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MILJÖBILDER 

Nr 7 augusti 2019, Årgång 20 Rev N 2019-09-07 
 

EN RÄTTSSKANDAL? 

Likhet inför lagen i Östersund? Knappast! Gäller även Särskilda åklagarkammaren och 
Riksåklagaren som tydligen ger åtalseftergift till alla poliser och åklagare även för 
tämligen grova brott! Särskilda åklagarkammaren tillkom för att kunna utreda och 
ställa bl a poliser och åklagare inför rätta i en organisation utanför den ordinarie. Svea 

rikes lagar ska gälla fullt ut för brott som behandlas av Särskilda åklagarkammaren. Så 
sker knappast idag!  

 

 Men vad värre är! En representant från Europadomstolen (formellt Europeiska domstolen för 

de mänskliga rättigheterna) som tagit del av mitt ärende menar att det är möjligt att 

Särskilda åklagarkammaren och Riksåklagaren brutit mot de mänskliga rättigheterna. 
Orsak: Särskilda åklagarkammaren och Riksåklagaren har, troligen de facto, hindrat 

lagföring av de misstänkta brotten falsk tillvitelse eller falsk angivelse. Dessa brott 
lyder under allmänt åtal och ska beivras av rättsväsendet!  
Länk finns här: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/swe&c= 

 

 HITTAT PÅ EGNA LAGAR  

 Det är till och med så att kriminalinspektör Anders Jämteby, kammaråklagare Tobias 
Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth själva hittat på en egen lag nämligen försök 
till utpressning med tillägget otillbörlig. Det var väl när de upptäckte att försök till 

utpressning inte var tillämpligt i någon del som de ljög ihop tillägget otillbörlig. Men 
tillägget otillbörlig finns inte i Sveriges rikes lag. (OK, otillbörlig påverkan finns men har 

inget med detta fall att göra!) Ärendet flyttades senare över till Karlstad och 
chefsåklagare Cecilia Aronsson som ändrade brottsmisstanken till förgripelse mot 

tjänsteman. När jag visade henne att hon helt missuppfattat lagen genom att jag visade 

henne beslut från Högsta domstolen avbröt hon sitt oförskämda tilltag. Men Jämteby och 
Aronsson fortsatte sin förljugna förundersökning ändå och den kom upp i över 80 sidor 

och är full av missuppfattningar och lögner! 

 

 Min advokat: Om du H inte engagerat dej så hårt så hade lögnerna från polis och 
åklagare kanske gett dej 50 eller 80 dagsböter av en vilseledd domstol!  

 Min advokat sa att om jag inte engagerat mej så hårt som jag gjort så hade det blivit en 
huvudförhandling där troligen lögnerna från Jämteby, Kajbring, Ekeroth och Aronsson 

betraktats som sanna och då hade jag kanske fått 50 eller 80 dagsböter. Men jag hade 

då givetvis försökt att ge domstolen en lektion i den svenska lagstiftningen och att detta 
ärende troligen iscensatts som en hämnd för att jag skrivit obehagliga sanningar om 

Kajbring som jag, i förtroende, fått från visselblåsarna! 

 

 Men de misstänkta lögnerna från polis och åklagare stöds tydligen alltid av 
Särskilda åklagarkammare 

 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/swe&c=
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 Men det är inte nog med dessa misstänkta lögner eftersom Särskilda åklagarkammaren 
tydligen stöder lögnerna från Jämteby, Kajbring, Ekeroth och Aronsson rakt av. Jag har 

överklagat men alltid med samma resultat, att förundersökning inleds ej. 

När det gäller överåklagare Mats Svensson, överåklagare Magnus Johansson, tillsynschef 
Susanne Kaevergaard och chefsåklagare Håkan Roswall så har de uppenbarligen ingen 

kännedom om gällande svensk lag om t ex falsk tillvitelse eller falsk angivelse. När det 
gäller anklagelsen från Anders Jämteby om försök till utpressning så finns ingenting i det 

jag gjort som kan inrymmas i den lagen! Detta visste givetvis Jämteby om. Att han ändå 
framförde dessa lögner kan bero på att han, till varje pris, ville hämnas för det jag skrivit 

i min tidning Miljöbilder Nr 1 2019. Detta har en av Sveriges mest namnkunniga jurister 
och forskare informerat mej om. Har Särskilda åklagarkammaren sina egna lagar som 

går ut på att, till varje pris, skydda kriminella poliser och åklagare? 

 

 
 

Så här ser lagen ut… 
 

 
För att någon ska kunna fällas till ansvar för falsk angivelse eller falsk tillvitelse krävs att 

anmälarens utsagor varit sanningslösa och att detta klarlagts. (Det HAR klarlagts!) Det 
räcker inte med att åklagaren finner att bevisen är otillräckliga för att ett åtal ska 

väckas. Anmälaren måste ha ett uppsåt i förhållande till sin falska anmälan och för falsk 
angivelse krävs även att anmälaren har uppsåt till att fälla den oskyldige till ansvar. 

