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POLISANMÄLAN / ANMÄLAN TILL ÅKLAGARE
ANMÄLARE:
19610706-4310, Anders Sultan, Affärsvägen 27, 246 52 LÖDDEKÖPINGE
Tfn: 046 - 77 15 45, Mobil: 070 - 728 41 67
19600913-0078, Michael Zazzio, Parkgatan 2, 360 51 HOVMANTORP
Tfn: 0478 - 417 37, Mobil: 070 - 274 80 80
556887-8044, ION Silver AB, Produktvägen 12 B, 246 43 LÖDDEKÖPINGE
BROTTSOFFER:
19610706-4310, Anders Sultan, Affärsvägen 27, 246 52 LÖDDEKÖPINGE
19600913-0078, Michael Zazzio, Parkgatan 2, 360 51 HOVMANTORP
556887-8044, ION Silver AB, Produktvägen 12 B, 246 43 LÖDDEKÖPINGE
Anders Sultan och Michael Zazzio äger genom sina respektive bolag Nutritor
AB samt Unificator AB ION Silver AB och är dess två bolagsmän. Anders
Sultan är företagets verkställande direktör och Michael Zazzio är företagets
styrelseordförande.
ANMÄLD:
Enhetschef på avdelningen för läkemedel och narkotika på Läkemedelsverket
19540828-2936, Per-Åke Lennart Sandvold, Duvhöksvägen 17, 757 56
UPPALA. Tfn (bost): 018 - 42 28 56, Tfn (arb, vxl): 018 - 17 46 00

TID OCH PLATS FÖR BROTTEN OCH BESKRIVNING AV DESAMMA:
A)

Samtal i oktober-november 2014 mellan Helsingborgs Dagblads journalist
Joakim Björk (med efternamn Björck i tidningen) och Per-Åke Sandvold.

Samtalet/samtalen under oktober-november månad utmynnade i ett antal
tidningsartiklar under oktober-november månad 2014, i vilka journalisten Joakim
Björck har återgivit att Per-Åke Sandvold har yttrat följande:
Helsingborgs Dagblad: publicerat tisdag 28 oktober 2014 (bilaga A1)
POLISANMÄLER – VILL STOPPA BLUFFMEDICIN
1)

HD: Läkemedelsverket polisanmäler Ion Silver efter HD:s avslöjande.
(Läkemedelsverket måste ha konstaterat att brott har begåtts eller ha skälig
misstanke om att brott har begåtts för att myndigheten ska kunna göra en
polisanmälan. Per-Åke Sandvold begår i och med yttrandet tjänstefel samt
förtal eftersom Läkemedelsverket inte ens har något registrerat ärende när
Per-Åke Sandvold gör yttrandet.)
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2)

HD: Läkemedelsverket kommer att polisanmäla Ion Silver från
Löddeköpinge för brott mot läkemedelslagen.
(Läkemedelsverket måste ha konstaterat att brott har begåtts eller ha skälig
misstanke om att brott har begåtts för att myndigheten ska kunna göra en
polisanmälan. Per-Åke Sandvold begår i och med yttrandet tjänstefel samt
förtal eftersom Läkemedelsverket inte ens har något registrerat ärende när
Per-Åke Sandvold gör yttrandet.)

3)

HD: Läkemedelsverket kommer också att samråda med andra berörda
myndigheter, främst Livsmedelsverket och Konsumentverket. Även
Kemikalieinspektionen kan kopplas in eftersom medlet saluförs som
vattenreningsprodukt på företagets hemsida och på etiketter.
(Läkemedelsverkets enhetschef Per-Åke Sandvold avslöjar i och med
yttrandet att han planerar att begå stämplingsbrott och uppviglingsbrott. I
och med att hans avsikter når andra myndighetsutövare, så genomför han
även ett försök till stämplings- och uppviglingsbrott.)

