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MILJÖBILDER 

Nr 134 april 2021, rev C, Årgång 22 
 

 

 LISTA ÖVER OLAGLIGA BESLUT GJORDA AV BL.A. SÄRSKILDA 
ÅKLAGARKAMMAREN, SÄKERHETSAVDELNINGEN, UC, JO, JK 

RIKSÅKLAGAREN M.FL 

 

 Dokument som inkluderas i slutet av detta dokument. 

BeslutÖT20191003.pdf Beslut från Östersunds tingsrätt som befriar Harald Gaunitz från alla 

anklagelser om UTPRESSNING, FÖRSÖK TILL UTPRESSNING och FÖRGRIPELSE MOT TJÄNSTEMAN. 

FrånRÅ20101118-1AN.pdf Olagligt beslut från riksåklagaren 

Till__RÅ20191127_1.pdf Harald Gaunitz’ svar på det kriminella beslutet från riksåklagaren. 

FUP123.pdf Utdrag ur FUP AM-110190-18 som visar att Tobias Kajbring falskt anklagat mej för 

UTPRESSNING. 

 

 Förundersökningsprotokoll AM-110190-18 är olagligt eftersom det inte visar 

att Kajbring, Ekeroth, Jämteby och Aronsson har falskt anklagat mej för det grova 
brottet UTPRESSNING. Orsaken är givetvis att Särskilda åklagarkammaren, UC, JO, JK, 

Tillsynsavdelningen och riksåklagaren vill skydda de grovt kriminella personerna trots att det är 

ställt utom varje tvivel att de är skyldiga till den grova falska anklagelsen UTPRESSNING mot 

Harald Gaunitz! 

 

   

 Observera att Harald Gaunitz blivit helt befriad från den falska 
anklagelsen UTPRESSNING genom beslut i Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18. Trots detta klara beslut så fortsätter de grovt 
kriminella aktörerna med riksåklagaren i spetsen att fortsätta att falskt 

anklaga Harald Gaunitz för brottet utpressning.  
Lever vi i Sverige i en rättsstat? Knappast eftersom denna grova falska 

anklagelse har stötts av över 30 grovt kriminella överåklagare, UC, JO, 
JK, Tillsynsavdelningen, KU och riksåklagaren och denna grova olagliga 

förföljelse har nu pågått i över två år! 
Jag, Harald Gaunitz, har inte begått något brott men det har däremot 

över 30 aktörer knutna till det svenska rättsväsendet gjort.  

Jag, Harald Gaunitz, är alltså tydligen helt rättslös!  

 

   

 Inkluderat dokument.  

 Protokoll  

Nr   

1 Juli 2018 chefsåklagare Stefan Ekeroth Falsk anklagelse 
”försök till 

utpressning” 
Bevis eller 

vittnesmål 
saknas dvs. det 
är fråga om grov 

falsk tillvitelse 
eller grov 

mened. 
Straffhöjden för 
detta grova brott 
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är upp till 2 års 
fängelse! 

2 2018-08-

19 

chefsåklagare Cecilia Aronsson Den falska 

anklagelsen 

”förgripelse mot 

tjänsteman”.  

Bevis eller 
vittnesmål 

saknas dvs. det 
är fråga om grov 
falsk tillvitelse 

eller grov 
mened. 

Straffhöjden för 
detta grova brott 
är upp till 2 års 

fängelse! 

 

3 2018-08-

23 

kammaråklagare Tobias Kajbring Falsk anklagelse 

”försök till 

utpressning” 

Bevis eller 

vittnesmål 
saknas dvs. det 
är fråga om grov 

falsk tillvitelse 
eller grov 

mened. 
Straffhöjden för 

detta grova brott 
är upp till 2 års 
fängelse! 

 

4 2018-11-

27 

kriminalinspektör Anders Jämteby Ringde mej och 

framförde den 

falska anklagelsen 

”försök till 

utpressning” 

Bevis eller 

vittnesmål 
saknas dvs. det 

är fråga om grov 
falsk tillvitelse 
eller grov 

mened. 
Straffhöjden för 

detta grova brott 
är upp till 2 års 
fängelse! 