Emellertid kan anmälaren fällas till ansvar även om uppsåt inte finns. Då krävs att 
vårdslöhet föreligger och brotten kallas då obefogad angivelse respektive vårdslös 

tillvitelse.  
6 §  Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes 

för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller 

fängelse i högst sex månader. 

Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, 
dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader. 

7 §  Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller 

annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår 
besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om 

myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två 
år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var 

sanningslös, döms för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag 
(2014:615). 

Kommentar 

Vid falskt åtal har gärningsmannen uppsåt att med vetskap om att en person är oskyldig 
ändå väcka åtal gentemot denne för att se till att den fälls till ansvar. Vid obefogat åtal 

så förefaller det inte rimligt att åtal väcks men det görs ändå. Vid situationer då det 
föreligger tillräckliga skäl måste en åklagare väcka åtal men även åklagare kan fällas till 

ansvar för tjänstefel om de bryter mot denna paragraf. Den som åtalas skall objektivt 
sett vara oskyldig det får inte vara så att personen är skyldig men det saknas möjlighet 

fälla den till ansvar. Bedömningsgrunder för grovt brott är om den oskyldige åtalas för 
ett allvarligt- eller vanärande brott som sexualbrott. Även om någon åtalas för missbruk 

av tjänsteställning eller om en åklagare begår brotten. 

 

https://lagen.nu/1962:700#K15P6S1
https://lagen.nu/begrepp/Falsk_angivelse
https://lagen.nu/1962:700#K15P6S2
https://lagen.nu/begrepp/Obefogad_angivelse
https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1
https://lagen.nu/1962:700#K15P6
https://lagen.nu/begrepp/Falsk_tillvitelse
https://lagen.nu/1962:700#K15P7S2
https://lagen.nu/begrepp/V%C3%A5rdsl%C3%B6s_tillvitelse
https://lagen.nu/1962:700#L2014:615
https://lagen.nu/1962:700#L2014:615
https://lagen.nu/1962:700#collapse-k-K15P5
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 De misstänkta lögnerna från Jämteby, Kajbring, Ekeroth och Aronsson borde räcka för 
fällande domar för samtliga! 

Ärendet är anmält till Riksåklagaren. 

Jag kommer att undersöka möjligheten till resning. Kanske är det bättre att anmäla till 
Europadomstolen (formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna)  

 

   

 Jag hade inbrott i min bil i garaget.  

Man stal backkameran med tre kameror samt några verktyg. Det fanns gott om 
fingeravtryck båge inuti och utanpå bilen. Polisanmälde och meddelade 

försäkringsbolaget. Fick veta vem som gjort inbrottet av ett ögonvittne som åtog sig att 
vittna såvida polisen gjorde en teknisk undersökning av bilen. Det vägrade man dock att 

göra, antagligen beroende på att jag haft synpunkter på polisens slappa agerande när 
det gäller en knarkande granne. 

I samband med knarkarkvartens problem fick jag kontakt med visselblåsare både inom 

polisen och åklagarsidan i Östersund. 
Fick bl. a följande info som förresten står i min tidning Miljöbilder nr 1 2019. 

 

   

 BILINBROTTEN. HÄR ÅTERGES ETT SAMTAL MELLAN NÅGRA PERSONER PÅ 
ÅKLAGARMYNDIGHETEN. UPPGIFTERNA HAR SÄNTS TILL MIN TIDNING 
ÅBEROPANDE MEDDELARSKYDDET.  

Så har vi två anmälda inbrott i bilar. En anmälare säger att det finns mycket 
fingeravtryck och den andra att det finns mycket glassplitter. Det är väl lämpligt att göra 

en teknisk undersökning. Vilka är ägarna? Kajbring får veta namnen och då säger han 

att hennes bil kan man undersöka men inte hans för han har blivit polisanmäld flera 
gånger. Då säger ”vän av ordning” att kammaråklagarsidan då troligen kommer att bli 

anmälda till JK! Vi kan inte motivera en sådan olik behandling! Förresten så har H 
knappast gjort något olagligt utan det är anmälaren som uppges ha spridit falska 

anklagelser! Det beklagliga är att polismyndigheten hade tillgängliga resurser för att 
göra tekniska undersökningar och att det hade kunnat kombineras med utbildningar. Så 

där ska inte en seriös polismyndighet agera! Dessutom är det tydligen så att H fått info 
om vem som gjort inbrottet i hans bil. Då hade det suttit fint med en teknisk 

undersökning av bilen så hade man kunnat jämföra mot fingeravtrycken! 
Polismyndigheten har alltså hindrat att den skyldige ställts inför rätta! Det var alltså 

viktigare att direkt avskriva ärendet ”i brist på bevis” för att få en bra statistik! 

