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Diarienummer: AM-12889-13  

Del 2 Anmälan av Landstinget Dalarna och Vårdpersonal utifrån styrkta brottsmisstankar. 

 

Åklagarkammaren i Falun 

 registrator.ak-falun@aklagare.se 

Denna anmälan skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post till 

jerry_persson@telia.com dnr på inkommen handling som bekräftelse på att tillskrivna emottagit 

denna skrivelse. 

Kopia för kännedom 

2013-01-23 

Socialminister Göran Hägglund 

registrator@social.ministry.se   

Justitieminister Beatrice Ask 

 registrator@justice.ministry.se 

Begär att all kommunicering utifrån denna anmälan sker via e-post till jerry_persson@telia.com 

Anmälare Jerry Persson (JP) 1971-06-09-7194 

 

Fakta utifrån EU-rätten som Åklagarmyndigheten särskilt skall beakta i anmälan mot Landstinget 

Dalarana: 

1. Utifrån direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande vård området (EU-

rättigheten till fri rörlighet innefattar området hälso- och sjukvård) gäller omvänd 

bevisbörda dvs. inskränkaren Landstinget Dalarna är skyldiga att bevisa sin rätt till att 

inskränka det av JP kommunicerade behandlingsalternativet i Polen, dels som 1:a val av 

behandlingsalternativ och dels som andra handsbedömning(second opinion) som är 

lagstiftad och förstärkt utifrån lagstiftning gällande från 2010-07-01, som LD undanhållit och 

underlåtit JP över tid. 

 

2. Grunden till andra bedömning utgår från svensk lagstiftning av 2010-07-01, men här skall 

särskilt beaktas EU-rättigheten till gränsöverskridande vård utgår från rättighet för JP dvs. 

omvänd bevisbörda gäller för LD. Alltså har LD att bevisa att de har rätt att inskränka 

rättigheter utifrån direktverkande EU-rättspraxis att LD har EU-rätten på sin sida via EU-

rättspraxis med mål nr och punkter som stöder LD uppfattning. 
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3. Följande utifrån EU-rätten är sammanställt av Assar Fager, lägesrapporter av år 2012, via 

forskning, helt ideellt över ca 5 års tid, och är härmed att från JP att betraktas som bevis 

inlämnat till Åklagarmyndigheten i Falun i anmälan mot LD. Lägesrapporterna kan läsas via 

följande länkar; 

Lägesrapport juni 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 
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   

 
Lägesrapport augusti 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-Fager-
20120828-slutlig.pdf   

 
Lägesrapport september 2012 av Assar Fager finner du via denna direktlänk 

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

slutlig-officell-20120905-2.pdf  

Lägesrapport november 2012 av Assar Fager finner du via denna länk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/11/L%C3%A4gesrapport-november-2012-av-Assar-Fager-slutlig-

ok.pdf  

Lägesrapport december 2012 av Assar Fager 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/12/L%C3%A4gesrapport-december-2012-av-Assar-Fager.pdf 

 

OBS: Här skall i grunden direktverkande EU-rättspraxis som gäller på området gränsöverskridande 

vård, där myndigheten Försäkringskassan är föremål för granskningar via dessa Lägesrapporter, 

även då gälla landstingen utifrån av Sveriges Riksdag beslutat via prop. 1993/94:114, sidan 32, 4:e 

stycket, se punkten 4 här nedan. Därtill då de skyldigheter som bl.a. EU-rätts professor Ulf Bernitz 

delgivit via 
1
Läkartidningen år 2004, 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.”  

”Sett ur detta perspektiv anser vi att det är särskilt viktigt att svenska vårdgivare axlar en mer aktiv roll 

när det gäller att informera sina patienter om deras rättigheter att söka vård i ett annat EU-land och 

därmed ge alla patienter samma chans till hälsa och välmående.” 