 

      

5 2018-09-

06 

chefsåklagare Martin Tidén AM-131388-19, 

olagligt beslut! 

Så här står det i 

beslutet: 

”Förundersökning 

inleds inte 

Uppgifterna i 
ärendet ger inte 

1 

 

O 

l 

a 

g 

l 

i 

g 
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anledning att 
anta att brott 

som hör under 
allmänt åtal har 

förövats. 
23 kapitlet 1 § 

första stycket” 
Anklagelsen är 

UTPRESSNING 

vilket är ett 

mycket grovt brott 

som faller under 

allmänt åtal. 

Beslutet är alltså 

grovt tjänstefel 

eller grov mened. 

Straffhöjden är 

upp till 2 års 

fängelse! 

l 

i 

g 

a 

5B 2019-10-

03 

rådman Jenette Lindberg Protokoll 2019-10-

03 Mål nr B 3333-

18. 

Så här står det i 

domen: ”Målet 

avskrivs från 

fortsatt 

handläggning”. 

Betyder att Harald 

Gaunitz frias från 

alla anklagelser! 

 

6 2019-11-

19 

riksåklagare Petra Lundh 

Bryr sig alltså inte om att beslutet från 

Östersunds tingsrätt, mål nr B 3333-18 

helt friar Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Petra Lundh fortsätter alltså att stödja 

de falska anklagelserna! 

AMR-3317-19 

Denna grovt 

kriminella person 

som dessutom är 

riksåklagare stöder 

de grovt kriminella 

åklagarna på 

Särskilda 

åklagarkammaren! 

Anklagelsen är 

UTPRESSNING 

vilket är ett 

mycket grovt brott 

som faller under 

allmänt åtal. 

Beslutet är alltså 

grovt tjänstefel 

eller grov mened. 

Straffhöjden är 

upp till 2 års 

fängelse! 

2 

7 2019-02-

04 

chefsåklagare Henrik Rasmusson AM-136789-19, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

3 

8 2019-02-

08 

chefsåklagare Bengt Åsbäck AM-85483-19, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

4 

9 2019-03-

01 

överåklagare Magnus Johansson AM-98674-19, 

olagligt beslut! 

5 
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Se post 5 ovan 

10 2019-03-

13 

chefsåklagare Håkan Roswall AM-13931-19, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

6 

11 2019-05-

23 

chefsåklagare Håkan Roswall AM-12931-19, 

olagligt beslut! 

7 

12 2019-05-

24 

chefsåklagare Håkan Roswall AM-19538-10, 

olagligt beslut! 

8 

13 2019-07-

17 

överåklagare Magnus Johansson AM-86304-19, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

9 

14 2019-07-

25 

överåklagare Bengt Åsbäck AM-85483-19, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

10 

15 2019-07-

26 

överåklagare Magnus Johansson AM-72883-19, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

11 

16 2019-08-

29 

kammaråklagare Magnus Ramebäck AM-2019/0973, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

12 

17 2019-01-

29 

chefsåklagare Håkan Roswall AM-13931-19, 

olagligt beslut! 

13 

18 2019-03-

01 

kammaråklagare Magnus Ramebäck ÅM-2019/0973 

Överp. 

 

19 2019-06-

20 

? ? AM-85483-19 

Tjänstefel 

Se post 5 ovan 

 

20 2019-07-

26 

? ? AMR-3317-19 finns 

ej skäl för 

överprövning. 

Räcker det alltså 

inte att beslutet är 

olagligt? 

Se post 5 ovan 

 

21 2019-09-

10 

? ? AMR-4458-19 finns 

ej skäl för 

överprövning. 

Räcker det alltså 

inte att beslutet är 

olagligt? 

Se post 5 ovan 

 

22 2019-10-

03 

Östersunds 

tingsrätt 

Mål nr B 3333-18 Försök till 

utpressning 

avskrivs. 