4)

HD: Vi ska gemensamt titta på vilka sanktionsmöjligheter vi har och vem
som är bäst lämpad att lägga ett saluförbud, säger Per-Åke Sandvold.
(Myndigheter får inte gå ihop och konspirera för att få bort ett medel som
ogillas. Läkemedelsverkets enhetschef Per-Åke Sandvold avslöjar i och
med yttrandet att han i tjänsten planerar att begå stämplings- och
uppviglingsbrott. I och med att hans avsikter når andra myndighetsutövare,
så genomför han även ett försök till uppviglingsbrott. Han avslöjar även att
han planerar att få till ett saluförbud mot medlet trots att Läkemedelsverket
inte har något formellt ärende inregistrerat i diariet)

5)

HD: Han [Per-Åke Sandvold] beskriver målet med insatserna – Det viktiga
är att produkten försvinner från marknaden, eller att man upphör med den
här typen av medicinska påståenden.
(Tjänstemannen Per-Åke Sandvold har i och med sitt yttrande agerat
domstol då han uttrycker sig på detta vis. Han har påstått att något utgör ett
brott utan att det finns någon utredning om det.)

Helsingborgs Dagblad: publicerat onsdag 29 oktober 2014 (bilaga A2)
INGA BIVERKNINGAR MED KOLLOIDALT SILVER
6)

HD: Anders Sultan, vd för Ion Silver, gör i Facebook-gruppen ”Kolloidalt
Silver 2.0” en mängd läkemedelspåståenden med innebörden att kolloidalt
silver och/eller Ionosil hjälper mot cancer, ebola och en lång rad andra
sjukdomar. Han bryter därmed mot läkemedelslagen, konstaterar
Läkemedelsverket.
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(Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket påstår att Anders Sultan bryter
mot lagen, vilket är osant. Anders Sultan har enligt ECHR rätt att yttra sig
som privatperson i privata forum trots att han är verkställande direktör för
ION Silver. Per-Åke Sandvold är i sin myndighetsutövning skyldig att först
och främst ta hänsyn till ECHR)
7)

HD: Läkemedelsverket kommer också att polisanmäla företaget för brott
mot läkemedelslagen.
(Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket påstår att Anders Sultan bryter
mot lagen, vilket är osant. Anders Sultan har enligt ECHR rätt att yttra sig
som privatperson i privata forum trots att han är verkställande direktör för
ION Silver. Per-Åke Sandvold är i sin myndighetsutövning skyldig att först
och främst ta hänsyn till ECHR. Per-Åke Sandvolds yttrande utgör förtal
och är dessutom ett tjänstefel eftersom han inte ska yttra sig om enskilda
ärenden. Det han här yttrar sig om är inte ens något existerande ärende.)

Helsingborgs Dagblad: MIN MENING Publicerad 31 oktober 2014 kl. 04:00
(bilaga A3) http://hd.se/skane/2014/10/31/ion-silver-ab-har-inte
”ION SILVER AB HAR INTE POLISANMÄLTS”
8)

HD: Läkemedelsverket ser så allvarligt på Ion Silvers verksamhet att den
överväger att polisanmäla verksamheten för brott mot Läkemedelslagen.
(Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket pekar här ut de ansvariga för ION
Silver AB som brottslingar som bryter mot lagen. Per-Åke Sandvold är i
sin myndighetsutövning skyldig att först och främst ta hänsyn till ECHR.
Per-Åke Sandvolds yttrande utgör förtal och dessutom tjänstefel eftersom
han inte ska yttra sig om ett enskilt ärende, i synnerhet när ärendet inte ens
existerar på myndigheten.)

9)

