
OLAF European Anti Fraud Office 
Europeiska kommissionen 

BE-1049 Bryssel 

BELGIEN 

olaf-courrier@ec.europa.eu  

 

Denna skrivelse skall registreras i laga ordning av registrator med dnr./ reg. nr., begär att via vändande 

e-post till voulf56@gmail.com att OLAF bekräftar att skrivelsen är emottagen. 

 

Begär att all kommunicering i detta ärende sker via e-post till voulf56@gmail.com då 

undertecknad ofta är på resande fot och stora delar av året befinner sig utomlands. 

 

 

2012-10-21 

 

Allmänheten i Sverige begär att OLAF granskar Generaldirektoratet för hälso- och 

konsumentfrågor då i fråga om anmälningar gentemot staten Sverige från allmänheten i Sverige 

till EU-kommissionen. 

 

Återigen anmälan till OLAF från Sverige, denna gång då från allmänheten. 

Citerat från er hemsida, Vad som utgör bedrägeri? 

Bedrägeri är en avsiktlig handling av bedrägeri är avsedd för personlig vinning eller för att orsaka 

en förlust för en annan part. 

 

 

 Tidigare skrivelse till er, där reg. nr också begärdes men icke kom oss till del, citat; 

 

2011-09-22 

 

Anmälan om misstanke om korruption i handläggningen inom EU-kommissionen av 

anmälan mot staten Sverige av datum 2009-05-27 från arbetsgruppen AMBU, EU Pilot 

932/2010/MARK mot Sverige. 

 

Slut citat 

 

 

Utifrån vad som nyligt via media/journalister framkommit om ytterligare korruptionsskandaler 

inom EU-kommissionen, och då nu rörande kommissionär John Dalli och dennes Generaldirektorat 

hälso- och konsumentfrågor, tillskrevs under veckan som var kommissionär Viviane Reding m.fl., se 

mailet under detta mail av datum den 17 oktober 2012 09:45. 

 

Det är synnerligen mycket anmärkningsvärt att EU-kommissionen bedriver handläggning som 

enligt allmänheten i Sverige icke kan anses som annat än maktkorrupt. 

 

Vår grundanmälan, se skrivelse till er av 2011-09-22, och därtill flera anmälningar till EU-

kommissionen av staten Sverige för fördragsbrott har handlagts på sådant sätt inom 

Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, att det icke på något sätt går att utesluta att 

maktkorruption föreligger. 

 

Dvs. då i syfte att skydda staten Sverige från denna skandal på området gränsöverskridande 

vård, där svenska unionsmedborgare mer eller mindre dagligen förhindras den fria rörligheten 

vid gränsöverskridande vård handläggning. 

 

Alltså då inom myndigheten Försäkringskassan och även inom förvaltningsdomstolarna. Det sker 

generellt och systematiskt vilket gör det än mer synnerligen anmärkningsvärt och därtill strider mot de 
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grundläggande rättigheterna för svenska unionsmedborgare bl.a. då i Rättighetsstadgan i 

Lissabonfördraget. 

 

1. Till vår kännedom har kommit att flera svenska unionsmedborgare har anmält staten Sverige 

till samma Generaldirektorat för hälso- och konsument frågor och trots att bevisen finns mot 

staten Sverige så lägger EU-kommissionen ner anmälningarna, precis som vår grundanmälan 

mot staten Sverige av 2009-05-27. 

 

2. Därför tillskrevs under veckan som var kommissionär Viviane Reding(se mailet här under av 

den 17 oktober 2012 09:45) och där vi vädjar från allmänheten i Sverige att granska alla 

anmälningar mot Sverige på det specifika området gränsöverskridande vård från 2009 till dags 

dato år 2012. 

 

3. Orsaken är att vi inom arbetsgruppen AMBU har konstaterat att EU-kommissionen tagit 

många medlemsländer till EU-domstolen och fått dessa medlemsländer fällda för samma saker 

som pågår i staten Sverige. Men här utifrån allmänhetens perspektiv får detta fortgå utan att 

EU-kommissionen driver ärenden/anmälningar mot staten Sverige vidare till EU-domstolen, 

trots att det finns substans i anmälningarna och bevisen är då likvärdiga med det som andra 

medlemsländer fällts för i EU-domstolen via EU-kommissionens försorg. 

 

4. Då konstateras att svenska anmälningar från svenska unionsmedborgare icke behandlas lika. 

 

5. Då konstateras att konkurrensen snedvrides inom EU/EES för vårdgivare från andra 

medlemsländer och dessa får icke konkurrera på lika villkor, tack vare att EU-kommissionen 

icke behandlar staten Sverige, utifrån alla anmälningar som vi känner till från allmänheten i 

Sverige gentemot staten Sverige till EU-kommissionen. Alltså där kommissionen då ser 

mellan fingrarna dvs. via maktkorruption tillåter staten Sverige rätten att skydda Sveriges inre 

hälso- och sjukvårdsmarknad från att konkurrensutsättas av vårdgivare utanför Sverige men 

inom EU/EES. 

