
Sveriges Regering 

 

Till minister Göran Hägglund och dennes 

assistent Guylene Zielfelt 

 

guylene.zielfelt@social.ministry.se  

 

2012-10-15 

 

Utifrån vårt samtal över telefon denna dag vill jag först tacka Guylene för ett trevligt 

mottagande trots att jag är duktigt förbannade utifrån orsaken att jag ringde. 

 

Vill få bekräftat via vändande e-post till voulf56@gmail.com att ni emottagit detta mail 

och därtill att detta mail i laga ordning registreras av registrator och därtill att dnr 

skickas till undertecknad via e-post till voulf56@gmail.com  

 

Orsaken till kontakten denna dag 

Den 3 oktober 2012 11:26 gick mail till Sveriges Regering och ministrarna Hägglund och 

Kristersson, fick inget dnr via registrator, ringde ock kolla detta via bägge registraturerna 

denna dag, ingen har registrerat mailet av den 3 oktober!!!!! 

 

Skrivelsen om 10 sidor bifogas som bifogad fil, den skall således i laga ordning 

registreras av registrator!!!!!!! Den skall således överlämnas till bägge tillskrivna 

ministrar Hägglund och Kristersson och undertecknad vill få det mycket skyndsamt 

bekräftat att så skett! 

 

Då den siste i kedjan av registratorer, som u t talade vid denna dag, var, som ni ser i mailet här 

nedan, Annelie Ljunglöf, ombads denne att gå vidare med ärendet till exp. chef M. Jerneryd 

och därefter skall denne Jerneryd skriftligen redogöra till undertecknad via e-post skrivelse 

vad som är orsak till att inkommande mail från allmänheten icke registreras hos registrator? 

 

 Det är synnerligen allvarligt ur rättssäkerhetssynpunkt att 2 av varandra 

oberoende registraturer bägges sammantaget icke har registrerat inkommen 

handling till i Sveriges Regering sittande ministrar. 

 

 

Ursprungs mailet ser du här; 

 

Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  

Skickat: den 3 oktober 2012 11:26 

Till: registrator@adm.ministry.se; registrator@social.ministry.se 

Kopia: pierre.schellekens@ec.europa.eu; ana.minda@ec.europa.eu; 

maria.nilsson@social.ministry.se 

Ämne: Till Sveriges Regering och ansvariga ministrar Hägglund och Kristersson m.fl. 2012 

10 03 

 

Där går också utläsa följande;OBS: Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av 

registrator, begär med vändande e-post till voulf56@gmail.com  dnr. som bekräftelse på 

att tillskrivna emottagit denna skrivelse jämte bilagor. 
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Missbruk av skattebetalarnas medel 

Det ter sig än mer allvarligt när allmänheten framför rättssäkerhetsfrågor till Sveriges 

Regerings ministrar och dessa icke registreras i laga ordning dvs. i klartext så finns inte 

handlingen utan den är då bort trollad av någon, vem bär ansvaret för detta???? 

Denna skrivelse kommer att delges allmänheten via att publiceras via blogg, ni ser den under 

mitt namn, och därtill kommer även svaret från er och exp. chef Marianne Jerneryd delges 

allmänheten. I en demokrati är det av vikt att de demokratiska spelreglerna efterföljes av de 

som har makten och är av skattebetalarna avlönade, om så ej sker missbrukas skattebetalarnas 

medel å det grövsta! 

 

Skrivelsen som ej registrerades initialt av registrator 

Den du nu får del av som bifogad fil innehåller mycket känslig kommunicering från 

allmänheten och allmänheten har rätt att få veta varför denna försvann spårlöst och icke 

registrerades i laga ordning direkt av registrator den 3 oktober. 

 

Mycket skyndsamt svar begäres på denna kommunicering. 

 

Mycket skyndsamt svar begäres också på den ”borttrollade” skrivelsen till ministrarna 

Hägglund och Kristersson av 3 oktober 2012. 

