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MAFFIA FAMILJEN? Om en Stat i Staten 

utan personligt ansvar 

Makt- och myndighetskorruptionen inom staten Sverige är uppenbart ett 

enormt problem för uppdragsgivarna/ skattebetalarna och därmed ett 

enormt problem för alla svenska medborgare.  

Avslöjande på avslöjande kommer idager och folkviljan i den delen bör 

vara uppenbar ty självklart ska rättssäkerhet och straffansvar gälla även 

för makt- och myndighetsutövarna gentemot 

uppdragsgivarna/skattebetalarna.  

Så är det inte i makt- och myndighets Sverige utan personligt ansvar. 

 

Dvs. likabehandling inför lag existerar således inte i 

Sverige, likabehandling innebär fullständigt personligt ansvar för alla 

proffspolitiker/politiker, makt- och myndighetsutövarna inom stat, 

landsting/regioner och kommuner i deras makt- och myndighetsutövning. 

 

Men så är inte fallet i staten Sverige, och det växande missnöjet 

växer för varje dag som går, det är uppenbart! Förtrycket och hat och hot 

emot demokratin och rättssäkerheten har sin grund i detta vansinne utan 

personligt ansvar.  

Alltså då för de som har makten över skattemiljarderna och ska 

säkerställa lagar, rättssäkerhet och demokratin på uppdrag av 

skattebetalarna är fullständigt utan personligt ansvar för vad dessa 

ställer till med i deras makt- och myndighetsutövning. 

 

En stat i staten Sverige utan personligt ansvar existerar 

som en maffia familj, dessa är tillsammans ett etablissemang som 

uppenbart har tagit sig friheten själva att säkerställa detta vansinne utan 

personligt ansvar. Att detta vansinne upplevs som en maffia familj ter sig 
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fullt naturligt eftersom utan personligt ansvar har säkerställt detta 

vansinne gentemot uppdragsgivarna, detta är inte demokrati!  

Det är ett uppenbart bedrägeri och förräderi gentemot uppdragsgivarna 

och därmed skattebetalarna. 

 

UPPDRAGSGIVARNA/SKATTEBETALARNA äger fullständigt 

personligt ansvar 

UPPDRAGSGIVARNA/SKATTEBETALARNA äger fullständigt 

personligt ansvar för vad de enskilda skattebetalarna/uppdragsgivarna 

gör i jordelivet och det innebär i praktiken att ett personligt straffansvar 

enligt bl.a. Brottsbalken existerar 

Alltså de enskilda skattebetalarna/uppdragsgivarna riskerar att hamna i 

fängelse om det visar sig att någon av uppdragsgivarna/skattebetalarna 

gör något som klassificeras som ett brott enligt Brottsbalken. 

 

Proffspolitiker/politiker, makt- och myndighetsutövare inom 

stat, landsting/regioner och kommuner utan personligt ansvar för vad 

dessa säkerställer i deras makt- och myndighetsutövning, hur kan det 

komma sig denna ”ansvarfördelning” i förhållandet till deras 

uppdragsgivare?  

De som styr och förvaltar och har makten över skattemiljarderna är utan 

personligt ansvar för vad dessa ska säkerställa i maktutövningen under 

lagarna(Regeringsformen 1:1) på uppdrag av 

skattebetalarna/uppdragsgivarna. 

 

Vem har bestämt detta och varför?  

Sveriges Regering och Sveriges riksdag har bestämt detta om utan 

personligt ansvar, observera utan att detta utan personligt ansvar är 

förankrat i folkviljan, dvs. detta beslut i riksdagen om utan personligt 

ansvar var inte förankrat i folkviljan. 
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Dvs. uppdragsgivarna(skattebetalarna), den stora massan av svenska 

medborgare tillfrågades överhuvudtaget inte om detta utan personligt 

ansvar är i överensstämmelse med majoritetens uppfattning ibland 

svenska folket.  

Om proffspolitikerna tillfrågat folkviljan så hade majoriteten nämligen satt 

tvärstopp för utan personligt ansvar för alla proffspolitiker/politiker och 

makt- och myndighetsutövare, ty alla ska likabehandlas inför lag i 

Sverige(se Regeringsformen 1:9). 

