
Om vårdkonsumenternas rättssäkerhet i Sverige 

 
2015-05-22 gick via press- och nyhets meddelande ut om det som så väl är beskrivet i Assar 
Fagers i senaste sammanfattningen nu i maj 2015 Är SVERIGE en trovärdig 
avtalspartner(bifogas som bifogad pdf fil). 
 
 
Det är inget ”fabulerande” om verkligheten, detta är verkligheten för allmänheten i 
SVERIGE! 

 
Kommer nu public service och riksmedia att värna rättssäkerheten för allmänheten i 
SVERIGE?  
 
Vad tror Du? 
 
Har vi ansvarstagande public service och riksmedia i Sverige eller är dessa maktkorrupta? 
Har vi ansvarstagande Sveriges Regering och riksdag i Sverige eller är dessa maktkorrupta. 
Det återstår att se! 

 

Du får del av verkligheten; 

 

Pressmeddelandet 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sveriges-regering-och-sveriges-riksdag-har-
ett-stort-ansvar-att-taga-foer-att-vaerna-raettssaekerheten-1165643 
 

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag har ett stort ansvar att taga 

för att värna rättssäkerheten 

Pressmeddelande  •  2015-05-22 15:35 CEST 

Assar Fager har över tid, ca 7 år, tagit sitt ansvar, nu är det upp till Sveriges Regering 
och riksdagen att taga sitt ansvar. 

Dvs. om det finns några ansvariga inom Sveriges Regering och riksdagen som värnar 
rättssäkerheten och demokratin i Sverige! 

Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna går nämligen emot vad Sveriges 
regering och riksdag har tidigare beslutat i avtal med EU! 

Läs mer 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/05/22/2015-05-22-nar-kommer-sveriges-
regering-och-riksdag-taga-sitt-ansvar-gentemot-svenska-folket/ 

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2015/05/%C3%84r-SVERIGE-en-
trov%C3%A4rdig-avtalspartner-av-Assar-Fager-20150522-5-sidor.pdf 

40 års jubileum sedan det personliga ansvaret togs bort för makt- och 
myndighetsutövare, nu har vi en utbredd makt- och myndighetskorruption i Sverige, 
men ingen synes vara ansvarig för det! 

Läs mer 

http://www.sjukhuslakaren.se/2015/04/17/vill-satta-tumskruvar-pa-trotsiga-politiker/ 

 

Professor i förvaltningsrätt Olle Lundin, Uppsala universitet; har insett år 2015: 
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”Tjänstemannaansvaret inskränktes i och med den offentliga ansvarsreformen 1975. Man 
trodde att risken att inte bli omvald skulle räcka som reglering för förtroendevalda politiker, 
förklarar Olle Lundin. När trotset ökat har lagstiftarna försökt komma åt det på olika sätt, men 
inte med sanktioner mot enskilda. 

Förslag om personligt ansvar har lagts fram i flera utredningar genom åren men inte lett 
någon vart. Ofta har det bemöts med att det blir för svårt att rekrytera lokalpolitiker, ett 
argument som Olle Lundin avfärdar: 
– Jag talade med en finsk kollega som aldrig hört talas om en enda kommunpolitiker som 
medvetet fattat beslut i strid med gällande lagar och regler. 

I Finland har man behållit den gamla betydelsen av tjänstefel. Politiker har personligt 
straffrättsligt ansvar för lag- och domstolstrots. I Danmark finns också ett personligt 
ansvar…” 

Läs mer 

http://www.sjukhuslakaren.se/2015/04/17/vill-satta-tumskruvar-pa-trotsiga-politiker/ 

Utred återinförande av ett utvidgat straffrättsligt tjänstefelsansvar med tillhörande 
sanktionsmöjligeter, 

Läs mer 

http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/10/ESO-2015_2.pdf 

Publicerat av Expressen 2015-05-10; Leif GW Persson 

”OM FARAN MED GEMENSKAPEN” 

”Den här typen av byråkratisk gemenskap – jag talar alltså om en värmestuga för 
inkompetenta byråkrater – får naturligtvis långtgående konsekvenser för alla oss andra. 