 

Nedan detta mail ser ni mailet till Ljunglöf och därunder ser ni ursprungs mailet av 3 

oktober från undertecknad, som ingen registrator har registrerat, frågan är varför och vem 

ligger bakom att det bar försvann och icke blev registrerat den 3 oktober! 

 

Mvh 

 

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

Sweden 

e-post voulf56@gmail.com   

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 

SKYPE nr voulf56 

 
This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged 

information. Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail 
and any attachments is strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise 

received this communication in error, please destroy this message from your system and kindly notify 
the sender by e-mail. Thank you for your co-operation 
 

Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av 

Försvarets Radioanstalt, FRA. 

 

WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the 

National Defence Radio Establishment. 
 

 
Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 15 oktober 2012 10:25 

Till: 'registrator@social.ministry.se' 
Ämne: VB: Till Sveriges Regering och ansvariga ministrar Hägglund och Kristersson m.fl. 2012 10 03 

Prioritet: Hög 
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Se maielt här nedan 

 

Annelie Ljunglöf 

 

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

Sweden 

e-post voulf56@gmail.com   

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 

SKYPE nr voulf56 

 
This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged 

information. Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail 
and any attachments is strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise 

received this communication in error, please destroy this message from your system and kindly notify 

the sender by e-mail. Thank you for your co-operation 
 

Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av 

Försvarets Radioanstalt, FRA. 

 

WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the 

National Defence Radio Establishment. 
 

 
Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]  
Skickat: den 3 oktober 2012 11:26 

Till: registrator@adm.ministry.se; registrator@social.ministry.se 

Kopia: pierre.schellekens@ec.europa.eu; ana.minda@ec.europa.eu; maria.nilsson@social.ministry.se 
Ämne: Till Sveriges Regering och ansvariga ministrar Hägglund och Kristersson m.fl. 2012 10 03 

 

 

 

Sveriges Regering                                                                              sida 1 av 10 

Socialminister Göran Hägglund 

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson 

registrator@adm.ministry.se  

registrator@social.ministry.se  

Stockholm 

  

Kopia för kännedom 

EU-kommissionen 
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Pierre Schellekens 

Ana Minda 

Socialdepartementet 

 Maria Nilsson  

Socialdepartementet 

Enheten för folkhälsa och sjukvård 

103 33 Stockholm 

Telefon/Phone: +46 (0)8 405 38 47 

Mobil/Mobile: +46 (0)76 791 05 92 

E-mail: maria.nilsson@social.ministry.se 

 

  

 

OBS: Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med 

vändande e-post till voulf56@gmail.com  dnr. som bekräftelse på att tillskrivna 

emottagit denna skrivelse jämte bilagor. 

 

  

2012-10-03 

Gränsöverskridande vård handläggning inom Försäkringskassan, har över tid, skett i 

strid gentemot gällande direktverkande EU-rättspraxis. 

  

Huvudskrivelsen bifogas om 10 sidor som bifogad fil. 

 

OBS: Angivna bilagor i skrivelsen  bifogas via länkarna här nedan 

 

  

Juni, augusti och september rapport av 2012 Assar Fager, bifogas som via dessa 

länkar 

  

tel:%2B46%20%280%298%20405%2038%2047
tel:%2B46%20%280%2976%20791%2005%2092
mailto:elin.feldt@social.ministry.se
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http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/06/2012-06-06-Sveriges-

dubbla-sidor-inom-gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande-v%C3%A5rd-av-

Assar-Fager.pdf 

  

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-

augusti-2012-av-Assar-Fager-20120828-slutlig.pdf 

  

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/L%C3%A4gesrapport-5-

september-2012-av-Assar-Fager-slutlig-officell-20120905-2.pdf 

  

 

Därutöver delges tillskrivna även skrivelse till Försäkringskassan av 2012-

09-29 här nedan via länk där skrivelsen går att läsa.  

  

Skrivelse till gd Dan Eliasson av 2012-09-29, bifogas via denna länk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/09/2012-09-29-Till-

generaldirekt%C3%B6r-Dan-Eliasson-F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan-

m.fl_.2.pdf 

 

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

 

voulf56@gmail.com 
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