 

Varför bestämdes då om utan personligt ansvar för alla 

proffspolitiker/politiker och därmed och därtill då om utan personligt 

ansvar för alla makt- och myndighetsutövare inom stat, 

landsting/regioner och kommuner i Sverige av proffspolitikerna i Sveriges 

Regering och riksdag(ett majoritetsbeslut i riksdagen)? 

 

Här kommer förmodligen ett mycket insiktsfullt och 

intelligent svar på den frågan av årgång 2015, citat 

1Vid presentationen av rapporten vid ett seminarium på 
Finansdepartementet kommenterades slutsatserna av justitiekansler 

Anna Skarhed och SKL:s förbundsjurist Helena Linde. Båda efterlyste 
besked om hur stort problemet egentligen är och ansåg det 
problematiskt med utökat straffansvar.  JK såg också demokratiska 
komplikationer. 

– Det blir inte lättare att rekrytera politiker om de riskerar fängelse 
för beslut de varit med att fatta, sa Anna Skarhed. 

Slut citat 

 

Pudelns kärna är uppenbart risken för att hamna i fängelse 

eller bestraffas precis som uppdragsgivarna och 

skattebetalarna gör, om dessa inte åtföljer lag 

                                                             
1 https://kvalitet.org/kf/2015/04/kommuner-som-trotsar-lagen.html  

https://kvalitet.org/kf/2015/04/kommuner-som-trotsar-lagen.html
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Med fullständigt personligt ansvar för proffspolitiker/politiker och därmed 

och därtill makt- och myndighetsutövarna inom stat, landsting/regioner 

och kommuner, som sammantaget har tillsammans makten över 

skattemiljarderna, skulle dessa kunna hamna i fängelse om de inte 

åtföljer lag(i deras makt- och myndighetsutövning) eller bestraffas precis 

om uppdragsgivarna/skattebetalarna gör om dessa inte åtföljer lag. 

Uppdragsgivarna/skattebetalarna hamnar i fängelse eller säkerställs 

annan bestraffning via Brottsbalken om dessa inte åtföljer gällande lag 

och rätt. 

 

Regeringsformen(RF), svensk grundlag 

Denna grundlag ger vid handen att maktutövningen ska ske under 

lagarna och dessutom att alla är lika inför lagen, se RF 1:1 och RF 1:9. 

Dessutom delges i denna grundlag, citat 

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket 

 

Uppdragsgivarna/skattebetalarna de svenska medborgarna 

är uppenbart en stor del av svenska folket 

Men hur kan det då komma sig att proffspolitikerna säkerställde att 

uppdragsgivarna/skattebetalarna inte tillfrågades om det var deras 

folkvilja att proffspolitikerna säkerställde i ett majoritetsbeslut 

vansinnesbeslutet utan personligt ansvar? 

 

Förmodligen för att dessa proffspolitiker inte alls vill att 

svenska folket ska behandlas lika som 

proffspolitikerna/politikerna och makt- och myndighetsutövarna inom stat, 

landsting/regioner och kommuner i deras makt- och myndighetsutövning, 



5 
 

för om dessa inte säkerställer att åtfölja lag riskerar dessa att hamna i 

fängelse(som uppdragsgivarna kan göra om de inte åtföljer lag). 

 

Vi ska bekanta oss med vad vansinnet utan personligt ansvar får 

och fått för effekter för uppdragsgivarna/skattebetalarna 

ESO rapporten 
2

Maktutövning under lagarna? av professor 

i förvaltningsrätt Olle Lundin 

Den rapporten är en ögonöppnare som uppenbart 

proffspolitikerna/politikerna och makt- och myndighetsutövarna som 

förmodligen inte alls skulle diskuteras offentligt i debatten inför valet 

2018(vilket det såklart inte gjordes), och därtill inte alls debatteras i 

riskdagen, vare sig före valet eller efter valet.   

För utan personligt ansvar riskerar dessa inom ”familjen” 

proffspolitikerna/politikerna och makt- och myndighetsutövarna 

inom stat, landsting/regioner och kommuner att hamna i fängelse om 

dessa inte åtföljer lag i deras makt- och myndighetsutövning för 

uppdragsgivarnas/skattebetalarnas räkning. 