 

6. Det får konsekvenserna att svenska unionsmedborgare förhindras den fria rörligheten på 

området gränsöverskridande vård och därtill då förhindras utifrån Rättighetsstadgan i 

Lissabonfördraget bl.a. rätten till vad artikel 20, 21 och artikel 35 Hälsoskydd ger vid handen. 

 

7. Därtill har OLAF följande att särskilt nogsamt granska, kartellbildning inom staten Sverige, 

för att skydda den svenska inre hälso- och sjukvården att konkurrensutsättas av vårdgivarna 

inom övriga EU/EES. Här finns underlag för att detta icke på något sätt kan uteslutas dvs. 

maktkorruption där ”makten” inom staten Sverige gör allt via att inom staten Sverige 

uppenbart samverkar Försäkringskassan, förvaltningsdomstolarna och landstingen för att 

förhindra att svenska unionsmedborgare får åtnjuta EU-rättigheten till fri rörlighet vid 

bättre/effektivare gränsöverskridande vård.  

 

8. Den delen, kartellbildning, är också anmäld till EU-kommissionen i tidigare sammanhang men 

kommissionen har icke heller här drivit ärendet upp till EU-domstolen eller för den delen alls 

agerat, synnerligen mycket märkligt. 

 

9. Maktkorruption kan således icke på något sätt uteslutas. Professor Ulf Bernitz delgav via 

Läkartidningen redan 2004 läkarna och då per automatik även landstingen via artikel bl.a. 

annat följande, citat; 

"torde det följaktligen vara vårdpersonalens skyldighet att informera dem om alla typer av 

tillgängliga behandlings- och valmöjligheter, inklusive möjligheten att söka sig till ett annat 

EU-medlemsland för snabbare och ibland kanske även effektivare vård." 

Källa till ovan citerat: http://www.lakartidningen.se/old/content_0432/2502.html 
 

Ulf Bernitz 

http://www.lakartidningen.se/old/content_0432/2502.html


professor i europeisk integrationsträtt, Stockholms universitet och Institute of European and 

Comparative Law, University of Oxford  

ulf.bernitz@juridicum.su.se 

 

Dessa skyldigheter har allmänheten icke fått erfara via landstingen i Sverige, där vi har bevis 

för att landsting nekat flera ur allmänheten remiss för bättre/effektivare vård utanför Sverige 

men inom EU/EES som begärts då av allmänheten. 

Sammantaget kan då konstateras av allmänheten i Sverige att alla dessa omnämnda 

”maktfaktorer” förvaltningsdomstolar, Försäkringskassan och landstingen utgör tillsammans 

en kartell som icke på något sätt värnat om svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri 

rörlighet via att direkt tillämpa gällande direktverkande EU-rättspraxis. 

 

10. När då EU-kommissionen via Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor fått så 

många anmälningar, från allmänheten i Sverige, och dessutom då anmälningar som enligt vad 

som konstateras via EU-rättspraxis skulle direkt blivit följden att kommissionen dragit staten 

Sverige inför EU-domstolen, men kommissionen har så icke gjort då kan allmänheten endast 

konstatera att maktkorruptionen är total och därtill då även inom Generaldirektoratet för hälso- 

och konsumentfrågor. 

 

11. Allmänheten i Sverige begär av OLAF att på vår begäran öppna utredning och granska 

alla anmälningarna från Sverige ang. gränsöverskridande vård under åren 2009-2012. 
Vi har full insikt i väldigt många ärenden i Sverige som berör gränsöverskridande vård, minst 

10 personer ur allmänheten, och kan således konstatera att vi har insikt vad som försiggår och 

försiggått och därtill då också konstatera att något är mycket fel inom EU-kommissionen på 

Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor utifrån det som omnämnts nu även till 

OLAF. 

 

12. Allmänheten i Sverige begär att OLAF granskar Generaldirektoratet för hälso- och 

konsumentfrågor då utifrån att maktkorruption torde föreligga utifrån de insikter vi besitter 

inom arbetsgruppen AMBU, då särskilt utifrån de EU-domar där kommissionen fått andra 

medlemsländer fällda för det som tillåts i staten Sverige via kommissionens försorg med att 

icke ta det till EU-domstolen. 