HOPBLANDNING AV PRIVATLIV OCH YRKESROLL Jag tror att du som åklagare 
blandar ihop privatlivet med din yrkesroll. Om du super ihop med någon i privatlivet så 

får du absolut inte åta dig några ärenden där denna person finns med varken direkt eller 
indirekt! Detta att du lovade denna person att ärendet kommer att tas upp i Tingsrätten 

är lika fel! Även detta att du gav denna person en direktkanal dit han kunde rapportera 
allt! Dessutom finns ju dessa uppgifter på nätet nu eftersom H.L. har skrivit om detta till 

H på Face Book. Det står dessutom om detta i H:s tidning och de uppgifterna kan inte 
ens polismyndigheten ta bort.  

– Men det är väl knappast någon riktig tidning? GDPR borde väl kunna användas för att 
få bort skiten?  
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– Vi har kollat med PRV och tidningen uppfyller alla krav för periodisk tidskrift…  

– Det står i brevet från H att han har fått hemlig förtrolig info både från polis- och 
åklagarmyndigheten och att den infon skyddas av tidningens s.k. meddelarskydd. Kan vi 

reda ut vem hos oss som spridit uppgifter till H? 

 – Vill du att vi ska få sparken allihopa? Det är olagligt att spåra sådana uppgifter. 

Meddelarskyddet ger ett starkt skydd… Är du verkligen utbildad åklagare??? Det finns 
flera saker att anmärka på. Den underrättelse du sände till H borde sänts som REK. 

Dessutom var det du skrev tämligen obegripligt. Det framgår också av H:s svar som jag 
tycker är helt rimligt. Hur tänkte du där? Kanske är det så att det är H som blivit utsatt 

för trakasserier. Har du läst H:s beskrivningar i hans tidning? Där finns en massa 
detaljer som man skulle kunna kontrollera… Förresten, tänker du svara på brevet från H? 

Ett svar borde du ju rimligen sänt utan dröjsmål eftersom det är du som 
kammaråklagare som klantat dej… …eller tror du att du är GUD själv?  

SLUT PÅ SAMTALET 

 

 ”Kajbring, Jämteby och Ekeroth blev arga så att de kokade…”  

 Dessa uppgifter beskriver alltså kammaråklagare Tobias Kajbrings agerande. Enligt mina 
visselblåsare så blev Kajbring ursinnig över att jag beskrivit hans agerande i min tidning 

Miljöbilder. Men även kriminalinspektör Anders Jämteby och chefsåklagare Stefan 
Ekeroth uppgavs ha blivit ”arga så att de kokade”. 

 

 Info från visselblåsare… ”Den där djävla G…” 

När jag släppt tidningen ”Likhet inför lagen? Knappast” blev Jämteby ursinnig och 

uppgavs ha blivit arbetsoförmögen i flera dagar. Han bad några personer gå igenom allt 
jag skrivit och bad dem ta fram lämpliga åtalspunkter eller möjligheter till 

förundersökning. Personerna återkom efter någon tid och meddelade att det inte finns 
något att beivra rättsligt. Däremot finns det en del att anmärka på vad gäller polis och 

åklagares agerande…  
-Den där djävla G ska inte inbilla sig att han ska få hålla på och trakassera rättsväsendet 

i Östersund hur mycket som helst! Finns några förslag på åtgärder?  
”Vän av ordning” säger då att polis/åklagare gjort misstag när det gäller inbrottet i G:s 

bil… 

 

 – Ingen ska tala om för oss hur vi ska arbeta!!! Jag föreslår följande arbetssätt:  
-Meddela G att han är misstänkt för ”försök till utpressning”. Han får då ange namn på 

en advokat vilket han troligen inte kan göra så där direkt per telefon. Så startar vi en 
förundersökning och advokaten får tala om att G kommer att förhöras. Men vi kommer 

inte att ordna med något förhör fast G får tro det och känna sig besvärad av detta… Vi 

informerar inte heller om att vi lägger ner förundersökningen för det behöver vi inte 
informera om… Det vore då själva FAN om inte detta skulle få den jäveln att tystas!!!  

”Vän av ordning” säger då att G troligen kommer att skriva om dessa falska anklagelser 
och kanske dra det till JO men framför allt i sin tidning. Han har redan anmält till JO 

Kajbrings dravel om utpressning… 

Därefter följer ett utbrott från Jämteby m fl. som, om de skulle återges i min tidning, 
troligen skulle kunna fälla tidningen för förtal!  

