
Registrator! 

Begär dagboksblad med diarienummer att skickas skyndsamt via e-post 

Till:  

Socialdepartementet och Samtliga svenska riksdagsledamöter 

Remissvar på Socialdepartementets promemoria avseende “Vaccinationsbevis på 

serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga 

kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna 

S2021/07875” 

Jag begär  

Att Riksdagen följer RF 1 kapitlet 1 § 3 st och därmed samtliga andra lagar 

inklusive EU-rätten. 

Att författningsförslaget S2021/07875 avvisas i sin helhet. 

Att förordning om Digitala Gröna Intyg 2020/21:FPM97 upphävs. 

Att de formuleringar om Covid-19 och allmänna sammankomster som infördes 

i och med ändringen (2021:5) i 2 kap 7 § och 15 a § i Ordningslagen (SFS 

1993:1617) upphävs.  

Att du skyndsamt ser till att upphäva alla nystiftade lagar och förordningar 

inklusive Lag (2021:4) och (SFS 2021:8) som har koppling till Covid-19-

pandemin, 

Att du omedelbart återupprättar våra mänskliga fri- och rättigheter och slutar 

att segregera medborgarna.  

Att föreslå restriktioner över huvud taget, inklusive införande av vaccinpass 

eller liknande strider mot  

RF 1 kapitlet 1 § 3 st, 2 §, 9 §, 2 kapitlet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 §, 11 

kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § som gör att vi kan åberopa EU-rätten. EURS 

ÄR svensk lag alltsedan 2009-12-01 då Sverige som ordförandeland 

undertecknade EURS och EKMR är ratificerat av Sverige 1995 då vi gick med i 

EU. 

Då har vi alla inklusive riksdagsledamöter och EU-parlamentariker at följa även 

EKMR artiklarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 och EURS artikel 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,  15, 16, 17,  20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54  



 

Annat är konventionsbrott och då kan Sverige bli skadeståndsskyldig 

gentemot EU 

Dessa föreslagna begränsningar är analogt med de gula Judestjärnorna och deras 

användning före och under det andra världskriget och strider mot vår grundlag, lag 

och EU-rätten. 

Nürnbergrättegångarna är orsaken till att vi har våra grundlagar, EU-rätten, 

Helsingforsdeklarationen och flera andra rättighetskonventioner för att vi aldrig 

mer skulle uppleva fasorna före och under det andra världskriget. 

Med anledning av Socialdepartementets promemoria Vaccinationsbevis på 

serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga 

kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna 

S2021/07875, publicerad på regeringens hemsida den 9 december 2021, inkommer 

jag med svar enligt denna skrivelse. 

Jag skriver i egenskap av privatperson och vetenskapare eftersom jag är förskräckt 

och upprörd över politikers skamfulla upprepade brott mot lag, grundlag och EU-

rätten för kommande generationers, din och min framtid.  

Ni avser att införa lagar som begränsar människor lagenliga rättigheter som av 

personliga skäl inte kan eller vill vaccinera sig mot Covid-19.  

Ni vill även införa QR-koder som en illegal social kontrollmetod, riktad mot svenska 

medborgares användande av tjänster, köp av varor och deltagande i fritids- och 

kulturella aktiviteter, kollektivtrafik och vård för att nämna några områden. QR-koder 

har hittills varit avsedda för varor. Patentägaren till QR-koden bor i Japan. Staten 

synsätt på sina medborgare strider mot lag när medborgare jämföras med varor. 

Svensk lag anger fundamentala principer som varje politiker och statstjänsteman, 

framför allt regering och riksdag, måste utgå ifrån och följa innan införandet av 

restriktioner för en InfluensaLil Infektion (ILI) som har samma eller lägre dödlighet än 

vanligt. Se tabell 1 som återger Statistiska Centralbyråns uppgifter mellan 2015 och 

2021 till och med v 44. 

En ILI-säsong sträcker sig mellan 1 september och sista augusti påföljande år. 

Säsongen 2019-202 sträcker sig mellan v35 2016 till och med v 34 2020.  

 

 



Tabell 1 

 
Säsong Total  År medelvärde Över/under 
2015-16 89 299 91 869 -2 570  
2016-17 89 820 89 429 391  
2017-18 90 176 89 202 974  
2018-19 85 709 89 118 -3 409  
2019-20 92 510 88 712 3 798  
2020-21 91 899 91 056 843  
2021-22 14 985 16 077 -1 092  
2015-21 89 902 89 898 4  

 

Diagram 1 visar att det är inga skillnader mellan säsongerna då det gäller avlidna 
totalt sett och om det är litet mer ett år så är det litet mindre ett annat år. 

De blå staplarna är antalet dödsfall under respektive ILI-säsong och de röda 
staplarna är genomsnittet av antalet döda i Sverige (vänster skala) och skillnaden 
mellan säsongen och genomsnittet 5 år före respektive år är svart stapel (höger 
skala). 

Som synes är skilnaderna ytterst små och utjämnas mellan säsongerna. 

Dessutom så är RT-PCR-testet otillförlitligt och ger vid nuvarande nivå av drygt 5 % 
positivitet att två av tre positiva test är falskt positiva. Se statistisk utredning 
https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/rt-pcr-testerna-for-sars-cov-2-ar-
ogiltiga-och-ska-dras-tillbaka.html 

 

Det är inte någon pandemi och har inte heller varit någon pandemi.  