Ulf Bernitz 

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

Comparative Law, University of Oxford  

ulf.bernitz@juridicum.su.se 

 

 

 

4. Därutöver är följande av största vikt 

A) Lagstiftaren, Sveriges riksdag, har gjort mycket tydligt och klart vad som gäller utifrån 

EU-rätten för alla landstingen, citat 

                                                           
1
 http://www.lakartidningen.se/old/content_0432/2502.html 
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 prop. 1993/94:114, sidan 32, 4:e stycket, citat; 

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. 

Slut citat. 

 

B) Ovanstående gäller också domstolar och lansting således även Åklagaremyndigheten i 

Falun. 

C) Rättssäkerhetsprincipen inom EU. 

Kravet på rättssäkerhet innebär, att enskilda ska kunna förlita sig på de akter man förlitat 

sig på och baserat sitt handlande efter, och att de inte helt plötsligt förklaras vara 

ogiltiga. 

Rättssäkerhetsprincipen innehåller också krav på att lagen inte tillämpas retroaktivt och 

berättigade förväntningar ska skyddas. 

Principen ställer krav på att lagens ordalydelse ska vara så tydlig att enskild med säkerhet 

kan förutse dess verkan. 

Tolkningen av lagen måste också ske på ett sätt som är förenligt med ordalydelsen och 

således vara förutsägbar. 

Rättsäkerhetsprincipen har åberopats av EU-domstolen som grund för att direktiv inte kan 

medföra skyldigheter för enskilda. (EU-domstolens dom C-201/02 Wells av den 7 januari 

2004 punkt 56 med hänvisningar) 

Ovan nämnda är referat av ett Examensarbete Ht 2010 vid Umeå Universitet, 

juristprogrammet, Helena Abelsson.  

 

5. Sveriges Regering månar om rättsäkerheten i EU-domstolen i mål C-542/09 EU-

kommissionen mot Nederländerna genom Inventionsinlaga 

Sveriges Regering månar om rättssäkerheten i Inventionsinlaga 2010-12-21, utfärdad av 

Regeringskansliet Utrikesdepartementets Rättssekretariat, punkt 21, där krav ”av klara och i 

förväg kända kriterier är ägnade att säkerställa en hög nivå av rättssäkerhet”. Regeringen 

förstärker med hänvisning till EU-dom C-158/07 Förster. 

 

Upplysning: 

Innan klargörande EU-domar visas samlade här nedan, kommenteras Svenska Regeringens 

fasta princip om utredning vid avvikelse från huvudlinjen. 

 

 I inventionsinlagans punkt 7 anges, att ifall restriktion föreligger, ska denna restriktion prövas 

utifrån ”tvingande skäl av allmänintresse”. 
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 I punkt 8 kontrolleras om diskriminering sker utifrån nationalitet. 

 

 I punkt 17 anges att begränsningskravet ska motiveras och vara nödvändigt för att uppnå det 

aktuella syftet. 

 

 Därefter följer proportionalitetsbedömningen, där i punkt 18 ska undersökas ifall det finns 

”mindre ingripande sätt att tillgodose det eftersträvade målet.” 

 

 I punkt 21 anges att kravet ska ha ”klara och i förväg kända kriterier” detta för att 

”säkerställa en hög nivå av rättssäkerhet”. 

 

6. Per definition av Svenska Regeringens yttrande blir,  

 att den som inte i sin handläggning följer denna utredningsagenda och inte analyserar de 

tvingande skälen och proportionalitetskravet, den handläggaren agerar inte rättssäkert i sitt 

beslutsfattande. 

 

7. Vad EU-domstolen fastslagit visas i nedanstående citat: 

 

Mål C-147/03 EU-kommissionen mot Österrike punkt 63, citat; 

 

63 Tilläggas skall att det ankommer på den nationella myndighet som åberopar ett undantag 

från den grundläggande principen om fri rörlighet för personer att, i varje enskilt fall, bevisa att 

dess lagstiftning är nödvändig och proportionerlig i förhållande till det eftersträvade målet. De 

skäl som en medlemsstat kan åberopa för att motivera en begränsande åtgärd som 

medlemsstaten vidtagit skall åtföljas av en bedömning av lämpligheten och proportionaliteten av 

denna åtgärd (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 november 2003 i mål C-42/02, 

Lindman, REG 2003, s. I-13519, punkt 25, och av den 18 mars 2004 i mål C-8/02, Leichtle, REG 

2004, s. I-2641, punkt 45). 

