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Ämne: Varför och på vilka grunder i svensk gällande lag underlåter Regeringen/Socialdepartementet 
att likabehandla Remissvar inkommit den 27 oktober 2019 till Socialdepartementet från 
Komplementärmedicinska Riksförbundet, dvs. publicera detta på Socialdeparteme 

Prioritet: Hög 

 

Socialdepartementet 

Högste ansvarige tjänsteman/kvinna 
Expeditionschef Marianne Jenryd 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, därtill 
registrera den bifogade MP3 filen, det inspelade samtalet med 
expeditionschefen Marianne Jenryd, begär dagboksblad med vändande 
e-post till voulf56@gmail.com 
 
2019-11-05 
 

Varför och på vilka grunder i svensk gällande lag 

underlåter Regeringen/Socialdepartementet att 

likabehandla Remissvar inkommit den 27 oktober 2019 till 

Socialdepartementet från Komplementärmedicinska 

Riksförbundet, dvs. publicera detta på 

Socialdepartementets hemsida. 

 

Alltså andra remiss yttranden i fråga om KAM utredningen har 
officiellt publicerats på Socialdepartementets hemsida, bevis 
https://www.regeringen.se/remisser/2019/07/remiss-sou-201915-komlementar-och-
alternativ-medicin-och-vard---sakerhet-kunskap-och-dialog-sou-201928-ny-
lagstiftning/ 
 

 

Komplementärmedicinska Riksförbundet yttrande har 

bevisligen inte publicerats i sin helhet 

https://www.regeringen.se/4ab7c6/contentassets/f05608921696441fa02856f20da0a0c0/kom
plementarmedicinska-riksforbundet.pdf 
 

Där i denna pdf fil framgår endast följande citat 
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Remissvar inkommit den 27 oktober 2019 till 

Socialdepartementet från Komplementärmedicinska 

Riksförbundet. 

 
Slut citat. 
 

Uppenbart är att skönsmässiga godtyckliga egna 

personliga uppfattningar är normen och värdegrunden som 

uppenbart står över svensk grundlag Regeringsformen, enligt 
expeditionschefen(högsta formella anställda chef inom 
tjänstemanna/kvinna sidan på Socialdepartementet) Marianne Jenryd, 
som är ytterst ansvarig för denna diskriminering och inte lika  behandlar 
inför lagen och därmed säkerställs grundlagsbrott tills motsatsen är 
bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel i opartisk, saklig och objektiv 
domstol. 
 
 

Grovt uppsåtligt 

tjänstefel/grundlagsbrott 

 

Att vara opartisk, saklig och objektiv ingår uppenbart inte i 

Socialdepartementets handläggningsrutiner, bevisligen är 

det så. Ytterst ansvarig för detta mycket allvarliga 

tjänstefel är uppenbart expeditionschef Marianne Jenryd 

 

 

DISKRIMINERING OCH MÖRKANDE 

Detta är vad Socialdepartementet och Sveriges Regering vill dölja 
och mörka för skattebetalarna och nationen Sverige medborgare; 
 
Komplementärmedicinska Förbundet c/o Kaarina Kasurinen 
Tätorpsvägen 34 128 31 SKARPNÄCK 2019-10-26 Telefon: 070 – 744 
28 88 E-post 1: info@komplementarmedicinska.se E-post 2: 
kaarinakasurinen@gmail.com Remiss dnr: S2019/01774/FS samt 
S2019/02695/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och 
sjukvård E-post 1: s.remissvar@regeringskansliet.se E-post 2: 
s.fs@regeringskansliet.se REMISSYTTRANDE 



 
Citatet ovan, källa 
http://www.komplementarmedicinska.se/kam-utredningen-2019/ 
 

 
LÄS HELA REMISS YTTRANDET 
http://www.komplementarmedicinska.se/site/assets/files/1097/kmr_till_soc_dep_s2019
01774-fs_s201902695-fs_2019-10-26_1.pdf 

 

 
Bilagorna finner du via dessa länkar 
 
http://www.komplementarmedicinska.se/site/assets/files/1097/bilaga_1_-
_novus_rapport_kam_2019-04.pdf 
 
http://www.komplementarmedicinska.se/site/assets/files/1097/bilaga_2_-
_2000tv_scbs_unders_kning.pdf 
 
http://www.komplementarmedicinska.se/site/assets/files/1097/bilaga_3_-
_s_tycker_reumatikerna_om_alternativmedicin.pdf 
 
http://www.komplementarmedicinska.se/site/assets/files/1097/bilaga_4_-
_c_m_von_quitzow.pdf 

 

Begär därför mycket skyndsamt ett i laga ordning beslut 

med besvärshänvisning om var i svensk grundlag Sveriges 

Regering och Socialdepartementet finnes stöd för detta 

fullständiga vansinne som delgetts denna dag. 

 

SVERIGE GRANSKAS 

Inspelat samtal med 

Socialdepartementets Högste Chef 

Expeditionschef Marianne Jenryd 

20191105 

Det inspelade samtalet är officiellt här 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/inspelat-samtal-med-socialdepartementets-hogste-
chef-expeditionschef-marianne-jenryd-20191105  
 
 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 

 

Ulf Bittner 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
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http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
 
SVERIGE GRANSKAS 
https://soundcloud.com/ulf-bittner  
 
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
e-post eueeshealthcare@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. 
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