 

 

Arbetsgruppen AMBU begär att OLAF, för att kunna utföra denna granskning, tar del av det 

digra material som arbetsgruppen besitter/innehaver och därtill då att OLAF ombesörjer, på 

OLAF:s bekostnad, att möte kan ske mycket skyndsamt då detta fått fortgå över tid utan att 

åtgärdats av er inom OLAF, se tidigare skrivelse av 2011-09-22. 

 

Detta begärda är synnerligen av vikt för alla unionsmedborgare sammantaget då utifrån att sätta 

unionsmedborgarens Rättigheter i centrum utifrån vad som Rättighetsstadgan ger vid handen och 

därtill skydda unionsmedborgarna för just den påvisade maktkorruption som föreligger denna 

anmälan. 

 

Lika inför lagen 

 

Det skulle te sig synnerligen märkligt för allmänheten i Sverige om Swedish Match anmälan, ett 

företag inom bl.a. snusbranschen, som fått hos OLAF ert bistånd att avslöja den korruptionsskandalen 

där nu kommissionär John Dalli avslöjats och avgått, men att unionsmedborgarens skydd mot 

maktkorruption icke bistås via OLAF. Förmodligen skulle alla unionsmedborgare inom EU reagera på 

om så blir resultatet. 

 

Meddela ert ställningstagande mycket skyndsamt via e-post till voulf56@gmail.com och därtill även 

denna gång skicka via e-post reg. nr på inkommen skrivelse av denna dag och därtill även reg. nr. på 

skrivelsen/anmälan av 2011-09-22. 
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Begär att all kommunicering sker via e-post då undertecknad befinner sig på resande fot. 

 

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 17 oktober 2012 09:45 
Till: 'pierre.schellekens@ec.europa.eu'; 'Ana.MINDA@ec.europa.eu'; 'Viviane.Reding@ec.europa.eu'; 

'Demetris.VRYONIDES@ec.europa.eu' 

Kopia: 'annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu'; 'lena.ek@europarl.europa.eu'; 
'christian.engstroem@europarl.europa.eu'; 'goran.farm@europarl.europa.eu'; 

'christofer.fjellner@europarl.europa.eu'; 'anna.hedh@europarl.europa.eu'; 
'gunnar.hokmark@europarl.europa.eu'; 'anna.ibrisagic@europarl.europa.eu'; 

'isabella.loevin@europarl.europa.eu'; 'olle.ludvigsson@europarl.europa.eu'; 
'marit.paulsen@europarl.europa.eu'; 'carl.schlyter@europarl.europa.eu'; 

'olle.schmidt@europarl.europa.eu'; 'alf.svensson@europarl.europa.eu'; 'eva-

britt.svensson@europarl.europa.eu'; 'marita.ulvskog@europarl.europa.eu'; 
'asa.westlund@europarl.europa.eu'; 'cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu' 

Ämne: Korruptionsskandal inom EU-kommissionen, igen! 
Prioritet: Hög 

 
EUROPEISKA KOMMISSIONEN 

 

Kommissionär Vivianne Reding 

Pierre Schellekens 

Ana Minda 

Stockholm 

 

Denna skrivelse skall i laga ordning registreras och därtill begäres reg. nr. via vändande e-post till 

voulf56@gmail.com som bekräftelse på att tillskrivna emottagit denna skrivelse. 

 

Kopia för kännedom 

Alla svenska EU-parlamentariker 
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2012-10-17 

 

Utifrån den förtroende kris som nu råder i Sverige gentemot EU-kommissionen, efter avslöjandet 

om kommissionären John Dalli, ytterst ansvarig för GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- 

OCH KONSUMENTFRÅGOR, en korruptionsskandal som EU:s egen OLAF ytterst granskat, delges 

EU-kommissionär Vivianne Reding och EU-kommissionens Stockholmskontor och ansvarige chef 

Pierre Schellekens följande: 

 

Området hälso- och konsumentfrågor inom EU-kommissionen har visat sig sedan tidigare icke 

vara att lita på, då utifrån att allmänheten/vi från Sverige, via otaliga anmälningar mot staten Sverige, 

om fördragsbrott, har handlagts som allmänheten upplever det, synnerligen mycket märkligt och för 

oss helt oförståligt utifrån substansen i alla anmälningar som gjorts. 

 

Sådan Herre sådan hund, ett känt talesätt här i Sverige som förmodligen också finns nere i 

Bryssel! 

De anmälningar som undertecknad har kännedom om och har handlagts av detta 

Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, som nu är involverat direkt via sin nu 

före detta ledare kommissionären John Dalli i korruptionsskandal av digert mått, har 

förmodligen implementerat dennes korrupta sätt. 

