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Anna Svanberg <anna.svanberg@gmail.com>

AMR-739-20 
2 messages

Anna Svanberg <anna@annasvanberg.net> Wed, Jan 29, 2020 at 7:02 PM
To: carina.gustafsson@aklagare.se

Hej Carina, 

jag skriver till dig då jdu är ansvarig för ärendet. Det här är mitt andra nyfödda barn som på ett hänsynslöst sätt rycks 
från mig av socialtjänsten med hjälp av osanningar, och det här går inte. 2016 bara tog socialtjänsten i Solna min 
nyfödda son med hjälp av osanningar och nu bara tar socialtjänsten i Trollhättan min nyföddda dotter från mig med 
hänvisning till osanningarna som hänger kvar sedan 2016. 2016 i samband med att jag födde mitt första barn kom 
socialtjänsten och påstod att jag använder droger och har psykisk ohälsa (dessa uppgifter kommer från ett förtal från 
någon okänd och det är fortfarande inte utrett vem dessa förtal kommer ifrån, och det finns ingen sanning i dem och 
bevis finns både i skrift och inspelat på band att socialtjänsten kommer med dessa osanningar) och på dessa grunder 
tog de mitt första barn, och nu kommer socialtjänsten i Trolllhättan bara dagar efter min förlossning och påstår 
samma sak och hänvisar till samma förtal, och tar mitt nyfödda barn på samma grund. Och det finns ingen sanning 
alls i dessa förtal, de är tagna från luften. 
Jag har varken träffat socialtjänsten i Solna eller i Trollhättan innan de fattat beslut om omedelbart omhändertagande 
av mitt nyfödda barn. 

Min dotter tycker så mycket om sin mamma och vill ha tillbaka sin mamma. Det är inte snällt mot henne att ta ifrån 
henne sin mamma och ta ifrån henne amningen som är så viktig för hennes hälsa. Jag anser att socialtjänsten gör 
henne illa genom att ta ifrån henne sin mamma, min dotter är inte ens en månad gammal och behöver sin mor mer 
än någonsin. Detta handlar verkligen inte om barnets bästa, utan detta handlar om terror, maktmissbruk och 
övergrepp från socialtjänsten.  

Jag har inte sett mitt barn sedan de tog henne den 10 januari från mig, men än på bilder, och jag känner inte igen min 
dotter. Hon ser helt förändrad ut, hon är blek. Jag vet inte ens vem som har hand om min dotter, hur hon bor, hur hon 
har det och det går inte att ringa eller besöka bostaden där min dotter befinner sig, och jourmamman svarar inte i 
telefon. Jag har ingen insyn alls.
Jag upplever detta som brott mot liv och hälsa, brott mot familj, brott mot frihet och frid, ofredande, ärekränkning, 
förtal, terror etc. Detta som jag och min familj utsätts 
 för och den här behandlingen är helt inhuman. 

Jag försöker att prata med socialtjänsten, ställa frågor, men det går inte. När jag frågar socialtjänsten vad skälen är 
för att göra så här får jag inget svar. 

Det behövs en utredning, att sanningen kommer fram, och att åtal ska väckas för tjänstefel pga förtal/lögner, och 
åsidosättande av uppsåt av vad som gäller för uppgiften. Man får inte trakassera någon så här, och ta deras nyfödda 
barn ifrån dem på lögner och förtal, det är väldigt allvarligt. 

Mvh,  
Anna 

 

---------- Forwarded message --------- 
From: Reg Åk Uddevalla <registrator.ak-uddevalla@aklagare.se> 
Date: Wed, Jan 29, 2020 at 12:34 PM 
Subject: SV: Anmälan 
To: Anna Svanberg <anna@annasvanberg.com> 

Hej

 

Ärendenumret är AMR-739-20, åklagare Carina Gustafsson.

mailto:registrator.ak-uddevalla@aklagare.se
mailto:anna@annasvanberg.com


2021-04-18 Gmail - AMR-739-20

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=1219a948c7&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-8496401649741748869&simpl=msg-a%3Ar8368… 2/5

 

Med vänlig hälsning

 

Caroline

 

Registrator

 

Åklagarområde Väst | Åklagarkammaren i Uddevalla

Box 674 | 45124 Uddevalla

Växel 010-562 71 50

www.aklagare.se

 

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.