HD: Läkemedelsverket ser så allvarligt på Ion Silvers verksamhet att det
överväger att polisanmäla verksamheten för brott mot Läkemedelslagen.
Verkets chefsjurist har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för det.
Se separat artikel. Läkemedelsverket är tydligt med att man vill stoppa
försäljningen och marknadsföringen av kolloidalt silver. Det vill att Ionosil
försvinner från marknaden eller att de olagliga medicinska påståendena
upphör. I det arbetet samråder Läkemedelsverket med Livsmedelsverket
och Konsumentverket. Även Kemikalieinspektionen kan kopplas in.
(Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket visar här att han utan att mot ION
Silver AB ha något registrerat tillsynsärende på myndigheten, att han
planerar att stoppa försäljning och marknadsföring av ett medel för att en
privatperson i sin privata korrespondens talar om det. Per-Åke Sandvold
pekar genom sitt yttrande ut de ansvariga för ION Silver AB som
brottslingar. Per-Åke Sandvold är i sin myndighetsutövning skyldig att
först och främst ta hänsyn till ECHR. Per-Åke Sandvolds yttrande utgör
förtal och dessutom tjänstefel eftersom han inte ska yttra sig om enskilda
ärenden, i synnerhet när de inte existerar på myndigheten.)
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Helsingborgs Dagblad, Skåne: Publicerad 17 november 2014 kl. 04:00
(bilaga A4) http://hd.se/skane/2014/11/17/bluffen-sa-agerar-myndigheterna/
BLUFFEN - SÅ AGERAR MYNDIGHETERNA
10) HD: Läkemedelsverket vill stoppa den olagliga marknadsföringen men ger
Ion Silver en chans att förklara sig.
(Per-Åke Sandvold har ingen rätt att stoppa ION Silver AB:s
marknadsföring. Per-Åke Sandvolds yttrande utgör grund för
tjänstefelsbrott. Per-Åke Sandvold ska inte heller yttra sig om enskilda
ärenden, i synnerhet när de inte existerar på myndigheten.)
11) HD: Anders Sultan bryter mot läkemedelslagen genom påståendet att egna
medlet Ionosil hjälper mot bland annat cancer och ebola. Han
marknadsför medlet, baserat på kolloidalt silver, som vd för tillverkaren
Ion Silver i Löddeköpinge. Detta har Läkemedelsverket konstaterat utifrån
HD:s granskning.
(Per-Åke Sandvold påstår att Anders Sultans privata yttranden och privata
kommunikation och korrespondens skulle vara brottslig. Per-Åke Sandvold
bryter i och med sitt yttrande mot ECHR och det utgör grund för
tjänstefelsbrott samt förtal.)
B) Samtal i slutet av oktober 2014 mellan DN:s journalist Osama Carp och
Per-Åke Sandvold.
Samtalet utmynnade i en tidningsartikel där Osama Carp beskrev att Per-Åke
Sandvold till honom har yttrat följande:
Dagens Nyheter: Publicerad 2014-10-26 09:58 (bilaga B1)
http://www.dn.se/ekonomi/skansk-man-pastar-sig-kunna-bota-ebola
SKÅNSK MAN PÅSTÅR SIG KUNNA BOTA EBOLA
12) DN: Vi fördömer att man gör medicinska påståenden om produkter som
inte är godkända som läkemedel. Känsliga människor utsätts och man
tjänar pengar på dem som tar sådana här saker som ett sista halmstrå,
säger Per-Åke Sandvold, chef på Läkemedelsverkets enhet för kontroll av
narkotika och olagliga läkemedel.
(Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket har inte rätt att fördöma en
privatperson som gör medicinska påståenden, särskilt inte om den personen
refererar till vetenskapliga studier. Läkemedelsverkets fördömande strider
mot artiklarna 8-11 i ECHR samt mot prejudikat i ECHR baserat på
yttrandefriheten och rätten till privatliv samt privat korrespondens.)
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13) DN: Om man påstår att det hjälper mot medicinska diagnoser – och i det
här fallet är det ju inte vilka som helst utan även ebola, cancer, alzheimer
och så vidare – då fördömer vi det helt. Finns det ingen vetenskap bakom
påståenden, då finns det heller inget stöd för sådan marknadsföring.
(Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket har inte rätt att fördöma en
privatperson som gör medicinska påståenden, särskilt inte om den personen
refererar till vetenskapliga studier. Läkemedelsverkets fördömande strider
mot artiklarna 8-11 i ECHR samt mot prejudikat i ECHR baserat på
yttrandefriheten och rätten till privatliv samt privat korrespondens. Per-Åke
Sandvold begår i och med sitt yttrande förtal eftersom det finns
vetenskapliga bevis och rapporter för de påståenden som Anders Sultan har
gjort i sin privata korrenspondens, och även om han inte angav referenser
till sina påståenden så skulle det ändå inte utgöra något brott enligt ECHR.
Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket kan uppenbarligen inte skilja på
marknadsföring och privat korrespondens – uttalandet ger sken av att det
som Anders Sultan har sagt som privatperson skulle vara brottsligt.)
14) DN: Den här sortens produkter och de eventuella regel- och lagbrott som
följer med dem berör flera myndigheter. I gränslandet finns förutom
Läkemedelsverket bland andra Livsmedelsverket, Konsumentverket,
Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen och den aktuella kommunen. – Vi
skulle behöva samarbeta runt den här typen av kvacksalveri.
(Uttalandet visar att Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket är beredd att
konspirera med andra myndigheter för att tysta ner information som man
har rätt att uttrycka enligt Europakonventionen om de mänskliga
rättigheterna.) Per-Åke Sandvold pekar dessutom ogrundat ut ION Silver
AB:s två ägare, Anders Sultan och Michael Zazzio som kvacksalvare,
vilket utgör förtal.)
15) DN: – Även om han [Anders Sultan] gör de här påståendena om kolloidalt
silver i slutna grupper på Facebook begår han ett lagbrott. Det finns goda
underlag för polisanmälan, och om det inte redan har gjorts en så borde
det starkt övervägas, säger Per-Åke Sandvold.
(Per-Åke Sandvold påstår att Anders Sultan är brottslig trots att det enligt
artikel 8-11 i ECHR inte alls kan vara något brott att yttra sig som
privatperson.)
C) Telefonsamtal på dagen den 27 oktober 2014 mellan Michael Zazzio och PerÅke Sandvold (bilaga C1 - bilagd ljudfil på cd).
Under samtalet erkänner Per-Åke Sandvold att han till Ossi Carp har sagt att
”även om Anders Sultan gör de här påståendena (medicinska påståenden) om
kolloidalt silver i slutna grupper på facebook så begår han lagbrott”.
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Påståendet som Per-Åke Sandvold har gjorde till journalisten Ossi Carp
publicerades i Dagens Nyheter. Per-Åke Sandvold har därmed i sin tjänst spridit
osann och ogrundad desinformation samt har i sin tjänsteutövning utpekat
Anders Sultan som brottslig liksom företaget ION Silver AB.
Påståendet som Per-Åke Sandvold har yttrat strider emot Europakonventionen
för skydd om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (ECHR,
artikel 8-11). Statens tjänstemän är principiellt sett skyldiga att i första hand följa
ECHR. Om en myndighetsutövare bryter mot ECHR så begår hen tjänstefelsbrott
som faller under allmänt åtal och åklagare är därmed skyldig att väcka allmänt
åtal.
D) Telefonsamtal på kvällen den 27 oktober 2014 med Helsingborgs Dagblad
(bilaga C2 - bilagd ljudfil på cd).
Enligt bifogat telefonsamtal kan man sluta sig till att Per-Åke Sandvold till
Helsingborgs Dagblads journalist Joakim Björck, har sagt att:
”Läkemedelsverket kommer att polisanmäla Ion Silver AB för brott mot
Läkemedelslagen”.
”Läkemedelsverket kommer att samarbeta med andra myndigheter för att lägga
ett saluförbud (om produkten Ionosil). Ambitionen är att få bort produkten
Ionosil från marknaden”.
Per-Åke Sandvold har, i och med sitt yttrande, visat att han försöker att uppvigla
andra myndigheter mot ION Silver AB och Anders Sultan, innan
Läkemedelsverket har gjort någon som helst utredning eller ens har något på
myndigheten registrerat tillsynsärende.
Per-Åke Sandvold har, i och med sitt yttrande, visat att han har en på förhand
färdig attityd till ION Silver AB och Anders Sultan. Per-Åke Sandvold bryter
därmed mot Regeringsformen i Grundlagen samt emot förvaltningslagen.
E) Telefonsamtal på dagen den 28 oktober 2014 mellan Michael Zazzio och PerÅke Sandvold (bilaga C3 - bilagd ljudfil på cd).
Under telefonsamtalets gång bekräftar Per-Åke Sandvold återigen att han har
sagt att Läkemedelsverket ska polisanmäla ION Silver AB. I och med sitt
yttrande visar att han har en på förhand färdig attityd till ION Silver AB och dess
ägare. Per-Åke Sandvold i och med sitt yttrande och sin partiska inställning,
vilket strider mot Regeringsformen i Grundlagen samt emot förvaltningslagen.
F) Beslut om att inleda ett tillsynsärende mot ION Silver AB (bilaga D).
Per-Åke Sandvold har redan den i oktober yttrat till HD att Anders Sultan skall
polisanmälas. Detta yttrar Sandvold utan att Läkemedelsverket har genomfört
någon utredning eller att det ens finns något diariefört ärende som rör vare sig
ION Silver AB, Anders Sultan eller Michael Zazzio.
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Per-Åke Sandvold beslutade först 2014-11-06 att inleda ett tillsynsärende,
diarienummer 6.10.1-2014-092000, mot ION Silver AB och dess verkställande
direktör Anders Sultan. Beslutet att inleda ärendet överensstämmer inte med
Regeringsformen i Grundlagen, vilken innebär allas likhet inför lagen liksom att
all myndighetsutövning skall utgå ifrån folket och utföras opartiskt. Per-Åke
Sandvold agerar partiskt i ärende 6.10.1-2014-092000 eftersom han redan innan
Läkemedelsverket hade inlett någon form av utredning hade uttalat sig i negativa
ordalag om ION Silver AB och vad Anders Sultan talar om och säger på sin
fritid och i egenskap av privatperson. Per-Åke Sandvold beaktar inte ECHR och
negligerar sådan internationell lagstiftning som omfattar hans tjänstgöring.
Per-Åke Sandvold har visat att han förebereder att uppvigla andra myndigheter
för att attackera Ion Silver och arbeta för att få bort deras produkt från
marknaden.

