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Utifrån att generaldirektör Dan Eliasson är sakkunnig i EU-rätten, därtill utbildad jurist, 

se bifogad fil, så begäres att gd Eliasson, för att säkerställa att skattebetalarnas medel icke 

missbrukas ytterligare, se tidigare skrivelser, personligen närvarar vid muntlig förhandling vid 

förvaltningsrätten i Umeå 2012-09-07 kl 10 00. 

 

Här skall då avhandlas utifrån beslut, 4 st. beslut som kommit via Försäkringskassan, 

prövning och omprövning, i handläggning av gränsöverskridande vård ärenden, för Jan 

Axelsson och Anders Lundgren. Målen är samordnade i en muntlig förhandling och vi skall 

här bevisa att Försäkringskassan generellt och systematiskt icke tillämpar EU-rättspraxis, 

vilket myndigheten är skyldig till! 

 

Utifrån att målen är samordnade i en muntlig förhandling vid ett och samma tillfälle kan här 

rättssäkerhets fråga av dignitet bli föremål i domstolsförhandling då utifrån gällande 

direktverkande EU-rättspraxis. 

 

Generaldirektören har uttalat, citat, Det är EU-rätten som gäller, slut citat.  

Detta skedde, vad som ovan är citerat, vid möte med bl.a. Assar Fager i våras, då i möte 

utifrån just problematiken med rättssäkerheten inom området gränsöverskridande vård vid 

handläggning inom Försäkringskassan. 

 

Utifrån att gd är jurist, därtill kunnig i EU-rätten och dessutom ytterst ansvarig för vad 

som försiggår och försiggått inom FK vid handläggning av gränsöverskridande vård, bl.a. 

missbruk av skattebetalarnas medel då utifrån att förhindra svenska medborgare att få åtnjuta 

bättre/effektivare vård och snabbare vård via EU-rättigheten till fri rörlighet bevisligen grovt 

uppsåtligt förhindras(tills motsatsen är bevisat och ställt utom all rimlig tvivel), och det nu 

icke är ett enskilt fall, det är bevisligen 2 personer som där dessa och deras mål är samordnat i 

en muntligförhandling, därvidlag kan gd konstatera att enskilt ärende icke föreligger! 

 

4 beslut, prövning och omprövning, i Jan och Anders avslagsbeslut från 

Försäkringskassan, utgör bevisen som skall rannsakas vid domstolsprövning och gd har nu 

möjligheten via denna inbjudan att säkerställa att processförare från FK i första hand 

tillgodoser medborgarna generellt! 

 

Till saken bäste gd Eliasson har dessa bägge svenska medborgare emottagit 

bättre/effektivare vård av privat vårdgivare! 
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 Om gd icke kan avsätta tid för att säkerställa att medborgarna tillgodoses i första hand, 

vid denna muntliga förhandling, är då frågan om gd Eliassons ord är något att lita på, 

eller hur? 

 

 Som ytterst ansvarig generaldirektör är det då att konstatera att myndighetens ytterst 

ansvarige nu väljer att icke framträda offentligt för att värna skattebetalarnas bästa och 

undvika följder av ytterligare missbruk av skattebetalarnas medel, vad ska allmänheten 

och skattebetalarna annars tro??? 

 

 Värnar gd Eliasson rättsäkerheten och den fria rörligheten vid gränsöverskridande 

vård inom EU/EES konstateras av allmänheten och skattebetalarna att nu är det dags 

att gd Eliasson bevisar det och närvarar personligen, som jurist sakkunnig i EU-

rätt(enligt egen utsago, citat, EU-rätten den kan jag, slut citat.) 

 

 Om så icke sker konstateras av allmänheten att gd Eliasson icke tager sitt ansvar och 

därtill icke värnar att skattemedels användning säkerställs och icke missbrukas av 

Försäkringskassan. 

 Beakta att vad kan vara viktigare än att säkerställa rättsäkerheten kommer generellt 

och systematiskt alla skattebetalare till del, även då vid gränsöverskridande vård 

handläggning! Bäste gd Eliasson, som grundlagen säger, lika inför lagen!!! 

 

 Förutsätter att gd Eliasson infinner sig personligen för att garantera att gd själv, som 

kan EU-rätten, säkerställer att ytterligare skattemedel icke missbrukas. 

 

 Därtill att vi personligen kan träffas i Umeå dagen innan för att gå igenom Assar 

Fagers Lägesrapport augusti 2012(bifogas som bifogad fil), som påvisar att FK helt 

förbisett EU-rättspraxis vid privat given vård hos privat vårdgivare utanför Sverige 

men inom EU/EES! 

 

 Vem bär ansvaret för de interna vägledningar och rättsliga ställningstaganden som 

bevisligen då helt utelämnat detta faktum utifrån gällande direktverkande EU-

rättspraxis, där Sverige icke har några undantag och där FK är skyldiga att tillämpa 

EU-rättspraxis fullt ut! 

 

Välkommen till Umeå och vänligen men bestämt meddela ert ställnings tagande i god tid före 

2012-09-05, för att vi skall kunna planera för möte med gd Eliasson. 

 

OBS: All kommunicering via e-post till voulf56@gmail.com då u t befinner sig på resande 

fot. 

 

För allmänheten och skattebetalarna 

 

mvh 
 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
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