
substans i ärendet och det är då uppenbart att myndighetens ledning och stab här har
att bära det fulla ansvaret för det! Det torde då vara frågan om EU-olagligheter och det är
detsamma som att brott begåtts utifrån Brottsbalken i Sverige.

Därmed kan konstateras att ledning för myndigheten Försäkringskassan bedriver
kriminell verksamhet och brottsmisstankar finns och såtillvida sitter ledningen på ansvaret
utifrån myndighetsförordning och gällande lagar i Sverige att mer eller mindre tvingas anmäla
sig själva till myndighet som utreder brott eftersom brottsmisstanke finnes!

Trolöshet mot huvudman är ett mycket allvarlig brott bästa stabs ledning och
generaldirektör för Försäkringskassan.

Vill tacka för visad uppmärksamhet men tyvärr pga. att tidsfrist gått ut får nu domstol avgöra
om skyldigheter finns för Försäkringskassan utifrån gällande Rättighetsstadga och EUrättspraxis. Alltså Försäkringskassan som myndighet utifrån undertecknads erfarenhet så är
Försäkringskassan icke trovärdiga utifrån vad som delgivits till EU-kommissionen bl.a.!

Vill återigen påminna er om er uppgift med 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
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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.”

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. Undertecknad kan endast till fullo instämma!

Försäkringskassan är uppenbart icke läskunniga då detta har kommit er till del i tidigare
skrivelser och ledningen för försäkringskassan har nu att taga sitt ansvar med att lämpligtvis
avgå mycket skyndsamt utifrån att många brottsmisstankar finnes och enligt det ansvar som
ledningen har skall dessa delges myndighet som utreder brottsmisstankar!

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
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Hej!

Ditt brev till generaldirektör Adriana Lender den 13 mars 2011 har lämnats över till Juridikstaben för
besvarande.

Försäkringskassan ska alltid tillämpa gällande lagstiftning och den rättspraxis som utvecklas genom
EU-domstolen och svenska domstolar. Försäkringskassan arbetar fortlöpande med att se över hur
myndighetens tillämpning stämmer överens med EU-domstolens rättspraxis. Det innefattar även
frågan om huruvida en behandling måste kunna ges inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet för
att vara ersättningsberättigad.

Vad gäller dina frågor om Försäkringskassans skyldighet att anmäla vissa misstankar om brott
hänvisar Försäkringskassan till det svar du fått i ärende 31543-2009. Vad gäller din fråga om
undantagslistor så har Sverige inte några sådana listor.

Med vänlig hälsning

Försäkringskassan
Helena Nordman
Stabsjurist
Huvudkontoret - Juridikstaben
Postadress: 103 51 Stockholm
www.forsakringskassan.se

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-brev.
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