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Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär av registrator med vändande e-
post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse på att tillskrivna emottagit denna skrivelse. 
 
Begär av registrator dagboksblad 
 
 
 
2014-04-14 
 
 
Bästa minister Beatrice Ask, vill först tillönska dig en Glad Påsk 
 
Justitieministern har en tung arbetsbörda och har därför icke ännu hunnit besvara kommunicering 
sen tidigare, påminnelse om detta och ytterligare komplettering i ärendet. Se bifogad fil diarieblad 
Ju 2014. Begär om sammantaget svar/återkoppling mycket skyndsamt. 
 
För att i omtanke om allmänheten, som är betjänt av att justitieministern tager ansvar, utifrån av 
allmänheten tidigare är känt, citat; 
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Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning 
 
”Myndigheternas roll 
 
Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättsäkerhet. Efter att under ett antal 
år ha studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet ställa mig bakom 
detta påstående. Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi 
politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga beteende. 
Myndigheterna är redskap inte maktapparater. De ska följa av riksdagen och regeringen fattade 
beslut och de ska också tolka våra beslut utifrån de värderingar som presenteras i betänkanden, 
propositioner m.m. Myndigheter är inte tillsatta för att skapa någon egen värdebas utan de ska 
utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de ska ha den humanistiska människosyn som 
framkommer i riksdagens beslut. Enligt grundlagen ”opartiska och sakliga” ska inte heller agera som 
part i vetenskapliga kontroverser. Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande 
instans och part i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet. Myndigheterna ska framför 
allt möta människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans. 
 
Ministerstyre 
 
Rättsäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför lagen och har samma 
rättigheter. Det jag har tagit del av och försökt att beskriva i denna motion överensstämmer inte med 
ett rättstryggt samhälle. Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs. Det krävs ett stort 
engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättstrygghet ska råda. Vi i riksdagen 
har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur samhället efterlever dessa. 
Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste 
utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt. Det 
finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att 
ingripa i enskilda förvaltningsärenden. 
Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha 
verksamheten.”Slut citat. 
 
En f.d. miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 
1996/97:c545 , Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning,  som ovan citerats. 
 
 
Insikter, erfarenheter och verkligheten i Sverige 
Det är nu allmänt känt att Datalagringsdirektivet underkänts av EU-domstolen bl.a. pga. att 
rättssäkerhetsprincipen/ proportionalitets princip icke alls respekterats . Se om denna princip i 
bifogade filen Rättssäkerhetsprincipen. 
 
Begär nu av justitieminister Ask att denne tager sitt ansvar i den del som kommunicerats om sedan 
tidigare där det bevisligen är så att Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna icke alls tillämpar 
EU-rätten utifrån att pröva i handläggningen utifrån EU-rätten och specifikt då denna obligatoriska 
rättssäkerhetsprincip/ proportionalitets princip. 
 
Assar Fagers sakkunnig 
Justitieministern får del av Assar Fagers sammanställning av april månad 2014 ”Sverige talar med 
dubbla tungor inom EUs gränsöverskridande vård”, som bifogas som bifogad fil, begär att ministern 
mycket nogsamt genomläser denna sammanställning/redovisning, som väl beskriver verkligheten för 
allmänheten i Sverige, svenska unionsmedborgares situation. 
 



Justitieministern får ytterligare bevis 
Irma Larsson ärendet, ett av många ärenden vi har fullständig insikt i, bifogas som bifogade filer, 3 st. 
inkl. bilagorna till inlagan Kammarrätten i Stockholm av datum 2014-04-13. 
 
Överblick 
Den överblick och insikt som vi besitter, tack vare ideellt engagemang i sammantaget väldigt 
många människoöden, där sammantaget bevisen bevisar; 

 att försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna sammantaget icke tillämpare 
skyldigheter utifrån EU-domstolens praxis, EU-rätten och den obligatoriska 
Rättssäkerhetsprincipen, som därtill då sker generellt och systematiskt, detta trots EU-
domstolen domar direktriktade emot Försäkringskassan/Sverige, särskilt i dessa domar 
poängteras rättssäkerhetsprincipen/ proportionalitets principen i domarna 
Öberg/Rockler(se inlagan till Kammarrätten) 

 att EU-rättigheten till fri rörlighet förhindras generellt och systematiskt på området 
bättre/effektivare gränsöverskridande vård av makt- och myndighetsutövare i Sverige. 

 
Försäkringskassans ledning 
Försäkringskassans ledning har i flera möten fått del av denna information som av oss är väl känd, 
men gd Eliasson och rättschefen Nordqvist har icke alls på något sätt hörsammat och tagit till sig om 
vad som bevisligen sker. 
 
Förvaltningsdomstolarna 
Förvaltningsdomstolarna har fått ”kilometer vis” av bevis utifrån alla ärenden vi är involverade i, men 
som synes i samverkan med Försäkringskassan(som då skyddas av domstolarna) håller dessa parter 
samma linje gentemot allmänheten, svenska unionsmedborgare, synnerligen fullständigt rättsosäkert 
och därtill då som synes brott emot EKMR och Lissabonsfördragets Rättighetsstadga. 
 
 
Sveriges Regering i EU-domstolen 
 
Att Sveriges Regering i EU-domstolen hävdar och påtalar vikten av Rättssäkerhetsprincipen gäller 
icke alls på hemma plan, Assar Fager delger om detta i Sverige talar med dubbla tungor… 
 
Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna i samverkan 
Att Sverige och Försäkringskassan i direktverkande domar, Öberg & Rockler(se Assar Fagers Sverige 
talar med dubbla tungor….), 2006 fällts av EU-domstolen för att icke alls tillämpat den 
obligatoriska rättssäkerhetsprincipen/proportionalitets principen har bevisligen icke gjort verkan 
varken hos Försäkringskassan eller förvaltningsdomstolarna. 
Bästa minister vad är makt- och myndighetskorruption? 
 
 
 
Bästa justitieminister Ask du är ytterst ansvarig för att detta alls kan fortgå. 
Det bör vara enkelt att förstå att detta sker generellt och systematiskt, vi ställer direkt upp på möte 
med justitieministern för att bevisa att så är, och att detta då är justitieministerns skyldighet och 
ansvar att kraftfullt agera och reageras för att säkerställa att allmänheten få åtnjuta rättssäkerhet på 
detta specifika område. 
 
Ministern kan agera kraftfull utifrån att detta icke alls är i ett enskilt ärende det sker aktivt, 
systematiskt och generellt och det drabbar således allmänheten/skattebetalarna generellt och 
systematiskt. 
 



 
 
Bästa justitieminister om du anser att det icke är ditt ansvar vems ansvar är det då? 
 
Begär mycket skyndsamt svar och återkoppling av och från justitieministern 
 
Sekretessprövning/bedömning; ingen sekretess 
 
All kommunicering initial via e-post  
 
 
Rätt säkra påsk hälsningar 
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