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Tillsynsenheten
Dnr. A214.658/2022 och Dnr. A200.518/2022
Jag tackar ör att ni ordnade så att jag äntligen ck hämta ut mina kopior på de polisanmälningar jag gjort
avseende Estoniakatastrofen, den katastrof som tog min fars liv.
Jag ser härmed att alla mina polisanmälningar är sekretessbelagda, av ör mig o örklarlig anledning, och
vad värre är, de är även per automatik, inom två minuter efter det att jag sänt in polisanmälan, beslutade
att: Förundersökning inleds ej.
Dessa beslut ut örs dessutom inte av en örundersökningsledare utan av en obefordrad polisassistent eller
en inspektör.
- Vilket lagrum stödjer sig Polismyndigheten på när polismyndigheten sekretessbelägger
mina polisanmälningar avseende Estoniakatastrofen?
- Vilket lagrum stödjer sig Polismyndigheten på när polismyndigheten per automatik
beslutar att Förundersökning inleds ej.
- Vilket lagrum stödjer sig Polismyndigheten på när polismyndigheten låter en obefordrad
polisassistent agera örundersökningsledare?
Är detta verkligen örenligt med rättssäkerheten i en demokratisk rättstat?
Jag antar därmed att lagrummet Polismyndigheten använder sig av är: Regeringsformen 12 Kap 9 § sista
stycket. ”Om det nns synnerliga skäl, år regeringen besluta att vidare åtgärder ör att utreda eller lag öra en
brottslig gärning inte ska vidtas”. Lag (2010:1408).
Jag vill i samband med mitt antagande ställa öljande frågor.
- Vem har beslutat att Estoniakatastrofen skall lyda under detta lagrum?
- När togs detta beslut?
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Vidare vill jag ha en örklaring på hur kommer det sig att trots att polismyndigheten, oftast PKC- grupp,
som genom en obefogad polisassistent eller en inspektör inom 2 minuter efter det att min polisanmälan
lämnats, beslutar att "Förundersökning inleds ej" att ärendet ändå skickas vidare till polismyndighetens
Avdelningen ör särskilda utredningar, SU, som är en fristående och oberoende avdelning inom
Polismyndigheten som utreder misstänkta brott som bland annat polisanställda, polisstudenter, domare
och åklagare kan ha gjort sig skyldiga till, när "samma" polismyndighet redan har beslutat att
"Förundersökning inleds ej".

Och hur kommer det sig då vidare att SU i sin tur skickar ärendet vidare till Särskilda åklagarkammaren
hos åklagarmyndigheten där man främst handlägger misstankar om brott av poliser, åklagare, domare,
riksdagsmän och vissa andra befattningshavare, när polismyndigheten redan beslutat att
"Förundersökning inleds ej".
Och hur kommer det sig då att Särskilda åklagarkammaren, överåklagare, i sin tur skickar ärendet
vidare till antingen Riksåklagare, KU, Justitiekanslern eller Justitieminister Morgan Johansson, där
då dessa människor meddelar mig att "Förundersökning inleds ej" i och med att man "antar" att brott
som begåtts inte lyder under allmänt åtal, när polismyndigheten redan beslutat att
"Förundersökning inleds ej".
Vad är poängen med detta ... beslutet är ju redan fattat, antagligen per automatik, under exakt samma
stund som jag lämnat in min polisanmälan.
Är inte detta enbart att slösa Svenska skattepengar och många människors tid, där de helt uppenbart hade
kunnat ut öra något viktigare arbete. Beslutet om ”Förundersökning inleds ej” är ju redan fattat
veckor eller månader tidigare.

Stockholm 19 maj 2022
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Åsa Myrberg
Rin vägen 23
178 51 Ekerö
Tel. 073 312 23 04
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