
1 
 

Sundsvalls kommun och Region Västernorrland  sida 1 av 10 
 

Till Sundsvalls kommuns alla folkvalda i kommunfullmäktige 
Till Region Västernorrlands alla folkvalda i regionfullmäktige 
Till Sundsvalls kommuns kommunstyrelse  
Till Region Västernorrlands regionstyrelse  
Till kommundirektören i Sundsvalls kommun 
Till regiondirektören i Region Västernorrland 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator dels i 
Sundsvalls kommun(SK) och dels i Region Västernorrland(RVN), begär 
diarieblad/dnr av SK och begär dagboksblad av RVN. 
 
Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet i 

rättssäkerhetssynpunkt är av särskilt stor intresse om att lag ska åtföljas 
och säkerställas av makt- och myndighetsutövarna inom dels Sundsvalls 
kommun och dels inom Region Västernorrland. 
 

 
Observera att all kommunicering ska ske genom e-post till undertecknad 

 
2018-07-20 
 

På förekommen anledning utifrån vad anställd 

verksamhetschef i Sundsvalls kommun anser fullständigt 

godtyckligt och skönsmässigt utan något stöd alls i 

gällande lag och rätt 

 

Ärendet till er bägge motparter(SK & RVN) utgår således från en anställd 
av skattemedel, en verksamhetschef Annika Eriksson anställd av 
Sundsvalls kommun, citerat vad denne senast kommunicerat och påstår 
i ärende SN-2018-00264 , av 17 juli 2018, citat; 
 
 
Från: Eriksson Annika [mailto:annika.g.eriksson@sundsvall.se]  
Skickat: den 17 juli 2018 12:32 
Till: eueeshealthcare@gmail.com 

Kopia: Klyvert Nina 
Ämne: Dnr SN-2018-00264- Avseendde klagomål och fullmakt 

 
Hej Ulf 
 
Återkommer med svar i enlighet med tidigare skrivelse daterad den 12 juli 2018 – avseende din mor 
och läkemedelsadministration. Svaret är i enlighet med det vi då aviserade.  
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Avseende fullmakten så är vår bedömning att fullmakten inte fråntar oss att ge en god och säker 
vård. Ordinerad behandling ska fullföljas om inte annat överenskommits med patient och läkare. Din 
fullmakt är inte tillämplig i dessa delar.  
 
Frågan är utredd i samråd med Chefsläkare vid Region Västernorrland, Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) Sundsvalls kommun, tjänstemän vid Inspektionen för vård och omsorg samt 
Socialstyrelsen. Till stöd för vårt ställningstagande har vi också tagit del av tidigare IVO-ärenden 
avseende fullmakt.  
 
Ordinerade läkemedel signeras digitalt i läkemedelsmodulen Pascal och därmed är det vidimerat. 
 Papperskopia ska därmed överensstämma den digitalt signerade.  
 

Med vänlig hälsning 
 
Annika Eriksson 
Verksamhetschef 
Hälso- och Sjukvård 
Socialtjänsten Sundsvalls Kommun 
Tfn: 060- 19 12 86 
E-post: annika.g.eriksson@sundsvall.se 
 
Sundsvalls kommun 
851 85 Sundsvall 
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4  
Växel 060-19 10 00 
www.sundsvall.se 
 

Slut citat 
 

 

Den rättsliga grunden skall särskilt anges 

 
Begär ett i laga ordning beslut fullständigt motiverat och därtill fullt 
följbart och fullt förståligt med besvärshänvisning utifrån gällande lag och 
rätt. 
 
Alltså då utifrån att makt- och myndighetsutövningen i Sverige ska ske 
under lagarna, men den anställde har uppenbart inte alls förmågan eller 
kompetensen att förstå och att säkerställa rättssäkerheten genom och 
utifrån att i makt- och myndighetsutövningen i Sverige ska säkerställas 
utifrån vad som ges vid handen i svensk grundlag 1Regeringsformen(RF) 
1:1 citat; 
 

                                                             
1 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm  

mailto:annika.g.eriksson@sundsvall.se
http://www.sundsvall.se/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm
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Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick 
och genom kommunal självstyrelse. 
   Den offentliga makten utövas under lagarna. 
 