3Kommunalt trots mot lagar och domslut var en omdiskuterad fråga 

under 1990-talet och början av 2000-talet. Problemet kvarstår och nu vill 
ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, väcka liv i debatten 
genom en nyligen publicerad rapport. Den har titeln Maktutövning under 
lagarna? och är skriven av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid 
Uppsala universitet. 
 
4
2015:2 Maktutövning under lagarna? En ESO-rapport om 

trotsiga kommuner 

Denna rapport bör alla svenska medborgare idag läsa igenom och förstå 

innebörden av utan personligt ansvar för dessa makt- och 

myndighetsutövarna som sammantaget äger ansvaret och makten över 

skattemiljarderna, på uppdrag av uppdragsgivarna/skattebetalarna. 

                                                             
2
 https://eso.expertgrupp.se/rapporter/kommunalt-trots/  

3
 https://kvalitet.org/kf/2015/04/kommuner-som-trotsar-lagen.html  

4 https://eso.expertgrupp.se/rapporter/kommunalt-trots/  

https://eso.expertgrupp.se/rapporter/kommunalt-trots/
https://kvalitet.org/kf/2015/04/kommuner-som-trotsar-lagen.html
https://eso.expertgrupp.se/rapporter/kommunalt-trots/
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Professor Olle Lundin, som är författare till rapporten har delgett något 

som alla uppdragsgivare/skattebetalare förmodligen kan ta till sig. 

Denne sakkunnige i förvaltningsrätt professor Olle Lundin värna 

nämligen om att alla ska behandlas lika inför lag och därmed värnas 

demokratin och rättssäkerheten lika för alla, särskilt då de som har 

makten över skattemiljarderna på uppdrag av 

skattebetalarna/uppdragsgivarna. 

I intervju delger professor Olle Lundin lösningen på problemet, citerar 

lösryckta delar ur artikeln, citat 

– Kommunalt trots kan urholka respekten för hela rättssystemet. Varför 
ska medborgare respektera lagregler när en kommun inte gör det, 
undrar han. 

Enligt Olle Lundin är kommunalt trots inget problem i våra nordiska 
grannländer så frågan är vad man kan göra åt det här. I rapporten finns 
ett antal förslag, av vilka flera går ut på att betona det personliga 
ansvaret och innebär införande av individuella sanktioner. 

– Återinför det tjänstefelsansvar med sanktionsmöjligheter som 
rådde innan 1975, föreslår Olle Lundin. 

 

 

EFFEKTER av vansinnet utan personligt ansvar 

Uppdragsgivarna/skattebetalarna med fullständigt personligt ansvar 

utsätts för förräderi när etablissemanget utan personligt ansvar tillåts 

säkerställa detta vansinne ostraffat 

Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm, 24 september 2018, citat 

Korrupt: NKS-härvan 

Läs mera, se även bifogade pdf filen Korrupt NKS… 

https://www.konkret.media/info/2018/09/24/korruption-nks-harvan/ 

 

 

https://www.konkret.media/info/2018/09/24/korruption-nks-harvan/
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Ytterligare mera, 19 september 2018, citat 

Korrupt: Ulf Kristersson 

Läs mera, se även bifogade pdf filen Korrupt Ulf Kristersson… 

https://www.konkret.media/info/2018/09/19/korrupt-ulf-kristersson/ 

 

Detta vansinne tillåts fortgå tack vare utan personligt ansvar 

DET VÄLFÄRDSINDUSTRIELLA 

VÅRDKOMPLEXET VÅRD SVERIGE  

ett skolmedicinskt vansinne tillsammans med Big Pharma 

Mafia utan personligt ansvar 

Svenska medborgare blir sjukare och sjukare tack vare skolmedicinska 

mediciner, väldigt många dör av legalt utskrivna mediciner och ingen är 

ansvarig för detta. 

Alltså vare sig inom skolmedicinen, landsting/regioner eller staten 

Sverige makt- och myndighetsmissbrukare, för detta är inte att använda 

skattemedel på ett effektivt sätt för uppdragsgivarna/skattebetalarna, 

detta är ett FOLKMORD! 

Ett Vård Sverige utan personligt ansvar presterar ett FOLKMORD och 

detta sker tack vare utan personligt ansvar och det gynnar inte 

uppdragsgivarna/skattebetalarna eller vårdkonsumenterna. 