Har vi, i Östersund, det rättsystem vi förtjänar? 
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 Kränkande telefonsamtal från Anders Jämteby med lögner… 

Kriminspektör Anders Jämteby ringde mej 2018-11- 27 och bad mej ge namnet på en 

advokat som behövs vid förhör angående ”försök till utpressning”. Eftersom jag vet att 
jag inte hållit på med ”försök till utpressning” så protesterade jag inte eftersom jag vet 

att alla medborgare har skyldighet att ställa upp på förhör. Jag erinrade mej också 
”visselblåsarnas” omdömen om Jämteby. Att han är högfärdig, okunnig och inte har 

något att yvas över och att sådana där personer inte borde ha med folk att göra.  
 

Får senare en bekräftelse från tingsrätten att den advokat jag angivit är förordnad. 
Konstaterar, efter samtal med min advokat, att Jämtebys uppgift om att jag skulle hållit 

på med ”försök till utpressning” är felaktig och troligen olaglig.  
När Jämteby ringde så presenterade han sig inte. Jag upplevde samtalet som oförskämt 

och grovt kränkande. Samtalet spelades in av mej och ljudfil finns i min tidning på nätet. 

 

 Falska uppgifter om ”försök till utpressning”  

Kammaråklagare Tobias Kajbring har troligen gett Jämteby falska uppgifter om att jag 
skulle hållit på med ”försök till utpressning”. Jag har aldrig hållit på med ”försök till 

utpressning”. Det Kajbring håller på med är troligen tjänstefel t ex ofredande eller falsk 
tillvitelse. 

Utdrag ur mail jag skickade till Kajbring 2018-08- 19. (Detta har troligen Kajbring 

skickat till Jämteby som exempel på ”försök till utpressning”.)  
 

”Du har möjlighet att ge mej synpunkter och vidta åtgärder innan tidningen distribueras. 

Om en åtgärd innebär att betala pengar till mej kan detta göras med Swish på 

mobilnummer 070 2023392.”  

(Det är detta Jämteby anser vara ”försök till utpressning”. Observera att jag aldrig krävt 
några pengar och aldrig framfört några hot!) 

 

 Chefsåklagare Stefan Ekeroth har troligen gett Jämteby falska uppgifter om att jag skulle 
hållit på med ”försök till utpressning”. Jag har aldrig hållit på med ”försök till 

utpressning”. Det Ekeroth håller på med är troligen tjänstefel t ex ofredande eller falsk 

tillvitelse. Utdrag ur mail jag skickade 2018-10-30. (Detta har troligen Ekeroth skickat 
till Jämteby som exempel på ”försök till utpressning”.) 

”Jag ser som enda vettiga lösningen på detta ärende att du anlitar mej som 
INFORMATÖR in casu, och ger mej en rimlig ekonomisk ersättning.”  

(Det är detta Jämteby anser vara ”försök till utpressning”. Observera att jag aldrig krävt 
några pengar och aldrig framfört några hot!)  
Försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB beskrivs så här. ”Personen ska då ha krävt 

dig på pengar och samtidigt uttalat någon form av hot. Hotet ska avse en brottslig 
gärning och syftet med brottet ska vara att framkalla allvarlig fruktan för din eller 

annans säkerhet till person eller egendom.” 

 

 Har Jämteby hittat på dessa falska anklagelser? Eftersom jag aldrig hållit på med vare 

sig ”utpressning” eller ”försök till utpressning” så misstänker jag att Jämteby själv hittat 
på dessa falska anklagelser mot mej troligen med god hjälp av Kajbring och Ekeroth. Jag 

vill ha en officiell rättelse av dessa falska anklagelser och jag förutsätter att rättsliga 
åtgärder vidtas mot Jämteby, Kajbring och Ekeroth. Jag vill även ha skadestånd. Om 

 



6(16) 

Jämteby ångrar sitt ohyfsade och troligen olagliga agerande mot mej så kan han vidta 

positiva åtgärder. Om en sådan åtgärd innebär att betala pengar till mej kan detta göras 
med Swish på mobilnummer 070 2023392. 

Observera alltså att det Jämteby, Kajbring, Ekeroth och Aronsson hållit på med inte har 
med rättsskipning att göra utan är uppenbarligen ett sätt för dessa personer att hämnas 

det jag skrivit i tidningen med länk här: 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf 
Till min advokat meddelade Jämteby att det gällde försök till utpressning i kombination 

med otillbörlig. Någon sådan lag finns dock inte i Svea rikes lag! Jämteby borde 
skämmas! 