 

 

 

Från: Anna Svanberg <anna@annasvanberg.com>  
Skickat: onsdag den 29 januari 2020 12:21 
Till: Reg Åk Uddevalla <registrator.ak-uddevalla@aklagare.se> 
Ämne: Re: Anmälan

 

Hej, 

 

finns det något ärendenummer på detta? Vem är ansvarig för ärendet? 

 

Mvh

 

On Tue, Jan 28, 2020 at 1:59 PM Anna Svanberg <anna@annasvanberg.com> wrote:

Hej. 

 

Jag vill anmäla att jag, mitt barn och min familj har blivit utsatt för ett brott av socialtjänsten i Trollhättan stad. 

 

Den 3 januari födde jag en dotter. Då min dotter var frisk och välmående fick vi tidig hemgång från sjukhuset. Den
10 januari tränger sig socialtjänsten in i min anhörigas (min mors) bostad med hjälp av polis. Socialtjänsten säger
att de har fattat beslut om att omhänderta min nyfödda dotter som är 6 dagar gammal. Jag och min mor blir helt
chockade. Det uppstod en väldigt stressig situation. Jag frågar socialtjänsten varför de tränger sig om och ska
omhänderta min nyfödda dotter. De ger inget tydligt svar. Jag frågar dem om de har ett beslut med sig. Den ena
socialassistenten (Helena Skymberg) räcker fram ett beslut. När jag läser det ser jag att det är 80-90% osanningar

http://www.aklagare.se/
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i det. Jag säger till socialtjänsten att det som står i detta beslutet är osanningar. De tar ingen notis om det och
lyssnar inte på det. De tar också med sig beslutet när de går. De säger att de ska ta min dotter till ett jourhem. De
stressar väldigt mycket. De var i bostaden 10-15 minuter max och sliter med sig barnet som ligger och sover, trots
att vi påtalar att det är dags för barnet att amma och få blöjbyte. De tar ingen notis eller hänsyn till detta och Tina
Ekerum sliter med sig barnet, virar in henne i filt utan att ta på barnet overall och tar ut henne i vinterkylan (detta
filmade jag). De har inga kläder med sig, ingenting. De lämnar en adress till ett jourhem nästan 10 mil bort dit de
påstår att de ska ta henne men inget telefonnummer. Jag hittar telefonnumret till jourfamiljen på eniro och ringer
men de nekar till att de inte har ett jourhem och att de ska ta emot ett barn från socialtjänsten. Min dotter ska ha
varit där i drygt två veckor nu, och de mödar sig inte att varken svara i telefon, på sms och jourhemmet går inte att
besöka. Det ligger nästan tio mil bort och har flera andra placerade barn och hundkennel med många jack russel
hundar. Jag känner mig orolig över att min nyfödda dotter är där och jag har sett bilder på min dotter som ser
oroväckande ut. Ett foto som jag fått från jourhemmet bifogas där det ser ut som hon har ett blåmärke på kinden,
detta har jag påtalat till socialtjänsten men inte fått någon kommentar kring.
 
Här är bild på mig och min dotter dagen innan socialtjänsten kom och hämtade henne: http://www.bloggen.
annasvanberg.com/?p=2821 

 

Ingen av mina släktingar har fått träffa min litta dotter än, fast vi är en stor släkt och socialtjänsten förvägrar mig att
träffa mitt barn och amma mitt barn mer än en 30 min i en umgängeslägenhet. Ingen annan får vara, inte ens
mormor. Jag anser att det är ett övergrepp både mot mig och mitt barn, och detta är inget annat än terror. Jag har
valt att avstå från detta umgänge då jag anser att det skulle stressa både mig och barnet. 

 

Jag har inte fått några motiverar till de här handlingarna, mer än osanningar. Inga godtagbara förklaringar. 