Slut citat. 
 

 

GRUNDLAGSBROTT 

Den anställde verksamhetschefen i Sundsvalls kommun underlåter, 
undanhåller och aktivt förhindrar svensk grundlag att gälla i ärendet, 
bevisligen finnes ingen rättslig grund alls i vad som kommunicerats från 
den anställde verksamhetschefen Annika Eriksson i Sundsvalls 
kommun(SK). 
 
 

Fullständigt godtyckligt och skönsmässigt och därmed 

grovt bedrägligt vilseledande 

Det enda som kommunicerats av verksamhetschefen är en skönsmässig 
och fullständigt godtycklig textmassa, bevisligen är det så. 
 
Detta är då i strid emot i svensk lag och rätt existerande 
2legalitetsprincipen. 
 

 

Kausalitet/samband 

Begär därför att Sundsvalls kommun och Region Västernorrland 
tillsammans säkerställer ett i laga ordning beslut fulltständigt motiverat 
och fullt följbart och därtill fullt förståligt beslut med besvärshänvisning. 
 

Grund till detta är bl.a. att verksamhetschefen Annika Eriksson bevisligen 
säkerställt i kommunicerat vad som berör både huvudman Sundsvalls 
kommun och huvudman Region Västernorrland. 

 

 

BEVIS 

Citerar vad verksamhetschefen Annika Eriksson kommunicerat, som 
bevisligen har samband/kausalitet, citat; 
 

                                                             
2  Se bifogade Word filen Legalitetsprincipen 
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Avseende fullmakten så är vår bedömning att fullmakten inte fråntar oss 
att ge en god och säker vård.  
 
Ordinerad behandling ska fullföljas om inte annat överenskommits med 

patient och läkare. Din fullmakt är inte tillämplig i dessa delar.  
 
Frågan är utredd i samråd med Chefsläkare vid Region Västernorrland, 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sundsvalls kommun, 
tjänstemän vid Inspektionen för vård och omsorg samt Socialstyrelsen.  
 
Till stöd för vårt ställningstagande har vi också tagit del av tidigare IVO-
ärenden avseende fullmakt.  
 
Ordinerade läkemedel signeras digitalt i läkemedelsmodulen Pascal och 
därmed är det vidimerat.  Papperskopia ska därmed överensstämma den 
digitalt signerade.  
 

Slut citat 

Läkare i detta ärende är delägare i Sidsjö VC Mikael 

Mullaart . Sidsjö VC(privat ägd vårdcentral) som utifrån 

avtal med Region Västernorrland utför vårdtjänster 

Då gentemot allmänheten och vårdkonsumenterna och 
skattebetalarna(Ulla Bittner och Ulf Bittner i detta ärende), som bägge 
valt denna Sidsjö VC som primärvårds vårdtjänsteutförare. 

 

Erkänt sakförhållande 

Bevisat är erkända sakförhållanden som äga samband/kausalitet 
emellan Sundsvalls kommun och Region Västernorrland. 
 
Men Var Finnes Lagstöd för 
 
1. 
Avseende fullmakten så är vår bedömning att fullmakten inte fråntar oss 

att ge en god och säker vård.  
 
2. 

Ordinerad behandling ska fullföljas om inte annat överenskommits med 
patient och läkare.  
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3. 
Din fullmakt är inte tillämplig i dessa delar.  
 
4. 

Frågan är utredd i samråd med Chefsläkare vid Region Västernorrland, 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sundsvalls kommun, 
tjänstemän vid Inspektionen för vård och omsorg samt Socialstyrelsen.  
 
5. 

Till stöd för vårt ställningstagande har vi också tagit del av tidigare IVO-
ärenden avseende fullmakt.  
 