 

23 2019-10-

10 

chefsåklagare Henrik Rasmusson AM-136785-19, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

14 

24 2019-01-

29 

Överåklagare,UC Magnus Johansson AM-13667-20, 

olagligt beslut 
Se post 5 ovan 

15 

25 2020-01-

30 

kammaråklagare Camilla Ström Ärende AM-6215-20 

(ej överprövning???) 

 

26 2020-01-

30 

överåklagare Anders Jakobsson 
Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt  2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Anders Jakobsson fortsätter alltså 

att stödja de falska anklagelserna! 

UC ”sökande har 

inte lämnat några 

nya uppgifter” 

RÄCKER DET INTE 

MED ATT DET 

TIDIGARE BESLUTET 

ÄR OLAGLIGT? 

Se post 5 ovan 
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27 2020-01-

15 

överåklagare Anders Jakobsson 
Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Anders Jakobsson fortsätter alltså 

att stödja de falska anklagelserna! 

AM-6215-20, 

olagligt beslut! 

16 

28 2020-01-

20 

överåklagare Anders Jacobsson 
Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Anders Jakobsson fortsätter alltså 

att stödja de falska anklagelserna! 

AM-8908-20 , 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

17 

29 2020-01-

29 

överåklagare Magnus Johansson 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Magnus Johansson fortsätter alltså 

att stödja de falska anklagelserna! 

AM-13667-20, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

18 

30 2020-02-

11 

riksåklagare Petra Lundh 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Petra Lundh fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

Olagligt beslut av 

riksåklagaren som 

ger stöd åt 

kriminella 

överåklagare! 

Se post 5 ovan 

19 

31 2020-02-

11 

överåklagare Magnus Johansson 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Magnus Johansson fortsätter alltså 

att stödja de falska anklagelserna! 

AM-20977-20, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

20 

32 2020-02-

11 

kammaråklagare Peter Svedén 
Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Peter Svedén fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

AMR-8920-20 

Tf. tillsynschef 

Lisbeth Johansson 

Riksåklagaren, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

21 

33 2020-03-

02 

Överåklagare, UC Mats Svensson 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Mats Svensson fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

AM-28057-20, 

olagligt beslut 

22 

34 2020-03-

02 

chefsåklagare Martin Tidén 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

Anmälan till UC. 

Folket på UC är ju 

lika kriminellt som 
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03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Martin Tidén fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

folket på Särskilda 

åklagarkammaren! 

”En blind leder en 

blind…”  

Se post 5 ovan 

35 2020-03-

02 

Överåklagare Mats Svensson 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Mats Svensson fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

AM-28057-20, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

23 

36 2020-04-

09 

Vice överåklagare  Magnus  
Johansson 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Magnus  

Johansson fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

AMR-700-20, 

olagligt beslut! 

Se post 5 ovan 

24 

37 2020-06-

03 

DNR. 4281-2020 Per Lennerbrandt 
Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Per Lennerbrandt 

 fortsätter alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

Dnr 4281-2020 

Borde betraktas som 

ett grovt olagligt 

beslut eller som ett 

grovt tjänstefel. 

Beslutet följer inte 

den information som 

bifogats beslutet 

nämligen 

”Information om 

handläggningen hos 

JO.”  

Där står bl a: ”JO 

har Riksdagens 

uppdrag att granska 

att domstolar och 

andra myndigheter 

följer lagar och 

andra författningar i 

sin verksamhet.” 

Höj blicken lite och 

betrakta de 21 

olagliga besluten 

ovan! 

Se post 5 ovan 

25 

38 2020-06-

03 

? Johanna Nilsson 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Fortsätter alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

Antagligen medhjälp 

till grovt tjänstefel. 

Se post 5 ovan 

 

39 2020-07-

09 

? Åsa Ideström 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Antagligen medhjälp 

till grov mened 

eftersom ingen 

granskning av de 
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Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Fortsätter alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

olagliga besluten 

gjorts! 

Se post 5 ovan 

40 2020-07-

10 

kammaråklagare Åsa Ideström AMR-89-20. 