 MISSTANKEN från chefsåklagare Cecilia Aronsson  

 Harald Gaunitz delges misstanken förgripelse mot tjänsteman Harald Gaunitz har genom mail 
skickade till kammaråklagare Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth innehållande hot 
om att lämna menligt meddelande om Tobias Kajbring i tidningen Miljöbilder om han inte utger 
ekonomisk kompensation till Harald Gaunitz. Otillbörligen hämnas för beslut av Tobias Kajbring 

om att lägga ner förundersökningen. Gärningen har för Tobias Kajbring medfört lidande eller 
olägenhet. Hände under augusti 2018 i Östersund. Harald Gaunitz begick gärningen med uppsåt. 

 

 MINA KOMMENTARER TILL MISSTANKEN OVAN  

 Jag skickade mail som var timida och som inte hindrade någon i sin tjänsteutövning. Jag har inte 
heller otillbörligen företagit en gärning som medför lidande, skada eller annan olägenhet eller 
hotat med en sådan gärning. För att det ska vara ”förgripelse mot tjänsteman” krävs dessutom 
att gärningsmannens syfte varit att tvinga eller hindra någon i dennes myndighetsutövning eller 

att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövning. Att påstå att jag skulle hämnas med min 
tidningsremiss för att Kajbring lagt ner en förundersökning för bilinbrottet har inte läst 

på! Det gjordes ingen förundersökning för bilinbrottet vilken alltså inte heller kan 
läggas ner! Remissen till tidningsnumret kan knappast ses som något brottsligt. Om åklagaren 
anser att det är brottsligt att be någon att granska och kommentera en tidningsartikel innan 

publicering har troligen inte satt sig in i ”publicistisk sed”. 

Jag kanske också ska påpeka att jag inte krävt några pengar Den tidningsremiss jag skickade 
kan inte heller rimligen uppfylla lagens krav om hot. 

Så här skrev jag: Citat: ”DU har möjlighet att ge mej synpunkter och vidta åtgärder innan 
tidningen distribueras. Om en åtgärd innebär att betala pengar till mej kan detta göras med 

Swish på mobilnummer 070 2023392    

 

 När det gäller förgripelse mot tjänsteman ser ett beslut från HD ut så här. 
(Detta har Aronsson uppenbarligen inte förstått innebörden av!) 

 

 

  

Uppgifter från HÖGSTA DOMSTOLEN B 5605-14 7. I 17 kap. brottsbalken finns 
bestämmelser som ger ett särskilt skydd för den som agerar i myndighetsutövning. I 1 § 

finns bestämmelser om våld eller hot mot tjänsteman och 2 § innehåller bestämmelser 
om förgripelse mot tjänsteman. För att någon ska dömas för förgripelse mot tjänsteman 

krävs, för det första, att han eller hon otillbörligen har företagit en gärning som medför 
lidande, skada eller annan olägenhet för någon annan eller hotat med en sådan gärning. 

För det andra krävs att gärningsmannens syfte har varit att tvinga eller hindra någon i 

dennes myndighetsutövning eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövning.  

 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf
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8. Med myndighetsutövning brukar avses åtgärder som gäller utövandet av befogenhet 

att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet eller annat jämförbart 
förhållande, eller ingrepp i enskildas frihet eller egendom. Myndighetsutövning grundas 

ytterst på samhällets maktbefogenheter gentemot den enskilde. Den kommer till stånd 
och får, i förekommande fall, rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av 

offentligrättsliga regler, inte på grund av avtal eller i övrigt regler av privaträttslig natur. 

Skulle alltså den kritik jag skrivit i min tidning om hur Kajbring agerat, vara förgripelse 
mot tjänsteman? Får man skriva något kritiskt om någon polis eller åklagare? 

 Anders Jämteby har anmält det jag skrivit i min tidning som förtal. JK har dock avvisat 

detta och meddelat att förundersökning inleds inte. Det här visar ju bara vilken äcklig 
och okunnig person Jämteby är. Han utsätter mej alltså för grova lögner och anser att 

när jag försvarar mej mot dessa är det förtal!  

Att Särskilda åklagarkammaren hela tiden tydligen stöder de uppenbara lögner som 
Jämteby, Kajbring, Ekeroth och Aronsson hållit på med är svårare att förstå. Kanske är 

det så att Särskilda åklagarkammaren ser som sin främsta uppgift att, till varje pris, 
skydda poliser och åklagare även om dessa begått tämligen grova brott. 

Finns någon möjlighet att begära resning? 

Harald Gaunitz 

 

 Bifogar anmälan till Särskilda åklagarkammaren 

samt en överprövning  
 

 Till Särskilda åklagarkammaren 

Jag anmäler härmed kriminalinspektör Anders Jämteby för tjänstefel. 