Då man läser Diagram 2 (källa FHM:s veckorapporter från v 18-49) finner man att 
antalet RT-PCR-positiva speglar nästan helt antalet RT-PCR-tester som görs, jämför 
den röda kurvan (höger skala) med antalet RT-PCT-tester vecka 44 då det 
gjordestotalt 89 743 tester med 5 820 positiva tester grön kurva (vänster skala) med 
5,77 % av alla tester som var positiva.  

Fem veckor senare togs 345 840 tester varav 18 663 var positiva eller 5,56 % av 
testerna var positiva.  

3,5 gånger fler tester och bara 3,2 gånger fler som hade ett positivt RT-PCR-
test 

Det ser skenbart ut som en kraftig ökning när det i realiteten har minskat något.  

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/rt-pcr-testerna-for-sars-cov-2-ar-ogiltiga-och-ska-dras-tillbaka.html
https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/rt-pcr-testerna-for-sars-cov-2-ar-ogiltiga-och-ska-dras-tillbaka.html


Den svarta kurvan visar hur många tester per 100 000 utförda tester som var 
positiva. Antalet positiva RT-PCR-tester ligger konstant på drygt 5 000 per 100 000 
testade. 

Att som regeringen hävdar en stor ökning av antalet ”smittade” i befolkningen strider 
mot RF 1 kapitlet 1 § 3 st och framför allt mot RF 1 kapitlet 9 § eftersom andelen RT-
PCR-positiva är konstant. 

 

Diagram 2 

”Vi står inför en oviss vinter” uppger Lena Hallengren på en pressträff 2/12- 21. ”Vilka 
begränsningar som kan anses proportionerliga är beroende av hur omfattande 
smittspridningen är eller kan förväntas bli.”  

Folkhälsomyndigheten har visat att det saknas en ökad smittspridning liksom att SCB 
och FHM har visat att smittspridningen är fortsatt låg liksom dödsfallen som ligger på 
mindre än 5 per dag i ILI alltsedan i somras. 

Därmed är varje begränsning av våra grundlagsfästa rättigheter oproportionella och 
ska avvisas. 

I regeringsformens 1 kap 1 § står det att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. 
Ni, som föreslår dessa lagar, är inte en myndighet som är separerad från det svenska 
folket. Du, som riksdagsledamot, är vald representant för folket och din lön 
finansieras av mina skattemedel.  

Som folkvald politiker förväntas du försvara våra lagar, försvara mina intressen och 
värderingar. Därför är det din plikt att agera utifrån folkets vilja och utifrån 
grundlagen. 

Jag kan bara förakta en politiker som synes bryta mot lagar och grundlagar. 

Jag vill inte förakta dig och du löser mitt förakt genom att rösta bort alla hittills tagna 
lagar som strider mot vår gemensamma grundlag. Att följa gundlag och 
administrativa lagar handlaa om etik och moral eftersom brott mot administrativ lag 
och grundlag saknar sanktionsmöjlighet. 

Som politiker som synes bryta mot lagar och grundlagar ska du omedelbart 
och skyndsamt avgå som till synes grundlagsbrytande poliriker och 
omedelbart lämna din post med skammens rodnad över hela kroppen. 

Grundlagsbrytande politiker ska bara skämmas! 

Svenska folkets vilja är formulerad i regeringsformen. Den grundlag som beskriver 
hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den 
offentliga makten ska fördelas. Grundlagen i regeringsformen anger rättigheter och 
friheter utifrån generellt accepterade normer och värderingar, men mänskliga 
rättigheter och friheter regleras även i internationella lagar såsom FN:s 



barnkonvention, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
(Rättighetsstadgan) och Europarådets resolution.  

Lag om ändring i regeringsformen (SFS 2010:1408) 2 kap. 19 § anger även att lag 
eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 
den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 

Våra grundläggande rättigheter gäller oavsett vad en majoritet i riksdagen eller en 
tillfällig folklig opinion ger uttryck för. Det är helt oacceptabelt och olagligt att 
riksdagen stiftar nya lagar som innebär grundlagsvidriga begränsningar i 
grundläggande fri- och rättigheter.  

Jag begär  

Att Riksdagen följer RF 1 kapitlet 1 § 3 st och därmed samtliga andra lagar 

inklusive EU-rätten. 

Att författningsförslaget S2021/07875 avvisas i sin helhet. 

Att förordning om Digitala Gröna Intyg 2020/21:FPM97 upphävs. 

Att de formuleringar om Covid-19 och allmänna sammankomster som infördes 

i och med ändringen (2021:5) i 2 kap 7 § och 15 a § i Ordningslagen (SFS 

1993:1617) upphävs.  

Att du skyndsamt ser till att upphäva alla nystiftade lagar och förordningar 

inklusive Lag (2021:4) och (SFS 2021:8) som har koppling till Covid-19-

pandemin, 

Att du omedelbart återupprättar våra mänskliga fri- och rättigheter och slutar 

att segregera medborgarna.  

Östervåla 2021-12-19 

Björn Hammarskjöld 
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi 
F.d. öcerläkare i pediatrik 
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971) 

070-385 09 33 
 