Hänvisar till JK 

Se post 5 ovan 

 

41 2020-08-

04 

Ombud från okänd 

JK 
Claes Levenhaupt 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Fortsätter alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

Dnr 4705-20-2.1 

Tydligen väger det 

tyngre att skydda 

kriminella åklagare 

än att se till att 

svensk lag följs. Men 

givetvis kryper JK 

under täcket och det 

kan han/hon göra 

för inget som JK gör 

kan ens överklagas. 

JK vidtar ingen 

åtgärd trots att JK 

konstaterar att jag 

anmält flera 

åklagare! 

Se post 5 ovan 

26 

42 2020-10-

01 

överåklagare Anders Jakobsson 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Anders Jakobsson fortsätter alltså 

att stödja de falska anklagelserna! 

AM2020-1679. Ang. 

AM-124518-20. 

Svar på fråga… 

Se post 5 ovan 

 

43 2020-10-

27 

överåklagare Mikael Björk 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Mikael Björk fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

GROVT KRIMINELLT 

BESLUT AM-

146957.20, 

HANDLING 4, 

HANDLÄGGARE 870-

M1 

Att påstå att den 

grova anklagelsen 

”försök till 

utpressning” inte 

faller under 

kategorin allmänt 

åtal visa ju vilken 

grovt kriminell 

person överåklagare 

Mikael Björk är. 

Hans brott är 

troligen grovt 

tjänstefel men 

hamnar också under 

kategorin mened 

som har en 

straffhöjd på mer än 

2 års fängelse! Den 

fråga man kan ställa 

till dej är om du är 

svårt sinnessjuk och 

om du fått den hjälp 

27 
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från sjukvården som 

du har rätt till. 

Se post 5 ovan 

44 2020-11-

02 

Överåklagare  Mikael Björk 
Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Mikael Björk fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

AMR-7905-20. AM-

146957-20 

överprövas ej. 

Olagligt!!! 

Se post 5 ovan 

28 

45 2020-11-

27 

JO Sekreterare Erika Nilsson  
Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Erika Nilsson  

fortsätter alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

Överklagade det 

olagliga svaret från 

JO med DNR 4281-

2020 

Ingen åtgärd! 

Olagligt! 

Se post 5 ovan 

29 

46 2021-02-

01 

Överåklagare Anders Jakobsson 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Anders Jakobsson fortsätter alltså 

att stödja de falska anklagelserna! 

AM-

15728.21Ärender 

överlämnat till 

riksåklagaren i 

enlighet med  

11 § ÅFS2014:16 

Avslutat på S Å 

Se post 5 ovan 

 

47 2021-02-

09 

Tillsynschef Gunnar Merkel 
Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Gunnar Merkel fortsätter alltså att 

stödja de falska anklagelserna! 

AMR-1148-21 

Har överlämnats till 

riksåklagaren i 

enlighet med 11 § 

ÅFS2014:16 

. MEN HÄNVISAR 

TILL JK TROTS ATT 

DET ENL. 

LAGRUMMET SKA 

ÖVERLÄMNAS TILL 

RIKSÅKLAGAREN 

SOM I SIN TUR SKA 

ÖVERLÄMNA 

ÄRENDET TILL JK 

SOM SKA DRA 

ÄRENDET TILL HD. 

OLAGLIGT AV 

MERKEL OCH ÅSA 

IDESTRÖM!!! 

Se post 5 ovan 

30 

48 2021-03-

31 

JO  Per Lennerbrant 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Per Lennerbrandt 

 fortsätter alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

Diarienummer 2182-

2021. Olagliga 

beslut! Stöder att 

anklagelsen 

UTPRESSNING inte 

faller inom kategorin 

allmänt åtal!  

