
Sveriges Regering                                                                                

Statsminister Fredrik Reinfeldt 

Regeringskansliet 

Stockholm 

registrator@primeminister.ministry.se  

 

 

Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, dnr begäres med vändande 

e-post till voulf56@gmail.com  som bekräftelse på att tillskrivna emottagit denna skrivelse. 

 

2012-08-27 

 

Påminnelse om begärt svar i skrivelse av 2012-06-09, Diarienummer SB2012/4365 m.m. 

 

Det framgår klart och tydligt av skrivelsen följande; 

 

Begäran om svar på frågor angående gränsöverskridande vård EU/EES. 

 Arbetsgruppen AMBU begär att Statsministern besvarar frågorna i nedanstående skrivelse 

angående gränsöverskridande vård inom EU/EES. 

Bifogar som bifogad fil, Staten är inte ett företag av Inga Britt Ahlenius 2012-08-17 och 

rekommenderar statsministern och Sveriges regering att mycket nogsamt läsa denna 

utomordentliga skrivning och där särskilt följande torde uppmärksammas, citat; 

 Regeringen är förstås myndighetens verkliga ”styrelse”. 

 

 Staten är inte ett företag utan en rättsordning. 

 

 De utvärderingar som gjorts av resultatstyrningsreformen pekar på regeringskansliets 

brister i den strategiska kapacitet som krävs för myndighetsstyrning – och det oavsett 

regering. 

 

 Uppenbart är att något är fel utifrån rättsäkerhets perspektivet, då vid 

gränsöverskridande vård handläggning i Sverige. 
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 Uppenbart är att patientrörlighetsdirektivet icke på något sätt kan förändra 

situationen då utifrån redan direktverkande EU-rättspraxis sedan 1995 gällande 

i Sverige, som skall tillämpas av myndigheter och domstolar, men uppenbart är 

att så icke sker! 

 

 Uppenbart är att det är Sveriges Regering och Sveriges riksdag att ta ansvar 

sammantaget för att Sveriges riksdags beslut efterlevs, tänker då särskilt på 

följande, citat; 

proposition 1993/94:114, citat sid 32 

Citat ur prop. 1993/94 :114 sidan 32 

”Av detta framgår i sin tur att svenska domstolar och myndigheter är skyldiga att 

tillämpa EG-rättsliga normer. De är sålunda skyldiga t.ex. att omedelbart – utan 

mellankommande nationell rättsbildning – tillämpa gemenskapsfördragen och av 

rådet utfärdade rättsakter i den mån dessa är direkt tillämpliga eller har direkt 

effekt samt att i fall av normkonflikt mellan en inhemsk rättsregel och en EG-

rättslig regel tillämpa den EG-rättsliga före den inhemska.” 

 

Du finner prop. via denna 

länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GH03114 

 Så har icke skett och det innebär konsekvenser för allmänheten och 

skattebetalarna generellt! 

 

Att statsministern vägrar kommunicera sedan tidigare är väl känt sedan tidigare, vilken 

”styrelse ordförande” medges ansvarsfrihet för att åsidosätta rättssäkerheten för 

allmänheten? 

Se skrivelse till statsministern av Sveriges Regering 2010-11-19[1]SB2010/9001, ännu 

obesvarad, varför?  

 

 Vad har statministern att dölja? 

[1] Dnr hos Socialdepartementet S2009-3520(2010-11-19), delegering från Sveriges 

Regering dnr SB2011/1256/RCK, formellt överlämnats till Socialdepartementet den 28 

januari 2011 besked via rättschef Christina Weihe 

Det är synnerligen beklämmande och högst orimligt utifrån ”att all makt utgår från 

folket” att statministern icke värnar om rättssäkerheten för allmänheten och därtill nu 

uppenbart 2 ggr. vägrat besvara kommunicering i avgörande frågeställningar som just berör 

rättssäkerheten då vid gränsöverskridande vård. 

Det är dessutom allvarligt att Sverige har en statschef som icke värnar demokrati och 

rättssäkerhet, vilka andra slutsatser kan dras utifrån påvisat beteende? 
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För att statsministern ytterligare skall förstå allvaret bifogas som bifogad fil 

arbetsexemplaret  av Lägesrapport augusti 2012 av Assar Fager. Den färdigställes denna 

vecka men är i det skick som nu statsministern så enkel att tyda så förmodligen allmänheten 

skulle klara av att se att något är mycket fel då utifrån rättssäkerheten på området 

gränsöverskridande vård. Förhoppningsvis har statsministern och Sveriges Regering tillgång 

till kompetens som förstår det. 

Kritiken är befogad då utifrån att statsministern själv var med och drev igenom 

Lissabonfördraget och däri Rättighetsstadgan och som allmänheten ser på detta 

problem är det nu ansvarstagande för det som utkräves av statsministern! 

 Det är känt bäste statminister, ”att man kan inte både ha och äta kakan 

samtidigt” och nu är det avsikten att statministern skall rättfärdiga att ta ansvar för 

rättssäkerheten på tillskrivna områden utifrån att den är som ”bortblåst” och ingen tar 

uppenbart ansvar för detta! 

Konsekvensen blir då att skattebetalarna lurats på sina EU-rättigheter, som de betalat för 

sedan 1995, och maktkorruption föreligger utifrån att många inblandade parter uppenbart 

”blundar” och därtill då fråntager skattebetalaren rättigheter som denne betalar för. Detta sker 

uppenbart generellt och systematiskt, se tidigare kommuniceringar och även då dagens 

bilagor. 

 Därtill så är det fördragsbrott, se arbetsexemplaret rapporten av augusti 2012. 

Att ta ansvar för av Sveriges riksdag fattade beslut torde ingå i statsministerns uppdrag och 

därtill då prestera och leverera rättssäkerhet till allmänheten.  

Vi väntar med spänning på att det skall ske, kan kanske börja med att besvara obesvarade 

skrivelser och visa på vanligt sunt förnuft utifrån skrivelserna. 

 

Respekt bäste statsministern är inget man får det är något man förtjänar! 

 

För allmänheten och rättsäkerheten i en demokratisk utveckling 

mvh 
 
 

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