 

Mål C-73/ 08 Bressol punkt 71, citat; 

 

71 Det åligger dock de behöriga nationella myndigheterna att visa att en sådan risk verkligen 

föreligger (se analogt domen i det ovannämnda målet Apothekerkammer des Saarlandes m.fl., 

punkt 39). Enligt fast rättspraxis ankommer det nämligen på nämnda myndigheter som antar en 

åtgärd som avviker från en princip som fastställs i unionsrätten att, i varje enskilt fall, bevisa att 

åtgärden är ägnad att säkerställa förverkligandet av det mål som anförts och att den inte går 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. De skäl som en medlemsstat kan åberopa 

ska således åtföljas av en bedömning av lämpligheten och proportionaliteten av den åtgärd som 

medlemsstaten vidtagit och de precisa omständigheter som stödjer dess argumentation (se, för 

ett liknande resonemang, dom av den 18 mars 2004 i mål C-8/02, Leichtle, REG 2004, s. I-2641, 
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punkt 45, och domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Österrike, punkt 63). Det är 

viktigt att det med hjälp av en sådan objektiv, utförlig och med sifferuppgifter underbyggd analys, 

och med stöd av seriösa, överensstämmande och övertygande uppgifter, kan visas att det 

föreligger en verklig risk för folkhälsan. 

 

 

 

Mål C-158/ 07 Förster punkterna 53, 57 och 67, citat; 

 

53 För att kravet ska vara motiverat enligt gemenskapsrätten krävs dessutom att det är 
proportionerligt i förhållande till det legitima syfte som eftersträvas i den nationella rätten. 
Kravet får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.  

 
57 Genom att ge de berörda klarhet i vilka rättigheter och skyldigheter som de har, är kravet på 
bosättning i riktlinjerna av den 9 maj 2005, genom sin blotta existens, ägnat att säkerställa en 
hög nivå av rättssäkerhet och insyn vad avser beviljandet av bistånd till uppehälle för studerande.  

 
67 Enligt fast rättspraxis kräver rättssäkerhetsprincipen, som ingår bland de allmänna principerna 

för gemenskapsrätten, bland annat att en reglering ska vara klar och precis samt att 

tillämpningen av densamma ska vara förutsebar. Detta gäller i synnerhet om regleringen kan få 

negativa konsekvenser för enskilda och företag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 

februari 1996 i mål C-143/93, Van Es Douane Agenten, REG 1996, s. I-431, punkt 27, och av den 

17 juli 2008 i mål C-347/06, ASM Brescia, REG 2008, s. I-0000, punkt 69). 

 

 

Kommentar: I de två första domarna refereras till Leichtle domen som gäller gränsöverskridande 

vård. Förster domen refererade Sveriges Regering till för att säkerställa rättsäkerhetsfrågan i sin 

inlaga till EU-domstolen. 

 

8. Skyldigheter 

Svenska myndigheter är skyldiga tillvarata den enskildes EU-rätt. Citat ur EU-dom C-224/97 Ciola 

av datum 1999-04-29, punkterna 26 och 33, citat; 

26 Det skall vidare erinras om att eftersom bestämmelserna i EG-fördraget är direkt tillämpliga 

inom rättsordningen i varje medlemsstat och gemenskapsrätten har företräde framför nationell 

rätt, ger dessa bestämmelser upphov till rättigheter för de berörda personerna som de 

nationella myndigheterna måste iaktta och skydda och att varje däremot stridande 

bestämmelse i nationell rätt saknar tillämplighet (se dom av den 4 april 1974 i mål 167/73, 

kommissionen mot Frankrike, REG 1974, s. 359, punkt 35; svensk specialutgåva, volym 2, s. 257). 