31 

49 2020-10-

12 

Påminnelse 

KU 

 

DVS svar efter 123 

Karin.Enstrom, Hans.Ekstrom 
 

Inget diarienummer 

. Olagligtt svar 

undertecknat av 

32 
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2020-10-

21 

Beslut 

2021-02-

12 

dagar! Påstår att HGZ inte är behörig att 

kräva ”sakbehandling” i riksdagen 

beroende på att HGZ inte är 

riksdagsman. Jag har inte begärt 

någon ”sakbehandling” i riksdagen.  
Det jag begärt är att KU ska följa svensk lag 

och följa ÅFS 2014:16. 

Dessutom 

Bryr sig alltså inte om att beslutet 

från Östersunds tingsrätt 2019-10-

03, mål nr B 3333-18 helt friar 

Harald Gaunitz från alla 

anklagelser.  

Fortsätter alltså att stödja de falska 

anklagelserna! 

Tony Holmstedt 
KU känner tydligen inte 
till svensk lag. 

 

 Så här olagligt avslutas alla besluten från Särskilda åklagarkammaren, UC, 

Tillsynsavdelningen, JO, JK och riksåklagaren! 

 

 Citat: 
”Förundersökning inleds inte 

Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal 
har förövats. 

23 kapitlet 1 § första stycket” 

 

 23 Kap. Om förundersökning 

1 §   Förundersökning skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns 
anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. 

Förundersökning behöver dock inte inledas, om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Att 
förundersökning inte behöver inledas i vissa andra fall följer av 4 a § och 22 §. 

Om det krävs angivelse för att brottet skall höra under allmänt åtal, får förundersökning trots det 
inledas utan angivelse, om det innebär fara att avvakta en angivelse. I så fall skall målsäganden 
underrättas snarast. Om denne då inte anger brottet till åtal, skall förundersökningen läggas 
ned. Lag (1994:1412). 

 

  
2 §   Under förundersökningen skall utredas, vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl 
föreligga för åtal mot honom, samt målet så beredas, att bevisningen kan vid huvudförhandlingen förebringas i ett 
sammanhang. 

4 §   En förundersökning ska bedrivas objektivt. Vid förundersökningen ska undersökningsledaren 
och den som biträder honom eller henne söka efter, ta till vara och beakta omständigheter och 
bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till hans eller hennes nackdel. 

Förundersökningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för misstanke eller orsakas 
kostnad eller olägenhet. Förundersökningen ska också bedrivas så skyndsamt som 
omständigheterna medger. Om det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen, ska 
den läggas ned. 

Även brottsbekämpande verksamhet före en förundersökning ska bedrivas objektivt. Lag 
(2016:546). 

 

 Förundersökningsprotokoll AM-110190-18 visar inte att Kajbring, Ekeroth, Jämteby och Aronsson har 

falskt anklagat mej för det grova brottet UTPRESSNING. Orsaken är givetvis att Särskilda 

åklagarkammaren, UC, JO, JK, Tillsynsavdelningen och riksåklagaren vill skydda de grovt kriminella 

personerna trots att det är ställt utom varje tvivel att de är skyldiga till den grova falska anklagelsen 
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UTPRESSNING! 

Förundersökningen är alltså olaglig! /Harald Gaunitz 
   

 Beslut från JO 2020-06-03, Dnr 4281-2020  

 

 

 

 

 

 

 Så här beskrivs ”Rättsstatens principer” av Sveriges regering: Sveriges regering har 
beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen: "Rättsstatsprincipen innebär att 
ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att staten och statsorganen är skyldiga att följa 

gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom formell 
legalitet som innebär att lagar följs krävs dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan 

diskriminering och med respekt för individens värdighet och mänskliga rättigheter. Det krävs 
likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande rättsväsende som alla har tillgång till, 
rätt att få anklagelser om brott utredda och prövade inom en rimlig tid i en rättvis rättegång 

inför en oberoende och opartisk domstol, samt förbud mot godtyckligt frihetsberövande. Ett 
fungerande rättsväsende kräver okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater, 

en obunden och opartisk domarkår, samt att domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 
2007/08:109 s. 16). 

 



Sida 11 av 15 

 

Följer de 21 olagliga besluten från bl a Särskilda åklagarkammaren, UC och riksåklagaren 
dessa ”Rättsstatens principer”?  