 

Men det gynnar Big Pharma Mafia ekonomiskt, är detta 

försvarbart utifrån att skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för 

uppdragsgivarna/skattebetalarna? Svaret är så klar NEJ! 

Men detta vansinne tillåts fortgå tack vare utan personligt ansvar. 

 

 

https://www.konkret.media/info/2018/09/19/korrupt-ulf-kristersson/


8 
 

Några exempel; 

Mediciner DÖDAR 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6659377/posting/mediciner-d%C3%B6dar 

 

Big Pharma Mafia 

Se bifogade pdf filen Big Pharma Mafia 

 

Big Pharma Mafia Continue Their 

Misleading 

http://www.ravnskov.nu/2018/09/22/september-2018-big-pharma-mafia-continue-misleading/ 

 

Dödliga piller 

https://anthropocene.live/2018/09/14/dodliga-piller/ 

 

Det gigantiska bedrägeriet 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5312878/posting/det-gigantiska-bedr%C3%A4geriet 

 

Läkemedel vanligaste dödsorsaken? 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/5355171/posting/l%C3%A4kemedel-vanligaste-

d%C3%B6dsorsaken 

 

 

 

 

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6659377/posting/mediciner-d%C3%B6dar
http://www.ravnskov.nu/2018/09/22/september-2018-big-pharma-mafia-continue-misleading/
https://anthropocene.live/2018/09/14/dodliga-piller/
http://www.svaradoktorn.se/427029039/5312878/posting/det-gigantiska-bedr%C3%A4geriet
http://www.svaradoktorn.se/427029039/5355171/posting/l%C3%A4kemedel-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken
http://www.svaradoktorn.se/427029039/5355171/posting/l%C3%A4kemedel-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken
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2018-09-26 Natural News, citat 

Medical malpractice kills 500 times more 

Americans than accidental gun deaths… 

we need DOCTOR control 

https://www.naturalnews.com/2018-09-26-medical-malpractice-kills-500-times-more-americans-

than-accidental-gun-deaths.html# 

 

 

 

Dödliga mediciner och organiserad 

brottslighet : hur läkemedelsindustrin 

har korrumperat sjuk- och hälsovården 

https://www.karnevalforlag.se/bocker/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet/ 

 

 

Dödlig psykiatri och organiserad 

förnekelse 

https://www.karnevalforlag.se/bocker/dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse/ 

 

 

 

 

https://www.naturalnews.com/2018-09-26-medical-malpractice-kills-500-times-more-americans-than-accidental-gun-deaths.html
https://www.naturalnews.com/2018-09-26-medical-malpractice-kills-500-times-more-americans-than-accidental-gun-deaths.html
https://www.karnevalforlag.se/bocker/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet/
https://www.karnevalforlag.se/bocker/dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse/
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Nyligt utkommen från förlaget 

 

https://www.karnevalforlag.se/bocker/konsten-att-overleva-i-en-overmedicinerad-varld/ 

 

 

Utan personligt ansvar är uppenbart ett enormt problem 

för uppdragsgivarna/skattebetalarna och demokratin, 

rättssäkerheten och patientsäkerheten 

Proffspolitikerna struntar helt i detta, de sitter lugnt i båten, för dessa och 

resterande delar inom ”familjen” är mycket bekväma med situationen, 

bevisligen är det så, ingen har säkerställt att detta vansinne helt upphör, 

https://www.karnevalforlag.se/bocker/konsten-att-overleva-i-en-overmedicinerad-varld/
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utan personligt ansvar är uppenbart ett hot och hat emot demokratin, 

rättssäkerheten och patientsäkerheten och uppdragsgivarna och därmed 

skattebetalarna och därtill finansiärerna(riskkapitalisterna) de svenska 

medborgarna. 

Att dessa proffspolitiker njuter av vad dessa ställt till med och ställer till 

med inom ”familjen” är uppenbart ty alla dessa lever gott på och i sina 

egna karriärer och de värnar bevisligen inte om demokratin, 

rättssäkerheten och patientsäkerheten, för om de gjorde det skulle 

detta utan personligt ansvar varit bortsuddat för länge sedan. 