33 Domstolen finner att det inte finns några skäl för att inte låta enskilda åtnjuta det rättsliga 

skydd som följer av att bestämmelser i gemenskapsrätten har direkt effekt och vilket det åligger 

de nationella domstolarna att säkerställa (se dom av den 19 juni 1990 i mål C-213/89, 

Factortame m. fl., REG 1990, s. 1-2433, punkt 19; svensk specialutgåva, volym 10) i fall då det är 
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giltigheten av ett förvaltningsbeslut som äri fråga. Detta skydd får inte vara avhängigt av arten 

av den nationella bestämmelse som strider mot gemenskapsrätten. 

 

9. Rättigheter 

EU-domstolen fastslår frihet för både tjänsteleverantör och mottagare. Utan att hindras av 

restriktioner. 

Citat ur EU-dom mål C-211/08 EU-kommissionen mot Spanien av datum 2010-06-15 punkt 49, 

citat; 

49 Enligt domstolens tillika fasta praxis innebär dessutom friheten att tillhandahålla tjänster inte 
bara att tjänsteföretaget kan erbjuda och utföra sina tjänster till mottagare som är etablerade 
i en annan medlemsstat än den i vilken tjänsteföretaget befinner sig, utan också friheten att 
motta eller såsom mottagare dra fördel av tjänster som tillhandahålls av någon som är 
etablerad i en annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner (se bland annat domen i 
det ovannämnda målet Gambelli m.fl., punkt 55 och där angiven rättspraxis). 

 

 

10. Avslagsmöjligheter 

Vilka möjligheter har svenska myndigheter att inskränka den enskildes EU-rätt? 

Citat ur EU-dom mål C-147/03 EU-kommissionen mot Österrike av den 7 juli 2005 punkt 63, 
citat; 

63 Tilläggas skall att det ankommer på den nationella myndighet som åberopar ett undantag 

från den grundläggande principen om fri rörlighet för personer att, i varje enskilt fall, bevisa att 

dess lagstiftning är nödvändig och proportionerlig i förhållande till det eftersträvade målet. 

De skäl som en medlemsstat kan åberopa för att motivera en begränsande åtgärd som 

medlemsstaten vidtagit skall åtföljas av en bedömning av lämpligheten och proportionaliteten 

av denna åtgärd (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 november 2003 i mål C-

42/02, Lindman, REG 2003, s. I-13519, punkt 25, och av den 18 mars 2004 i mål C-8/02, 

Leichtle, REG 2004, s. I-2641, punkt 45). 

 

 

 

11. Rättssäkerhet 

Sverige har inte fått några undantag. Sverige saknar lagstiftning därav saknas även legal 
begränsning. Myndigheter och domstolar ändrar avslagsgrunder allt eftersom och avslår från 
tidigare okända administrativa regler, retroaktivt. 
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Citat ur EU-dom C-158/07 Förster av datum 2008-11-18 punkt 67 och 53, citat; 

67       Enligt fast rättspraxis kräver rättssäkerhetsprincipen, som ingår bland de allmänna 
principerna för gemenskapsrätten, bland annat att en reglering ska vara klar och precis samt att 
tillämpningen av densamma ska vara förutsebar. Detta gäller i synnerhet om regleringen kan få 
negativa konsekvenser för enskilda och företag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 
13 februari 1996 i mål C-143/93, Van Es Douane Agenten, REG 1996, s. I-431, punkt 27, och av 
den 17 juli 2008 i mål C-347/06, ASM Brescia, REG 2008, s. I-0000, punkt 69). 