 I detta dokument finns information som bl a listar upp de 30 olagliga beslut som riksåklagare 
och 13 andra grovt kriminella överåklagare, chefsåklagare, kammaråklagare m. fl. utsatt mej 

för sedan 2018-09-06. Dessa beslut strider mot Svensk lag och mot Lag SFS 
1994:1219 artikel 6, om min rätt till rättvisa enligt FN's mänskliga rättigheter som 
har mandat kringgå brottsligheten inom Sveriges rättsväsende. 

 

 Följer de 22 olagliga besluten från bl a Särskilda åklagarkammaren, UC och riksåklagaren 
dessa ” Svensk lag och mot Lag SFS 1994:1219 artikel 6”? 

 

   

 

 Så här ser det olagliga svaret från Åsa Ideström ut som jag fick som svar på den 

anmälan jag gjorde med anledning av riksåklagarens olagliga stöd av de olagliga 
beslut som jag fått från bl. a. chefsåklagare på Särskilda åklagarkammaren ’vid minst 

22 tillfällen. 

 

 

 

 

   

 

 Så här ser svaret ut från Justitiekanslern ut:  
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Sida 15 av 15 

 

 
 

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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Har ni någon fullmakt från riksåklagaren för att få fatta något så vansinnigt
och olagligt beslut? Riksåklagaren tvivlar tydligen på detta! /Harald Gaunitz 
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Till Riksåklagare Petra Lundh 
Informationskopia Tf. Tillsynschef Susanne Kaevergaad, Peter Svedén 

 

Hej, 
Tack för ditt okunniga och otrevliga svar som, jag kan konstatera, troligen 

är skrivet i ren affekt. 
 

Jag har inte begärt någon överprövning. Det skulle aldrig falla mej in. 
Åtgärderna med anledning av det jag anmäler ska följa svensk lag vilket 

det aldrig har gjort!  
 

Jag skrev en kritisk artikel om kammaråklagare Tobias Kajbring, 

Östersund i min registrerade tidskrift MILJÖBILDER. (Se 
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf) 

På den arikeln hämnades Kajbring på mej genom att anmäla mej för 
”försök till utpressnin”. Tidningen har, av någon, anmälts till JK som dock 

inte vidtagit några åtgärder. Någonting som har med någon sorts 
utpressning finns inte alls i tidskriften. 

 
Jag blev uppringd av en kriminalinspektör som meddelade att jag var 

misstänkt för försök till utpressning och var tvungen att ge namnet på en 
advokat som skulle bistå mej vid ett senare förhör. 

Jag angav en advokat som blev förordnad. 
 

Blev kallad till förhör, inte för ”försök till utpressning”, utan för 
”förgripelse mot tjänsteman”. Detta grundades på det som stod i min 

tidning MILJOBLIDER-19-01. När förhörarna fick veta att det gällde en 

registrerad periodisk tidskrift som var utgiven så gick liksom luften ur 
eftersom ev. tryckfrihetsbrott hanteras av JK som ju f.ö. redan godkänt 

tidningsnumret. 
 

Jag anmälde Kajbring m.fl. till Särskilda åklagarkammaren för ”falsk 
tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. Fick direkt svar där det stod att vare sig 

den falska anklagelsen ”försök till utpressning” eller den falska 
anklagelsen ”förgripelse mot tjänsteman” faller under kategorin allmänt 

åtal. Anmälde dessa falska anklagelser uppåt tio gånger men fick alltid 
samma olagliga svar. Tillyttermera visso fick jag samma svar när jag 

anmälde dessa grova brott till Riksåklagaren. 
 

Så småningom blev jag friad från misstankarna om ”försök till 
utpressning” och ”förgripelse mot tjänsteman” eftersom dessa misstankar 

givetvis tillkommit som ren hämnd för min kritiska artikel i min 

registrerade tidskrift Miljöbilder. 
 

