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Rättssäkerhet och ansvarstagande gentemot skattebetalarna och allmänheten generellt 

Utifrån bifogad fil, Försäkringskassan m.fl. angående missbruk av skattemedel… är 

allmänheten benägen och få del av ert ansvarstagande utifrån vad som uppenbart är känt. 

 

Lika inför lagen och trovärdighet 

Helt rätt och riktigt har FK ombesörjt att avslöja ”bedragare” som nyttjat systemet i 

”bedrägligt” syfte och lurat FK och därigenom belastat skattebetalarna. Det skall FK ha all 

”kredd” för. 

 

Gäller nu förfaringssättet omvänt utifrån vad som är känt eller åker 

”maktetablissemanget” inom FK ”gräddfil” och har fått åtalsimmunitet? 

 

Juridiskt kunnande finns hos gd Eliasson och som ytterst ansvarig för myndigheten har 

Eliasson nu ansvaret att delge allmänheten och skattebetalarna hur denne kommer värna 

rättssäkerheten och skattebetalarnas medel, att dessa fortsättningsvis icke missbrukas vid 

handläggning av gränsöverskridande vård handläggning. 

 

Dessutom hur kommer gd Eliasson värna att ytterligare brottsmisstankar elimineras 

inom FK utifrån att uppenbart är vägledningar och rättsliga ställningstaganden inom FK icke 

i paritet med att tillämpa EU-rättspraxis och därmed förhindrar FK den fria rörligheten vid 

gränsöverskridande vård handläggning och därtill då missbrukar skattebetalarnas medel å det 

grövsta. 

 

GD Eliasson har lång erfarenhet av EU-rätt och ett gediget kunnande på det området, 

hur har detta då kunnat få fortsätta trots dessa gedigna kunskaper hos gd Eliasson? 

 Kan gd Eliasson påvisa att denne via de brottsmisstankar som uppenbart icke kan 

”mörkas” har vidtagit legala ansvarsfulla åtgärder och ombesörjt att gå vidare till att 

överlämna dessa till myndigheter som utreder brottsmisstankar? 

 Om så icke är fallet, allmänheten är uppenbart ovetande om vad som försiggår och 

försiggått över tid, varför undanhålls skattebetalarna detta?  

 Finns upplysnings och informationsplikt i det ansvar gentemot allmänheten och 

skattebetalarna som uppenbart är ett mycket stor ansvar gd Eliasson har å sitt ämbete? 

 

Vänligen men bestämt genomläs bifogad fil och kommunicera ert ställningstagande om hur 

FK:s ledning har för avsikt att gå vidare utifrån vad som nu är känt. 
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Det är uppenbart att skattebetalarnas medels icke kan längre missbrukas som det 

hittills uppenbart gjorts och därtill har FK ett ansvar att återinföra rättssäkerhet inom 

myndigheten då framförallt på området gränsöverskridande vård handläggning. Hur det är på 

andra områden inom FK, då utifrån vad som nu är känt, det törs allmänheten inte ens tänka 

på! 

 

Tack vare detta missbruk av FK gentemot skattebetalarna har många, väldigt många 

sjuka som behöver bättre/effektivare och snabbare vård fått lida, vissa rent av har kanske gett 

upp och kanske bragt sig om livet, vissa har överlevt som då t.ex. Kjell Broberg(läs om Kjell 

via denna länk http://www.expressen.se/debatt/svenska-sjukvarden-domde-mig-till-doden/ ) men 

då icke tack vare FK har tagit sitt ansvar gentemot skattebetalarna! 

 

Om ert ansvar som myndighet 

”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. 

 

Citatet; 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. 
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