Bilagor 

Anmälan SärskildaÅK_D.pdf 

Inspelat telefonsamtal från Jämteby WS651094.WMA 
Kopia på mail skickat till Kajbring  TillKajbring_1B.docx 

Kopia på mail skickat till Ekeroth    MailTEkerot201810301.docx 
Kopia på förordnande från tingsrätten   TingsrFöro-1.jpg 

Östersund 2019-02-06 

Harald Gaunitz 

Storgatan 61 C 

 

 

 Svaret från Särskilda åklagarkammaren var: Förundersökning inleds ej. Inga 
som helst kommentarer lämnades. Skickade då detta mail. 

 

 ”Till 

Särskilda åklagarkammaren 

Att. Överåklagare Mats Svensson 

Ärende AM-13931-19 

Den överprövning jag begärde blev inte alls som jag tänkt mej. Enl. min bedömning så 

har jag blivit utsatt för falska beskyllningar om ”försök till utpressning”. Om jag förnekar 

detta eller inte har givetvis ingen betydelse eftersom jag ju då agerar i egen sak. Men 
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om någon beskyller någon för något borde det väl finnas några exempel som bevis. Vid 

”försök till utpressning” borde det väl dels ha krävts pengar och utdelats hot. Några 
sådana exempel har ingen visat och jag har aldrig hållit på med ”försök till 

utpressning”!” 

Om man alltså begär prövning eller överprövning så är det tydligen ointressant vad som 
hänt eftersom sakfrågan tydligen inte alls berörs. 

Om det är så så sker ju ingen överprövning eftersom ingenting granskas??? 

Min advokat anser att anklagelsen om ”försök till utpressning” är felaktig och troligen 
någon typ av tjänstefel. Jag trodde att överprövningen skulle upptäcka att jag är utsatt 

för falska anklagelser och att detta ärende därför skulle avslutas. 

Har du något tips på hur jag ska agera för att komma till tals med någon som sätter sig 
in i vad som hänt. 

Bifogar några av mina tidningsnummer som beskriver vad som hänt. 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-04_A3.pdf 

Hälsningar 
Harald Gaunitz 

Storgatan 61 C 

83133 Östersund 

 

   

 Följande åtgärder borde göras för att Svea rikes lagar ska följas! 

Kriminalinspektör Anders Jämteby, kammaråklagare Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth bör 

alla ställas inför rätta för falsk tillvitelse eller falsk angivelse för det påhittade och felaktiga lagrummet 

försök till utpressning dessutom i kombination med otillbörlig. Jag har aldrig hållit på med försök till 
utpressning! 

Chefsåklagare Cecilia Aronsson bör ställas inför rätta för falsk tillvitelse eller falsk angivelse för det 

påhittade och felaktiga brottet förgripelse mot tjänsteman. Jag har aldrig hållit på med vare sig försök till 
utpressning eller förgripelse mot tjänsteman! 

Några chefsåklagare har nämnt att Gaunitz tydligen är missnöjd med resultatet av hans anmälningar. 

På detta vill jag lämna följande kommentar: 

Blanda inte in mej i det här! Sveriges rikes lagar ska följas och de som bryter mot dem ska ställas inför 
rätta! 

Eftersom anmälan till Särskilda åklagarkammaren som överklagats inte kan drivas vidare ber jag 

ansvariga att undersöka om de uppenbart felaktiga besluten kan prövas medelst t ex resning. 

Hälsningar 

Harald Gaunitz 

 

 

 
Så här ser alla mina anmälningar till Särskilda åklagarkammaren ut. Att anmälan innehåller tydliga 

misstankar om falsk tillvitelse eller falsk angivelse beaktas tydligen inte… Fattar inte dessa chefsåklagare  

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-04_A3.pdf
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på Särskilda åklagarkammaren att de då troligen själva gör sig skyldiga till grova brott? Och Riksåklagare 
stöder dessa misstänkta brott! 

 
 

 
Här följer några personliga frågor till den polis och de åklagare som uppenbarligen felaktigt 

anklagat mej för försök till utpressning resp. förgripelse mot tjänsteman. Jag kommer att ge 

info till allmänheten och rättsväsendet om hur misstänkt olagligt dessa personer agerat och jag 

kommer att arbeta för att de kommer att bli ställda inför rätta. Jag hoppas att de kommer att få 
maxstraffet två års fängelse eftersom det troligen endast finns försvårande omständigheter! 

 
Till dej kammaråklagare Tobias Kajbring. 

I förhöret som är redovisat i förundersökningen står att du pratat med mej i telefon och att jag skulle 

hotat dej. Jag har aldrig pratat med dej i telefon och jag har aldrig hotat dej på något sätt. Du påstår 

också att jag hotat att skriva olagligt om dej i min tidning om jag inte fick pengar. Det du påstår är grova 

lögner! 

Tror du, kammaråklagare Tobias Kajbring, att det hör till vanligheterna att en kammaråklagare ljuger och 

anklagar laglydiga medborgare för grova brottsliga handlingar?  