LAGRUM:
1)

BB 5 kap. Om ärekränkning

2)

BB 20 kap. Om tjänstefel/grovt tjänstefel

3)

BB 23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till
brott

4)

Eventuellt fler brottsrubriceringar i BB

SAMMANFATTNING OM BROTTEN:
Per-Åke Sandvold har i tjänsten, under oktober månad 2014, före den 5
november 2014, pekat ut Anders Sultan som brottslig. Detta har Per-Åke
Sandvold gjort utan att det på Läkemedelsverket har funnits något tillsynsärende
eller beslut om något sådant mot Anders Sultan eller det företag, ION Silver AB,
som Anders Sultan är verkställande direktör i och som Per-Åke Sandvold har
yttrat sig om.
Ett tillsynsärende mot ION Silver AB, tillverkare av produkten Ionosil, inleddes
och registrerades i Läkemedelsverkets diarieförteckning först 2014-11-06. Mer
än en drygt vecka innan dess hade Per-Åke Sandvold yttrat sig om hur
Läkemedelsverket kommer att agera mot ION Silver AB. Ett sådant beteende i
tjänstgöring utgör en brottslig gärning och ligger till grund för tjänstefel.
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BEVISNING:
Av Michael Zazzio inspelade telefonsamtal mellan Michael Zazzio och Per-Åke
Sandvold på dagen 2014-10-27 samt på dagen 2014-11-28 och dessutom ett
telefonsamtal på kvällen 2014-11-27 mellan Michael Zazzio och en journalist på
Helsingborgs Dagblad.
Bifogade tidningsartiklar utgör bevisning om vad Per-Åke Sandvold har yttrat
om ION Silver AB, om dess båda ägare samt om Anders Sultan vid namn.
Bifogad diariebild bevisar att brotten har utförts innan ett ärende ens existerade.

VITTNEN:
Journalist på Helsingborgs Dagblad: 19730409-3979, Joakim Fredrik Görgen
Björk, (efternamnet stavas Björck i tidningen) Ministervägen 25, 227 62 LUND.
Journalist på Dagens Nyheter: 19730507-4176, Osama Khalaf Carp (Ossi Carp i
Dagens Nyheter), Katarina Bangata 51 (lgh 1103), 116 39 STOCKHOLM.

ÅTALSANGIVELSE:
De anmälda brotten och gärningarna anges till åtal.

BILAGOR:
Papperkopior:
A1) Tidningsartikel i Helsingborgs Dagblad, 2014-10-28
A2) Tidningsartikel i Helsingborgs Dagblad, 2014-10-29
A3) Tidningsartikel i Helsingborgs Dagblad, 2014-10-31
A4) Tidningsartikel i Helsingborgs Dagblad, 2014-11-17
B) Tidningsartikel av Osama ”Ossi” Carp i Dagens Nyheter, 2014-10-26
D) Läkemedelsverkets skärmbild över tillsynsärende 6.10.1-2014-092000.
CD-skiva:
C1) Telefonsamtal 2014-10-27 mellan Michael Zazzio och Per-Åke Sandvold.
C2) Telefonsamtal 2014-10-27 mellan Michael Zazzio och HD:s journalist.
C3) Telefonsamtal 2014-10-28 mellan Michael Zazzio och Per-Åke Sandvold.
Löddeköpinge den 1 december 2014

Anders Sultan, tillika för ION Silver AB samt Michael Zazzios räkning

