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Kopia för kännedom och åtgärd

Sveriges Riksdag alla riksdagsledamöter

Konstitutionsutskottets ordförande Peter Ericsson peter.eriksson@riksdagen.se

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

2011-02-10

Tillskriver Socialdepartementet utifrån e-post av datum den 9 februari 2011 14:06 från 
rättschef Christina Weihe(se sidan 5), dnr SB2011/1256/RCK, e-posten/skrivelsen i sin 
helhet finns bifogad under denna kommunicering

Bakgrund

2010-11-19 tillskrevs Sveriges Regering, statsminister Fredrik Reinfeldt och kopia gick 
till Socialdepartementet för kännedom och åtgärd, se nedanstående inkopierad text;

Sveriges Regering                                                                               
Statminister Fredrik Reinfeldt
Stockholm

Kopia för kännedom och åtgärd
Socialdepartementet
Ledningsgruppen
Departementssekreterare Maria Nilsson
Stockholm

2010-11-19
Denna skrivelse skall i laga ordning av registrator registreras, dnr emotses med vändande 
e-post till voulf56@gmail.com som bekräftelse på att ovanstående emottagit denna 
skrivelse.

EU-kommissionen
Geraldine Fages, Bryssel
Pierre Schellenkens, Stockholm
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Denna skrivelse skall tillställas arbetsgruppen AMBU anmälan mot staten Sverige som 
komplettering till pågående granskningsärende utifrån anmälan av datum 2009-05-27 och 
registreras i laga ordning, dnr emotses från EU-kommissionen med vändande e-post till  
voulf56@gmail.com som bekräftelse på att EU-kommissionen emottagit denna komplettering.

Sveriges Rikdags alla riksdagsledamöter för kännedom och åtgärd(rättsosäkerheten i  
Sverige är påvisad och handlingskraft och ansvar från riksdagsledamöterna emotses av  
arbetsgruppen AMBU)

Huvudskrivelse om 15, sidor,  Arbetsgruppen AMBU skrivelse till Sveriges Regering 
Socialdepartementet och komplettring till EU kommissionen20101119.doc, bifogas som 
bifogad fil.

Ulf Bittner
Sagavägen 135
895 98 Solberg
Sweden
voulf56@gmail.com     
tfn 0661-502 06 (international 0046 661 502 06)
mobil tfn 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

Problem 1.
Uppenbart är att Sveriges Regering och Socialdepartementet icke ännu besvarat denna 
skrivelse!
Fakta av dagens datum enligt följande:
A.
Skrivelsen skall besvaras mycket skyndsamt utifrån att det är endast Sveriges Regering 
som kan besvara dessa frågor och uppenbart är att det nu är bekräftat att Sveriges Regering 
delegerat uppdraget till Socialdepartementet officiellt, se rättschef Christina Weihes 
kommunicering, ”formellt överlämnats till Socialdepartementet den 28 januari 2011”.

B.
Varför mycket skyndsamt?
1.
Socialdepartementet fick kopia för kännedom och åtgärd av denna skrivelse 2010-11-19 
men oviljan hos Sveriges Regering och Socialdepartementet, att som väl och tydligt därtill 
anges längst ned på sidan 2 ” För att erbjuda patienter fullständig rättsäkerhet erfordras att  
svenska regeringen svarar på nedanstående frågor.”, har visat sig vara mycket stor!
Därtill på sidan 13 i samma skrivelse, ” Därför är det nödvändigt att Regeringen utreder de  
motstridiga åsikterna mellan myndigheterna Socialstyrelsen och Försäkringskassan.”, 
angående om de motstridiga åsikterna om hur ”vetenskap och beprövad erfarenhet” får 
användas vid gränsöverskridande vård.
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2.
Socialdepartementet har emottagit skrivelsen 2010-11-19
karin.m.johansson@social.ministry.se har bekräftat via e-post fr 2010-11-19 15:11 att denna 
skrivelse kommit er till del till undertecknad!

Problem 2.
Uppenbart är att svenska EU-medborgare är i beroendeställning till att Sveriges 
Regering värnar om medborgares rättsäkerhet
Det framgår klart och mycket tydligt att det är frågeställningar som är av mycket stor 
betydelse för att svenska EU-medborgare skall kunna åtnjuta fullständig rättsäkerhet, 
rättsäkerhetsfrågor som är helt avgörande för medborgarna för att kunna åtnjuta rättsäkerhet 
har mer eller mindre under nästan 3 månader fullständigt negligerats från Sveriges Regering!

Socialdepartementet, precis som Sveriges Regering, har varit fullt införstådd och medvetna 
om denna problematik för svenska EU-medborgare kan utifrån sin kompetens och med de 
resurser man förfogar över mycket enkelt besvara dessa frågor, men så har inte skett!

A.
Uppenbart är att nu har officiellt rättschefen på statsrådsberedningen Christina Weihe, 
bevisligen, bekräftat att delgering skett till Socialdepartementet.