 
Till dej kriminalinspektör Anders Jämteby. 

När du ringde till mej och bad mej ge namnet på en advokat som skulle bistå mej vid förhör angående 

dina lögner om att jag skulle hållit på med försök till utpressning, trodde du då att du skulle kunna få dina 

lögner att övertyga en domstol? 

Var du nykter när du ringde? 

 
Till dej chefsåklagare Stefan Ekeroth 

I förundersökningsprotokollet framgår tydligt att du inte trodde på att jag hade hållit på med försök till 

utpressning. Ändå höll du chefsåklagare Cecilia Aronsson i Karlstad fortlöpande informerad om Kajbrings 

misstänkta lögner om mej. De som tillsatt dej som chefsåklagare borde skämmas för du verkar inte ha 
tillräckliga kunskaper för ett sådant jobb.  

 
Till dej chefsåklagare Cecilia Aronsson 

Du sökte länge för att kunna hitta något att anklaga mej för när en jurist informerat dej om att försök till 

utpressning inte uppfylls till någon del i det som G gjort. Hade du väckt åtal så hade du riskerat att åtalas 

för falskt åtal. Då hittade du istället förgripelse mot tjänsteman fast det var inte du som hittade denna 

möjliga misstanke. Du blev lurad av en person som tycker att du är en stor skit… Det finns visselblåsare 

både i Östersund och Karlstad! Vad har du för juridisk utbildning? Innan man delger en misstanke så borde 

man väl orka kolla om det finns någon dom från Högsta domstolen. Det gjorde du inte utan utsatte mej för 

en massa extra arbete för att försöka övertyga dej om hur svensk lagstiftning ser ut. Jag tycker att du är 
en äcklig människa som inte borde syssla med juridiska frågor alls. Avgå! 

 Till dej Petra Lundh, riksåklagare. 

Vet du något om Europadomstolen (formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna)? 

Är du medveten om att alla de beslut som Särskilda åklagarkammaren lämnat på mina anmälningar med 

resultatet ”Förundersökning inleds ej” troligen är olagliga? 

Orsak: Särskilda åklagarkammaren borde ha insett att de anmälningar som Gaunitz lämnat in klart visar 

att Jämteby, Kajbring, Ekeroth och Aronsson begått brott som troligen skulle leda till böter eller fängelse. 

Detta faktum ignorerar Särskilda åklagarkammaren vilket medför att dessa brott ej kan utredas eller 

lagföras. Visar att Särskilda åklagarkammaren troligen brutit mot lagarna i Europeiska domstolen för 

de mänskliga rättigheterna. Att sedan Riksåklagaren stöder besluten i Särskilda åklagarkammaren innebär 

att även Riksåklagaren måste anmälas till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna för 
misstänkta lagbrott. 
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 Trots att tydliga misstankar om att Jämteby ljuger om ”försök till utpressning” så 

undersöker Särslida åklagarkammaren ingenting ang. detta! Inga kommentarer heller! 
Kan ett sådant beteende vara lagligt? Nej, det bryter troligen mot Europeiska domstolen för 

de mänskliga rättigheterna 

 

   

 Nedanstående svar från Riksåklagaren visar att beslutet troligen bryter mot de mänskliga 
rättigheterna. Europadomstolen (formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) 
De brott som Jämteby, Kajbring, Ekeroth och Aronsson misstänks för tillåter inte Särskilda 
åklagarkammaren eller Riksåklagaren att de ens prövas! 
Det står ”Riksåklagarens beslut kan ej överprövas eller på annat sätt överprövas” 

Försöker alltså Riksåklagaren även spärra anmälan till Europeiska domstolen för 

de mänskliga rättigheterna? 

Jag är ganska trött på Riksåklagarens arroganta och högfärdiga agerande! 

De uppåt tiotal beslut som Särskilda åklagaren fattat beslut om när det gäller 
de anmälningar jag lämnat in är alltså troligen alla olagliga! Särskilda 
åklagarkammaren och Riksåklagaren försöker alltså troligen hindra att den 

polis och de åklagare som är misstänkta för grova brott ställs inför rätta!   
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Så du inser fortfarande inte att din misstanke om förgripelse mot tjänsteman är ett vansinnigt påhitt som saknar all 
verklighetsförankring. Fast du vill få det att se ut som att jag inte åtalas i brist på bevis… Hoppas du får två års fängelse!   
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 Trots att tydliga misstankar om att Särskilda åklagarkammaren begått tjänstefel genom att ej 

undersöka ”försök till utpressning” så undersöker Särslida åklagarkammaren ingenting ang. 
detta! Inga kommentarer heller! Kan ett sådant beteende vara lagligt?   