Har fått stor hjälp från ”visselblåsare” såväl inom polisen och 
åklagarsidan i Östersund men även från ”visselblåsare” inom Särskilda 

åklagarkammaren och UC. Igår fick jag ett sådant meddelande till min 
tidning där skribenten meddelade mej att inte ett enda meddelande 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-19-01_A.pdf
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som jag sänt till Särskilda åklagarkammaren, UC eller 

Riksåklagaren har prövats mot Svensk lag. Alla svar från Särskilda 
åklagarkammaren och UC har krönts med en upplysning att de 

anmälningar jag gjort inte faller under allmänt åtal vilket är fel! Detta har 

t.o.m. en expertjurist kopplad till Justitieutskottet ”off the record” 
meddelat mej. 

 
I ett svar från Riksåklagaren daterat 2019-11-19 står bl a att mina 

anmälningar prövats av en högre åklagare dvs en vice överåklagare vid 
Utvecklingscentrum. Än se’n då! Be den höga personen att läsa på Svea 

rikes lag!  
 

Vidare skriver du att jag riktat kritik mot en åklagare vid Särskilda 
åklagarkammaren. Du har tydligen svårt med läsning och läsförståelse! I 

mitt meddelande riktade jag kritik mot ALLA åklagare på Särskilda 
åklagarkammaren, UC och mot Riksåklagaren. Inga beslut från dessa 

instanser följer svensk lag.  
 

Sedan står det att om jag skickar ytterligare skrivelser med 

liknande innehåll så kan de komma att lämnas utan åtgärd. Inte visste 
jag att du, Riksåklagaren, hade sådan humor för alla anmälningar jag 

hittills lämnat till Särskilda åklagarkammaren, UC och Riksåklagaren har 
lämnats utan åtgärd och de har inte följt svensk lag. Att påstå att dessa 

mycket allvarliga anklagelser om att jag skulle hållit på med ”försök till 
utpressning” och ”förgripelse mot tjänsteman” inte faller under allmänt 

åtal är antagligen grovt tjänstefel. 
 

Jag kan förstå din åtgärd att försöka mörka de olagligheter jag blivit 
utsatt för för det hör väl inte till vanligheterna att brottslingar 

vidgår sina brott även om de blir överbevisade. 
 

Jag har flera trumfer på hand. Dels har jag inte begått något brott och 
dessutom är det fullständigt klart att Kajbring med flera utsatt mej för 

grova anklagelser som saknar all grund och som faller inom kategorin 

allmänt åtal. 
Jag har dessutom min tidning där jag kan informera om ditt, 

Riksåklagarens, smutsiga byk! 
 

Du får till 2019-11-10 på dej att se till att rättsliga åtgärder t ex i form 
av start av förundersökning startas mot kammaråklagare Tobias Kajbring 

för de falska anklagelserna han utsatt mej för.  
 

Östersund 2019-11-27 
Hälsningar 

Harald Gaunitz 
Storgatan 61 C 

83133 Östersund 
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P.S.1 Jag tycker att Tf. Tillsynschef Susanne Kaevergaad och Peter 

Svedén kunde hjälpt dej med att förklara t ex vad ”försök till 
utpressning” och ”förgripelse mot tjänsteman” är. Dessutom tycker jag att 

de kunde informerat dej om vilka brott som faller under allmänt åtal eller 

är dessa bisittare lika okunniga som du, Riksåklagaren, i juridik? 
DS.1 

P.S.2 Det hade varit bättre om du, Riksåklagaren, väckt åtal mot 
mej för då hade jag, under huvudförhandlingen, kunnat informera rätten 

om det smutsiga byk du, Särskilda åklagarkammaren och UC utsätter mej 
för. Jag anser att du är helt värdelös på att uttrycka dej verbalt för jag har 

hört dej på sociala medierna. Jag däremot är en mästare i att förklara 
samband verbalt. Dessutom är jag väldigt kunnig i juridik! Detta 

tillsammans borde medföra att förundersökning startas mot bl a Tobias 
Kajbring, Östersund. 

DS.2 
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