53       För att kravet ska vara motiverat enligt gemenskapsrätten krävs dessutom att det är 
proportionerligt i förhållande till det legitima syfte som eftersträvas i den nationella rätten. 
Kravet får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

Svenska patienter som med stöd av EU-rätten, likt 450 miljoner andra européer, har rätt till fri 
rörlighet, får avslag av myndigheter trots: 

 att inga mål med begränsning finnes i svensk lagstiftning 

Patienter får avslag genom: 

 att nya okända administrativa regler nyttjas retroaktivt 

 att EU-domstolens obligatoriska stegvisa rättssäkerhetsprövning utifrån nödvändighet och 
proportionalitet vid avslag, inte alls genomföres 

 

12. Särskilt att beaktas av åklagaren 

JP har förhindrats, underlåtits och undanhållits HSL och EU-rätten till bättre/effektivare vård 

och därtill en lagstiftat andra bedömning m.m. av LD och Falu lasarett där anställda 

sjukhusläkare/vårdpersonal m.fl. tjänstemän, som utifrån godtycke och skönsmässiga 

bedömningar utövar myndighets utövning och yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård som är 

fullständigt rättsosäkert och därtill i strid emot av Sveriges Riksdag beslutat.  

 

13. Om tjänstefel, åberopas som bevisning emot landstinget Dalarna och där anställda 

  3.3 Tjänstefel, BrB 20:1  

All myndighetsutövning är idag reglerad i lag eller annan författning, den som överskrider dessa 
regler gör sig skyldig till missbruk.50 Försök till missbruk är dock inte straffbart.51 De som utför 
myndighetsutövning är offentliga myndigheter, hit räknas de myndigheter som är grundade i lag 
eller annan författning och som skapar plikter och rättigheter för enskilda. Med uttrycket lag eller 
författning menas av riksdagen, regeringen, förvaltningsmyndigheter, kommun eller 
landstingskommun beslutad norm. Även förarbeten, prejudikat och uttalanden hör hit.52 Även 
interna föreskrifter hos myndigheter kan ha betydelse för vad som anses gälla. Den som utövat 
myndighet kan dock ställas till ansvar även om deras åsidosättande av sin uppgift inte finns 
reglerad på det vis som är nämnt ovan. Lagen kan inte täcka upp alla situationer, varför det 
ibland döms efter dess syfte.53 Även beslut som är fattade enligt reglerna kan utgöra missbruk. 
Detta främst när beslutet meddelats endast efter att oväsentliga villkor uppfyllts.54 Ett exempel 
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är när någon får byggnadslov först efter att ha stöttat kommunal verksamhet ekonomiskt. Här 
vägdes alltså kriterier in som egentligen inte finns med i lagen.55 Tjänstemän har en stor makt 
att påverka enskildas liv, varför BrB 20:1 är behövlig. Dock skall det kanske undvikas att döma 
någon för hårt, eftersom det kan leda till att ingen vågar ta beslut som innefattar 
myndighetsutövning.  
För att myndighetsutövning skall vara felaktig behöver inte den som har myndighet ha överskridit 

regler, utan även underlåtenhet att vara verksam kan vara straffbart. 

Ovanstående citat är hämtat från och via examens arbete. Hela detta examensarbete 2En 

utredning av begreppet myndighetsutövning: enligt förvaltningslagen, brottsbalken, 

skadeståndslagen och regeringsformen åberopas av JP som del av bevisning emot LD(landstinget 

Dalarna och därvid inblandade anställda) 

 

Bilageförteckning med bevis inkommer Jerry Persson med personligen. Landstinget Dalarna har 

ej inkommit med samtliga dokument som inkrävts utifrån tillskrivna inom Landstinget Dalarna. 

Därför inkommer det under flera omgångar. Inom några dagar räknar undertecknad att ha dessa 

dokument i sin hand om inte LD förvägrar mig de dokument som i skrift ställts till berörda. (Se 

kopia på kommunicering. Del av bevis). Eventuellt kan kompletteringar av skrift inkomma vid 

senare tillfälle. 

 

Jerry Persson. Borlänge den 23 januari 2013 

                                                           
2 http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:134777 

 

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:134777