 

 ÅTALSEFTERGIFT 
Vid vissa mindre förseelser och vid brott som begås av ungdomar under 18 år kan åklagaren frångå sin 
skyldighet att åtala. Kallas också åtalsunderlåtelse. 
ÅTALSPLIKT 
Om ett brott har begåtts och åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig mot den misstänkta personen är 
åklagaren enligt svensk rätt i princip skyldig att åtala. Undantag finns t.ex. för ungdomar under 18 år och kallas 
då straffvarning. 

Om det finns bevis och åklagaren ändå struntar i att ens utreda brottsmisstankarna…? 

 

    

https://www.aklagare.se/ordlista/a1/atalseftergift/
https://www.aklagare.se/ordlista/a/absolut-atalsplikt/
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Alla mina anmälningar till Särskilda åklagarkammaren gällande polis och åklagare har fått beslutet 

Förundersökning inleds ej. Detta trots att en av landets mest namnkunniga jurister och forskare har 

meddelat mej att alla de jag anmält riskerar fängelsestraff för falsk tillvitelse eller falsk angivelse. De har 

alltså framfört anklagelser som de borde förstått varit felaktiga. En försvårande omständighet är att dessa 

personer med sin utbildning och befattning borde insett att uppgifterna från Kajbring, Ekeroth, Jämteby 
och Aronsson om försök till utpressning resp. förgripelse mot tjänsteman varit misstänkt falska.  

 

 
KONKRETA FALL 

Jag har gjort anmälan till Särskilda åklagarkammaren flera gånger men har alltid direkt fått Underrättelsen 

Förundersökning inleds inte trots att det jag anmält ofta varit ett allvarligt brott med god bevisning 

bifogad. En jurist som arbetat med lagstiftning och även arbetat på Särskilda åklagarkammaren har 

förklarat för mej vad detta beror på. 

Det som händer när Särskilda åklagarkammaren tar emot en anmälan så kontrollerar man om det som 

anmäls gäller skottlossning, grov misshandel eller annan grov brottslighet. Om så inte är fallet beslutas 

direkt att en underrättelse med uppgiften Förundersökning inleds inte direkt sänds till anmälaren. Någon 

genomgång av övriga detaljer i anmälan görs då alltså inte och någon motivering till beslutet ges aldrig. 

Om anmälaren inte är nöjd med underrättelsen och överklagar beslutet ges direkt en underrättelse som 

innebär att överprövningen inte medför någon förändring av det tidigare beslutet. Ingen motivering ges. 

Det ”listiga” med denna arbetsmetod är att vare sig anmälan eller överprövningen, de facto, inte alls 

undersöks. Ofta är det så att en anmälan med bilagor oftast inte ens blir lästa på Särskilda 

åklagarkammaren! Detta innebär att knappast några anmälningar till Särskilda åklagarkammaren kommer 

att resultera i någon förundersökning även om anmälningen gäller allvarliga brott. Särskilda 

åklagarkammarens mål är uppenbarligen att, till varje pris, skydda poliser, åklagare m fl. Undantaget är 

de fall när anmälan gäller mycket allvarliga brott t ex skottlossning eller grov misshandel. Då anser  

Särskilda åklagarkammaren att förundersökning måste inledas eftersom risken är att ärendet kan bli känt 
av massmedierna och det skulle ”se illa ut” om förundersökning ej ens inletts vid så allvarliga brott. 

Två politiker som hört av sig till tidningen och som läst hela detta ärende uttrycker sin frustation med 
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ordet BESTÖRTNING. Särskilda åklagarkammaren fungerar uppenbarligen inte! 
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Om adressaten ej finns på vidstående adress 

v.g. återsänd tidningen med uppgift om den 
nya adressen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra idéer till innehåll så 
kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen 
förbehåller sig rätten att avkorta och redigera inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till 

replik. Inga artiklar honoreras. /Redaktionen 
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ANMÄRKNING 
Tidningen följer normalt de s.k. publicistiska reglerna som går ut på att person eller annan som kritiseras i tidningen ska få 

möjlighet till genmäle. 
Dock kan tyvärr inte dessa regler följas i detta nummer av tidningen där ju polis och åklagare kritiseras eftersom dessa 
befattningshavare uppenbarligen hittat på egna lagar och de följer inte lagarna i enlighet med rättsfall t ex från Högsta 

domstolen. I tidningen redogörs för vad G skrivit och hur Kajbring, Ekeroth, Jämteby och Aronsson ljugit ihop rena falsarier 

som alltså saknar all grund i verkligheten. Detta troligen för att försöka vilseleda en domstol med rena lögner! 
Om jag skulle skicka ett meddelande med texten ”För info” och bifoga en länk till denna tidning skulle dessa aktörer troligen 
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