B.
Uppenbart är att Socialdepartementet redan från dag 1, 2010-11-19, varit fullt medveten 
om skrivelsens existens och innebörd!

C.
Svenska EU-medborgare är informerade, via hemsida www.nackskadeforbundet.se att staten 
Sverige granskas av EU-kommissionen utifrån anmälan av arbetsgruppen AMBU av datum 
2009-05-27.

D.
Svenska EU-medborgare är 1informerade (så även EU-kommissionen) via samma hemsida 
som anges i punkten C att staten Sverige uppenbarligen far med osanningar i brevsvar till EU-
kommissionen(bevis för sanningen se bifogad länk via fotnot 1)för att skydda myndigheten 
Försäkringskassan. Detta yttrande bifogas för att bevisa Socialdepartementets och Sveriges 
Regerings förmodade trolöshet mot huvudman(svenska folket är huvudman) utifrån det 
uppdrag som ansvariga politiker via skattemedel finansierad verksamhet likaså 
Socialdepartementet via icke trovärdiga tjänstemän! Därtill bevisas att uppenbara osanningar 
därmed avslöjas, uppsåtligt i skrift ljuga för att skydda myndigheten Försäkringskassan, 
utförda av Sveriges Regering och Socialdepartementet i samverkan med varandra.

E.
Rättschefen och expeditionschefen på Socialdepartementet anmodas härmed att med 
alla medel och högsta prioritet ombesörja att detta granskas, granskas om brott är 
begångna, av opartisk myndighet som är till för att utreda brottslig verksamhet! Sveriges 
riksdag och konstitutionsutskottet kommer få denna skrivelse för kännedom och åtgärd. 

1 via arbetsgruppen AMBU:s yttrande över staten Sveriges svars skrivelse till EU-kommissionen av datum 2010-
09-27 http://nackskadeforbundet.se/EU-ratt/AMBU/EUROPEANCOMMISSION20100927.doc 
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F.
Utifrån Brottsbalken, för att påvisa allvaret i dessa eventuella brott, kan delges följande;
Trolöshet mot huvudman

2Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i Brottsbalken 10 
kap 5 §.

Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man 
fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska 
övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen. I så 
fall döms till böter eller fängelse i högst två år.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Är gärningen belagd 
med straff enligt §§ 1-3 (förskingring, undandräkt, grov förskingring) är inte trolöshet mot  
huvudman aktuellt.

Missbrukar någon sin förtroendeställning då man fått i uppdrag att sköta en rättslig  
angelägenhet, döms för trolöshet mot huvudman även då angelägenheten inte är av 
ekonomisk eller teknisk art.
Här kan jämställas med huvudmannen, att huvudmannen är svenska EU-medborgare.

3Brottsbalken
10 kap
5 § Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta 
ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka 
skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och 
därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller  
fängelse i högst två år. Vad som har sagts nu gäller inte, om gärningen är belagd med straff  
enligt 1--3 §§.
   Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid 
bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningsmannen begagnat  
falsk handling eller vilseledande bokföring eller tillfogat huvudmannen betydande eller  
synnerligen kännbar skada.
   Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för någon annan,  
till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även 
om angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art. Lag (1986:123).

2 Källa http://sv.wikipedia.org/wiki/Trolöshet_mot_huvudman 
3 Källa http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm 
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Från: registrator@primeminister.ministry.se [mailto:registrator@primeminister.ministry.se] 
Skickat: den 9 februari 2011 14:06
Till: voulf56@gmail.com
Ämne: Ang. Vb: SV: Sveriges Regering sida 1 av 7 SB2011/1256/RCK

Till Ulf Bittner 

Eftersom Statsrådsberedningens brevsvarsenhet i kontakter med dig har upplevt att du har varit 
införstådd med att frågorna hanteras av Socialdepartementet, och att du har upprättat en kontakt med 
handläggare där, har Statsrådsberedningen inte vidtagit några åtgärder med anledning av ditt brev 
med dnr 2010/9001. Sedan man på brevsvarsenheten fått klart för sig att du fortfarande inte ansett dig 
ha fått svar på dina frågor har emellertid ditt brev av den 17 januari 2011 (SB2011/497), i vilket du 
hänvisar till din tidigare nämnda skrift, formellt överlämnats till Socialdepartementet den 28 januari 
2011. Jag saknar närmare kännedom om hur och av vem dina brev har hanterats av 
Socialdepartementet, utan får i stället hänvisa dig dit. Jag avser inte vidta några ytterligare åtgärder 
med anledning av detta ärende. 

Vänliga hälsningar 
Christina Weihe

All kommunicering utifrån denna skrivelse skall ske via e-post till voulf56@gmail.com 

Denna skrivelse publiceras på Nackskadeförbundets hemsida 
www.nackskadeforbundet.se för allmänhetens kännedom och därtill svaret på skrivelsen från 
Sveriges Regering som Socialdepartementet via delgering skall svara på mycket skyndsamt.

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
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