 

Det ska tilläggas att jag varit med om precis samma sak en gång tidigare 2016. Då tog socialtjänsten ifrån mig mitt
nyfödda barn i princip redan innan det fötts - detta omhändertagande grundades också på lögner, och förtal
osanningar. Nu har socialtjänsten i Trollhättan grundat sitt omhändertagande på det tidigare omhändertagandet för
fyra år sen, som även det grundades på osanningar. Ingenting har utretts. Gällande det tidigare omhändertagandet
har jag aldrig träffa en enda av dessa socialassistenter som tagit mitt nyfödda barn ifrån mig. Jag har nu tagits ifrån
två nyfödda barn utan att det finns något skäl -det enda som finns är osanningar, lögner och förtal. 

 

Nu vill jag ha en ordentlig utredning - det är en min rättighet i en rättsstat och demokrati. Ingen ska behöva bli
fråntagen två nyfödda barn på lögner, osanningar och förtal, som jag har blivit. 

 

Detta handlar om terror, elakhet, grymhet, hänsynslöshet, trakasseri, inte om barnets bästa! 

 

Jag vill att detta reds ut i domstol och att jag får en upprättelse för detta som är så viktigt både för mig och mina
barn. Det som jag har utsätts för är inhumant och både jag och mina barn har farit illa av socialtjänstens
maktmissbruk, övergrepp och osanningar. 

 

Jag är frisk. normal och har alltid varit mycket skötsam, är högutbildad (har två master of science degrees). Ur mitt
cv: Dubbel studentexamen från Sverige och Frankrike. Civilingenjörsexamen från Chalmers. Civilekonomexamen
och ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan. Journalistutbildning från Poppius journalistskola.
Socionomutbildad. En halv sjuksköterskeutbildning. Även läst fristående kurser, inom bland annat juridik. Jag är
ambitiös, duktig, ansvarsfull, och begåvad. 
 
Ansvariga för detta på socialtjänsten i Trollhättan är framförallt socialassistent Tina Ekerum (19850508-4809), och
det är henne jag vill anmäla för tjänstefel. Jag bifogar det som Tina Ekerum har skrivit i beslutet om omedelbart
omhändertagande samt mina kommentarer till det hon har skrivit, i vilken framgår vad som är osant som Tina
skriver. Tina har gått på andras osanningar, utan att minsta belägg för vad hon skriver. Det som skriver är spridning
av förtal mot mig. 
 
Det är viktigt att detta reds ut omgående, då min älskade fina dotter behöver få tillbaka sin mamma så snart som
möjligt och få fortsätta att amma, vilket vetenskapligt bevisat är mycket viktigt för barnet och mamman både
näringsmässigt, immunologiskt och känslomässigt (se bifogad skrift om det). 

 

http://www.bloggen.annasvanberg.com/?p=2821
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Socialtjänsten måste ställas till svars för detta och alla osanningar och lögner måste UTREDAS. Man kan inte ta
ett barn på lögner- det är det stöld av barn. Jag har varit med om detta två gånger - och nu får det vara nog. Detta
ska man inte behöva vara utsatt för i ett land som Sverige. Detta är identiskt med hur kvinnor behandlades i
diktaturen Chile, när det blev ifråntagna sina barn på lögner och osanningar.

 

Vänligen återkom med ett målnummer så att jag kan komplettera. Har ni några frågor till mig

 

Vänligen, 
Anna Svanberg, 8007115689 
Tfn. 070-0039538 

E-postadress: anna@annasvanberg.com   

Anna Svanberg <anna@annasvanberg.net> Sun, Apr 18, 2021 at 6:27 AM
Draft To: Reg Åk Uddevalla <registrator.ak-uddevalla@aklagare.se>, robert.beckard@aklagare.se

Hej,

vidarebefordrar komplettering i ärendet. 

Mvh 
Anna 

---------- Forwarded message --------- 
From: Anna Svanberg <anna@annasvanberg.net> 
Date: Wed, Jan 29, 2020 at 8:02 PM 
Subject: AMR-739-20 
To: <carina.gustafsson@aklagare.se> 

