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Box 314

 871 27 Härnösand

forvaltningsratteniharnosand@dom.se 

0611-34 98 00

Klagande 

Ulf Bittner 561009-7932

Sagavägen 135

895 98 Solberg

E-post; voulf56@gmail.com 

Denna skrivelse/överklagan skall i laga ordning registreras och bekräftelse emotses med 
vändande e-post till voulf56@gmail.com som bekräftar att FIH emottagit denna 
skrivelse/överklagan. 

2011-03-22

Försäkringskassans huvudkontor har övertid tillskrivits, många gånger, för att få 
klarhet i frågeställningar utifrån gränsöverskridande vård inom EU/EES men alltid, 
mer eller mindre, glidit undan att besvara frågeställningarna.

Tillskriven gd för Försäkringskassan(FK), generaldirektör Adriana Lender, 
adriana.lender@forsakringskassan.se, Stockholm, som diarieförts på generaldirektörsstaben 
med diarienummer 017980-2011, är av datum från undertecknad 2011-03-13(bifogas som 
bifogad fil åberopas som Bilaga 1). Det är att konstatera att av FK begärts att besvara 
skrivelsen mycket skyndsamt, citat;

”Vill påminna om att ett beslut begäres av FK mycket skyndsamt och detta skall tillställas  
undertecknad via e-post till voulf56@gmail.com 

Om beslutet icke inkommer via e-post till undertecknad inom vad artikel 41 så väl delger FK, 
inom skälig tid, i detta fall senast 18 mars 2011, kommer undertecknad vända sig till svensk 
förvaltningsdomstol och därigenom avkräva FK beslut/svar på frågorna i denna skrivelse  
med stöd av Rättighetsstadgan.” Slut citat. 

Utifrån EU-rättspraxis skall domstolen skydda svenska unionsmedborgare, just vid 
ärenden som berör gränsöverskridanden vård, via följande 1EU-rättspraxis som åberopas i sin 
helhet som bevis. Uppmärksamma då speciellt då följande av domstolen;

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0224:SV:HTML  
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• Utifrån EU-rättspraxis mål C-224/97 Ciola punkterna 26-34 framgår mycket 
tydligt att svenska myndigheters uppgift är att skydda svenska EU-
medborgarnas EU-rättigheter.

26 Det skall vidare erinras om att eftersom bestämmelserna i EG-fördraget är direkt  
tillämpliga inom rättsordningen i varje medlemsstat och gemenskapsrätten har företräde 
framför nationell rätt, ger dessa bestämmelser upphov till rättigheter för de berörda 
personerna som de nationella myndigheterna måste iaktta och skydda och att varje däremot  
stridande bestämmelse i nationell rätt saknar tillämplighet (se dom av den 4 april 1974 i  
mål 167/73, kommissionen mot Frankrike, REG 1974, s. 359, punkt 35; svensk 
specialutgåva, volym 2, s. 257). 

• Yrkar på att FIH nu, precis som Rättighetsstadgan och EU-rättspraxis bevisar, 
skyddar svensk unionsmedborgare från dessa övergrepp från myndigheten FK och 
dess generaldirektör, att via dom ger undertecknad dessa rättsliga EU-rättigheter, dvs. 
att domstolen tilldömer undertecknad att mycket skyndsamt får begärdaskrivelsen 
besvarad utifrån vad som nu åberopas, diariförd hos FK med dnr 017980-2011(se 
skrivelsen som bifogas som bifogad fil och åberopas som Bilaga 1).

• Utifrån juridiskt bindande 2Rättighetesstadgan, som åberopas som bevis i sin 
helhet, skall av FIH mycket nogsamt genomläsas innan FIH fattar beslut i denna 
handläggning utifrån att frågeställningarna i grunden utgår just från 
rättsäkerhet för svenska unionsmedborgare generellt!

Utifrån Rättighetsstadgan kan bl.a. utläsas att handläggning utifrån artikel 41 är en rättighet 
för svenska unionsmedborgare, ” Var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade 
opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens institutioner, organ och byråer.”

• Yrkar på att domstolen beviljar ärendet förtur utifrån att frågeställningen har 
sedan tidigare, i annan form och frågeställningar men dock utifrån samma område, har 
mer eller mindre FK vägrat att besvara på.

• Yrkar på att utifrån Rättighetsstadgan, som skall genomläsas mycket nogsamt av 
domstolen innan beslut fattas, då frågeställningarna är utifrån gränsöverskridande 
vård, via artikel 41 i Rättighetsstadgan handläggning beviljas/ges förtur.

• Yrkar på att domstolen, i förturs begäran/delen, tager särskilt hänsyn till att dessa 
frågeställningar generellt berör alla svenska unionsmedborgares EU-rättigheter utifrån 
gränsöverskridande vård och där skall handläggningen anses som av största vikt att 
ges förtur och mycket skyndsam handläggning med förtur beviljas av domstolschefen.

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:SV:PDF  
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• Yrkar därtill att FIH motiverar sitt beslut utifrån rättighetsstadgan och därtill 
speciellt då utifrån artikel 41.

Begär att domstolen tager särskild hänsyn till att FK och dess vägledningar/beslut(i 
gränsöverskridande ärenden generellt som berör gränsöverskridande vård inom 
EU/EES)och därtill staten Sverige är föremål för granskning av EU-kommissionen utifrån 
anmälan av arbetsgruppen AMBU, där undertecknad ingår som en av tre, och att just detta är 
av största vikt utifrån

• att få frågeställningarna besvarade av FK gd staben och ansvarig genardirektör för att 
skydda svenska unionsmedborgares EU-rättigheter generellt!

Därav kommer denna skrivelse/överklagan att bifogas det pågående granskningsärendet 
där då EU-kommissionen får tillgång till dels denna skrivelse och dels domstolens mycket 
skyndsam beslut/handläggning!

All kommunicering i denna handläggning skall ske via e-post till voulf56@gmail.com då 
undertecknad befinner sig på Lanzarote fram t.o.m. april/maj.

Kommer att skriva ut sista sidan och skriva under denna och skanna in den i email som 
tillställs domstolen separat e-post. FIH har godkänt det förfarandet vid handläggning av 
undertecknads annat ärende alldels nyligen.(åberopar här lika in för lagen principen)

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
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