Efter karriären inom politiken gottar sig dessa dessutom ytterligare, det 

finns många exempel på det Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är endast 

några exempel. Oavsett partifärg gottar sig dessa efter sin politiska 

karriärer. 

Missnöjet är enormt inom Sverige, de svenska medborgarna har 

uppenbart tappat förtroendet för politikerna och systemen som 

säkerställer makten över skattemiljarderna, men utan personligt ansvar 

säkerställer att vansinne kan fortsätta. 

Makt- och myndighetskorruptionen håller Moder Svea i ett mycket fast 

grepp, denna makt över skattemiljarderna släpper dessa inom ”familjen” 

inte gärna, alla vill vara med utan personligt ansvar att gotta sig på 

skattebetalarnas och därmed uppdragsgivarnas bekostnad. 

Demokratin, rättssäkerheten och patientsäkerheten är uppenbart hotad 

och som synes på upphällningen i staten Sverige. Att ta tillbaka 

demokratin, rättssäkerheten och patient/vårdkonsument säkerheten och 

försvara demokratin kommer bli mycket svårt så länge utan personligt 

ansvar tillåts. 

Direktdemokrati tillhör en demokrati, det ska såklart införas, 

vilket visat sig fungera bra ibland annat Schweiz.  

En författningsdomstol ska såklart åtfölja att utan 

personligt ansvar eliminerats fullständigt från staten Sverige 

och därtill ska såklart dödandet och skadandet av svenska medborgare 

inom Vård Sverige säkerställas upphöra. Sådant pysslar endast 

nazister med i koncentrationsläger! 
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Det finns inte på kartan att detta vansinne inom skolmedicinen kan vara 

förenligt med Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och 

däri artikel 3 

 

Att skada och döda människor genom skolmedicinska mediciner är 

uppenbart att jämställa med vad läkarna gjorde inom nazityskland i 

koncentrationslägren. 

 

Kom då särskilt ihåg följande 

“What’s the biggest killer of Americans? It’s not illicit drugs, 

cigarettes, or even terrorism, as the establishment would have you 

believe. It’s modern medicine, which kills upwards of 786,000 

Americans annually. 

Källa till citatet 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6659377/posting/mediciner-d%C3%B6dar 

 

Watch at REAL.video as Robert Scott Bell 

discusses how Big Pharma is a tool for 

human sacrifice 

Big Pharma kills more people than the Pentagon and its 

military-industrial complex 

 

Läs mera och ser videon 

https://www.naturalnews.com/2018-09-22-real-video-robert-scott-bell-big-pharma-tool-human-

sacrifice.html 

 

 

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6659377/posting/mediciner-d%C3%B6dar
https://www.naturalnews.com/2018-09-22-real-video-robert-scott-bell-big-pharma-tool-human-sacrifice.html
https://www.naturalnews.com/2018-09-22-real-video-robert-scott-bell-big-pharma-tool-human-sacrifice.html
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Det viktigaste i en demokrati är tillit och 

sanningen 

Vi har behov av fri information 

Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedöma sanning 

och lögn, är ett land som är rädd för sina medborgare 

 

”People should not be afraid of their governments, the government 

should be afraid of their people 

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR 

Syltryggarnas paradis 

 

Kom ihåg 

Ca 1000 % fler dödade dagligen pga. skolmedicinsk Hälso- och sjukvård 

jämfört med trafikdödade per dag inom Sverige 

 

“Pharmaceutical medicine kills more people than all acts 

of war, terrorism, gun violence and murder COMBINED” 

 

Fritt översatt till svenska  

”Läkemedel dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, 
skjutvapendåd och mord SAMMANTAGET” 

 

Läs mera 

http://pharmadeathclock.com/ 

http://pharmadeathclock.com/
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Enormt många svenska medborgare är uppenbart 

missnöjda i Sverige Väldigt många har drabbats, 

bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina 

nära och kära. 

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar 

demokrati, rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga 

rättigheterna, för du kommer förmodligen inte få läsa eller höra om 

detta genom svensk main stream media eller av någon inom Sveriges 

Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det tills motsatsen är 

bevisad. 

 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan 

gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal 

åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat. 

Hälsar den goda medmänniskan 

Ulf Bittner 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

Sweden 

e-post eueeshealthcare@gmail.com  

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 

SKYPE nr voulf56 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