Hej Carina, 

jag skriver till dig då du är ansvarig för ärendet. Det här är mitt andra nyfödda barn som på ett hänsynslöst sätt stjäls 
från mig av socialtjänsten med hjälp av lögner som utgör förtal. 2016 stal socialtjänsten i Solna min nyfödda son med 
hjälp av lögner och nu bara tar socialtjänsten i Trollhättan min nyföddda dotter från mig med hänvisning till lögnerna 
som hänger kvar sedan 2016. 2016 i samband med att jag födde mitt första barn kom socialtjänsten och påstod att 
jag använder droger och har psykisk ohälsa (dessa uppgifter kommer från ett förtal från någon okänd och det är 
fortfarande inte utrett vem dessa förtal kommer ifrån, och det finns ingen sanning i dem och bevis finns både i skrift 
och inspelat på band att socialtjänsten kommer med dessa osanningar) och på dessa grunder tog de mitt första barn, 
och nu kommer socialtjänsten i Trolllhättan 6 dagar efter min dotter föddes och påstår samma sak och hänvisar till 
samma förtal, och tar mitt nyfödda barn på samma grund. Och det finns ingen sanning alls i dessa förtal, de är tagna 
från luften. 
Jag har varken träffat socialtjänsten i Solna eller i Trollhättan innan de fattat beslut om omedelbart omhändertagande 
av mitt nyfödda barn och mitt yttrande över detta ignoreras.

Det här är så hänsynslöst inhumant elakt och grymt som något kan bli både mot mig och min dotter. 

Min dotter tycker så mycket om sin mamma och vill ha tillbaka sin mamma. Det är inte snällt mot henne att ta ifrån 
henne sin mamma och ta ifrån henne amningen som är så viktig för hennes hälsa. Socialtjänsten gör min dotter illa 
genom att ta ifrån henne sin mamma, min dotter är inte ens en månad gammal och behöver sin mor mer än 
någonsin. Detta handlar verkligen inte om barnets bästa, utan detta handlar om terror och maktmissbruk från 
socialtjänsten. 

Jag har inte sett mitt barn sedan de tog henne den 10 januari från mig, men än på bilder, och jag känner inte igen min 
dotter. Hon ser helt förändrad ut, hon är blek. Jag vet inte ens vem som har hand om min dotter, hur hon bor, hur hon 
har det och det går inte att ringa eller besöka bostaden där min dotter befinner sig, och jourmamman svarar inte i 
telefon. Jag har ingen insyn alls. För mig som mamma är detta verkligen psykisk misshandel. 

Detta handlar om brott mot liv och hälsa, brott mot familj, brott mot frihet och frid, ofredande, ärekränkning, förtal, 
terror etc. Detta som jag och min familj utsätts för och den här behandlingen är helt inhuman.

Jag försöker att prata med socialtjänsten, ställa frågor, men det går inte, socialtjänsten "är som en vägg att prata 
med". 
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Det behövs en utredning, att sanningen kommer fram, och måste anmäla socialtjänst i trollhättan för tjänstefel, pga:

förtal. Bevis på förtal finns, både skriftligt och inspelat på band. 
ärekränkning, förolämpning och förolämpande beteende - detta är ett angrepp och skadar mitt anseende 
heder och ära
stöld av nyfött barn 
psykisk misshandel 
människohandel-någon tjänar väldigt mycket pengar på detta
ofredande 
terrror, maktmissbruk 
hemfridsbrott 
inhuman behandling (enligt EMKR art 3)
olaglig överträdelse (av EMKR art8)
åsidosättande av uppsåt av vad som gäller för uppgiften (tjänstefel)
trakasseri 

Man får inte trakassera någon och ta deras nyfödda barn ifrån dem på lögner och förtal. Soc ska hjälpa de barn som 
verkligen behöver, inte missbruka sin makt för att trakassera någon.

Jag har blivit bestulen på båda min nyfödda barn av socialtjänsten med hjälp av lögner och förtal och nu vill jag ha en 
upprättelse och utredning-inte kanske om en månad utan nu. Detta handlar om ett pågående brott så länge min 
dotter är stulen från mig. 

Att stjäla två nyfödda barn ifrån mamman är ett allvarligt brott och det är vad som hänt. Detta måste utredas, och
sanningen komma fram. Jag hoppas att det finns någon hjälp att få av samhället när man blir bestulen på sina barn
(oavsett vem som begår det) och när man blir utsatt för sådant här allvarligt brott - Sverige är ju inte en anarki.

Vänta inte med att agera- detta skadar både mig och min dotter, ju längre detta pågår. Ställ Tina Ekerum till svars och
red ut alla osanningar/lögner.

Med vänlig hälsning, 
[Quoted text hidden]