Vad det handlar om är inte gemenskap utan den tillhörighet bland utvalda som samtidigt 
utesluter de medborgare som de är satta att tjäna och de skattebetalare som står för deras 
materiella existens. Som en miljö för analys, granskning eller vanligt mänskligt tänkande är 
det svårt att hitta något sämre.” 

Källa 

http://www.expressen.se/nyheter/gw-om-faran-med-gemenskap/ 

Hela artikeln går att läsa via denna länk 

http://www.pressreader.com/sweden/expressen/20150510/281530814591796/TextView 

"Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket" 

Läs mer 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_M%C3%B6ller 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se 

 

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du 
kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

 
 
Lades också ut på http://eueeshealthcare.bloggproffs.se direkt länk 
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Nyhetsmeddelandet, lite annat upplägg 

http://www.mynewsdesk.com/se/news/makt-och-myndighetskorruptionen-inom-
sverige-naer-kommer-sveriges-regering-och-sveriges-riksdag-ta-sitt-ansvar-117608 

 
Nyhet  •  2015-05-22 15:11 CEST 

Vem gynnas av makt- och myndighetskorruptionen i Sverige?  Följ 

pengarna! 

Sedan 1975 är tjänstemannaansvaret, det personliga ansvaret för politiker och tjänstemän, 
borttaget. Nu år 2015 är det 40 års jubileum, alltså sedan en socialdemokratisk regering, 
dåvarande statsminister Olof Palme, och Sveriges riksdag i majoritet fattade beslutet. Det 
har fått som synes förödande konsekvenser, för uppenbart är; att ingen är personligt 
ansvarig inom makt- och myndighetsutövning. 

Läs mer 

http://www.sjukhuslakaren.se/2015/04/17/vill-satta-tumskruvar-pa-trotsiga-politiker/ 

Makt- och myndighetskorruptionen i Sverige "blomstrar"  

Ännu allvarligare konsekvenser är vad Assar Fager så väl beskriver i maj 2015, 
Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna i Sverige har åsidosatt demokrati och 
rättssäkerhet fullständigt, då i handläggning av EU-rättigheten till 
bättre/effektivare gränsöverskridande vård.  

Vård Sverige skall som synes skyddas till varje pris från att konkurrens utsättas. En vård 
kartell inom Sverige, som Sveriges Regering och Sveriges riksdag har att taga ansvaret för, 
om Sverige skall anses vara en demokratisk och rättssäker stat.  

EU-rättigheten till bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU har svenska folket 
betalat för sedan 1995, men förhindras aktivt av bl.a. Försäkringskassan, 
förvaltningsdomstolarna m.fl. inblandade aktörer. 

Läs mer 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2015/05/22/2015-05-22-nar-kommer-sveriges-
regering-och-riksdag-taga-sitt-ansvar-gentemot-svenska-folket/ 

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2015/05/%C3%84r-
SVERIGE-en-trov%C3%A4rdig-avtalspartner-av-Assar-Fager-20150522-5-sidor.pdf 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se&nbsp; 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se 

voulf56@gmail.com  

 

Finns det i Sverige fortfarande goda medmänniskor som värnar demokrati 

och rättssäkerheten för svenska folket inom makt- och 
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myndighetsutövning, eller har alla fallit för makt- och 

myndighetskorruptionens ”långa arm”? Det återstår att se. 

 
 

Public service och riksmedia har såklart en mycket viktig uppgift att 

kritiskt granska vad som sker inom maktens mörka korridorer, men gör 

man det, det återstår att se! 

 

Det som delges av Assar Fager i den bifogade pdf filen är den verklighet 

som är verkligheten för allmänheten i Sverige och vi ser fram emot att 

omfamna Sveriges Regering/riksdag och public service/riksmedia och 

delge er alla sammantaget bevisen, för de bör ni alla vara intresserade av, 

om ni värnar en demokratisk utveckling i Sverige! 

 

 

Till er berörda, det återstår att se hur det blir, ni goda medmänniskor som 

bör förstå allvaret i den utveckling som är och varit i Sverige. 

 

 

 

Hälsar allmänheten genom den gode medmänniskan 
 
 
 
 
Ulf Bittner 
 
 

 
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 
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