 

Det kan icke uteslutas utifrån det som allmänheten i Sverige fått åtnjuta utifrån dessa 

anmälningar mot staten Sverige har substans och torde gått via kommissionen till EU-

domstolen för att där avgöras, men så blev det icke! 

 

Vi har sett och genomläst domar från EU-domstolen där kommissionen dragit medlemsländer 

inför EU-domstolen och domstolen har fällt dessa medlemsländer utifrån fördragsbrott, som 

kommissionen fört sin talan om och i inför EU-domstolen mot dessa medlemsländer. 

 

Mycket bra EU-rättspraxis som vi nyttjar i våra skrivelser i mål inom Sverige i 

förvaltningsdomstolarna men får inget gehör för av svenska förvaltningsrättsväsendet, 

motpart är då myndigheten Försäkringskassan, nu senast i Umeå förvaltningsrätt i mål som 

vid muntlig förhandling avhandlades 2012-09-07, då rörande gränsöverskridande vård för 

svenska unionsmedborgarna Jan Axelsson och Anders Lundgren. 

 

Trots dessa digra bevis via EU-rättspraxis så dömer svensk förvaltningsdomstol till motparten 

Försäkringskassans fördel och det kan icke på något sätt gått rätt till, domstolskorruption är 

känt sedan tidigare i Sverige var ett problem. 

 

Vädjan till EU-kommissionär Vivianne Reding 

Vi ser fram emot och begär att alla anmälningar som gjorts från Sverige av svenska 

unionsmedborgare, då utifrån just gränsöverskridande vård och fördragsbrott, sedan 2009 och 

fram till dags dato, överprövas/omprövas av EU-kommissionen via ansvarige EU-

kommissionär Viviane Reding yttersta ansvar. 

 

Alltså då utifrån att det sedan tidigare och nu efter vad som framkommit om kommissionären 

John Dalli icke på något sätt kan uteslutas att det gått rätt till utifrån de bevisen som 

överlämnats, de bevisen är gott och väl, som lägst, i paritet med vad EU-domstolen fällt andra 

medlemsländer för via fördragsbrottstalan förd av EU-kommissionen gentemot dessa 

medlemsländer. 

 



De flesta ärendena har handlagts av och under Demetris Vryonides, enhetschef, 

Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor och allmänheten i Sverige ser fram 

emot att få dessa anmälningar granskade utifrån att maktkorruption icke på något sätt 

går att utesluta. 

 

Det är icke i ett ärende/anmälning utan i flera anmälningar så det är konstaterat ett generellt 

och systematiskt förfarande dels inom kommissionens handläggning och dels inom Sverige då 

utifrån att allmänheten konstaterar att fördragsbrott sker generellt och systematiskt inom 

myndigheten Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna.  

 

Då utifrån de många EU-rättspraxis vi genomläst, där EU-domstolen fällt medlemsländer, 

som kommissionen dragit inför EU-domstolen. Det vi reagerar på är just att Sverige som stat 

via kommissionen får tillåtelse att komma undan med fördragsbrott, vilket drabbar oss i 

allmänheten i Sverige, svenska unionsmedborgare, mer eller mindre dagligen! 

 

Svenska unionsmedborgare diskrimineras därför och därtill så snedvrids konkurrensen 

inom EU och vårdgivare utanför Sverige diskrimineras pga. av snedvriden otillåten 

konkurrensfördel gentemot svenska vårdgivare som då uppenbart skyddas av staten Sverige 

för att konkurrensutsättas, någon annan konklusion går icke att se. 

 

För att komma vidare ber vi kommissionär Viviane Reding på att visa ledaregenskaper 

och civilkurage, Viviane Reding är tillskriven sedan tidigare flertalet gånger av undertecknad 

men har hittills icke agerat. Vi har planerat att göra anmälan direkt till EU-ombudsmannen 

och samla ihop alla ärenden i en anmälan men det torde vara av vikt att återupprätta ert 

förtroende inom kommissionen, som nu i Sverige förmodligen gentemot kommissionen är 

synnerligen mycket lågt, då utifrån vad som kommit återigen i dager om korruption inom EU-

kommissionen. 

 

Arbetsgruppen AMBU ser fram emot att kommissionär Viviane Reding inbjuder 

arbetsgruppen och därtill står för alla kostnader och tidspillan för att gå igenom det 

mycket digra bevismaterial som synnerligen pekar på att handläggningen inom detta 

Generaldirektoratet hälso- och konsumentfrågor följer vad ordspråket sådan herre sådan hund 

ger vid handen, då utifrån de anmälningar mot staten Sverige som är av oss kända från 2009 

till dags dato. 

 

Kommunicera ert ställningstagande via e-post till voulf56@gmail.com mycket skyndsamt 

 

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 
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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. 
 
 
 