6. 
Ordinerade läkemedel signeras digitalt i läkemedelsmodulen Pascal och 
därmed är det vidimerat.   
 
7. 

Papperskopia ska därmed överensstämma den digitalt signerade.  
 

 

Vänligen säkerställ bevis i nu begärt beslut för lagstöd utifrån att 
Maktutövningen ska ske under lagarna(RF 1:1) för punkterna 1-7  i 
denna skrivelse(här ovan). 
 
 
 

Din fullmakt är inte tillämplig i dessa delar.  

Det är bevisligen så att den ingivna generalombudsfullmakten upprättad 
emellan de svenska medborgarna och skattebetalarna Ulla Bittner och 
Ulf Bittner är i laga ordning utifrån svensk lag 3Avtalslag(erkänt 
sakförhållande) 
 
Dessa bägge skattebetalare äga rättigheter(de grundläggande mänskliga 
rättigheterna), bl.a. då hänvisas Sundsvalls kommun och Region 
Västernorrland till 4Europakonventionen… och 5Rättighetsstadgan i 
Lissabonfördraget. 
 

                                                             
3 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19150218.htm  
4
 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941219.htm  

5
 http://www.notisum.se/rnp/eu/fakta/..%5Clag%5C107P!J40.htm 

  http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/307X!I98.htm  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19150218.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941219.htm
http://www.notisum.se/rnp/eu/fakta/..%5Clag%5C107P!J40.htm
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/307X!I98.htm
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Det är bevisligen så att generalombudsfullmakten säkerställer vad som 
ges vid handen i denna generalombudsfullmakt upprättad emellan Ulla 
Bittner och Ulf Bittner nämligen citat 
 

”samt vidta alla åtgärder och handlingar vilka med laga verkan kan 
företas av mig själv” 
 

 
 
Slut citat 
 
 

BEVISAT ÄR 

”samt vidta alla åtgärder och handlingar vilka med laga 

verkan kan företas av mig själv” 

Bevisat är att motparterna Sundsvalls kommun och Region 
Västernorrland bevisligen(erkänt sakförhållande) har annan uppfattning 
än allmänheten/skattebetalarna Ulla Bittner och Ulf Bittner. Således 
bevisat och erkänt sakförhållande är att parterna bevisligen har olika 
uppfattningar om generalombudsfullmakten. 
 

Parterna/allmänheten/ skattebetalarna(uppdragsgivarna) Ulla Bittner 
och Ulf Bittner har bevisat lagstöd för deras uppfattning nämligen Lag 
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar… 

 

UTAN LAGSTÖD  

Makt- och myndighetsutövarna inom Sundsvalls kommun och Region 
Västernorrland har inget laga stöd alls utifrån att Makt- och 
myndighetsutövningen i Sverige ska ske under lagarna(svensk grundlag 
6Regeringsformen 1:1), erkänt sakföhållande. 

 

 

 

 

                                                             
6 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm
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Legalitetsprincipen, citat 

 

Legalitetsprincipen utgår ifrån grundlagarna, närmare bestämt Regeringsformen, och 
menar att all offentlig makt står under lagen. Med detta menas att maktutövarna skall 
sköta sig i enlighet med gällande rätt och att Sverige skall styras i enlighet med de 
lagar som gäller.  

Att den offentliga makten skall kunna ställas till svars för sina beslut och att detta 
beslutsfattande måste ske i enlighet med lag, är den grundläggande tanken bakom 
legalitetsprincipen.  

Själva principen kan sammanfattas i två enkla punkter: att maktutövarna och 
myndigheternas beslut alltid måste ha grund i lagen samt att särskilt allvarliga 
beslut som kan påverka medborgarna även de kräver ett särskilt lagstöd.  

Legalitetsprincipen kan därmed sammanfattas som folkets möjlighet att utöva 
tillsyn över maktutövarna. Regeringsformen säger därmed att all offentlig makt, 
d.v.s. myndigheternas makt i detta fall, måste utövas under lagen.  

Ett ganska bra exempel på detta är att en myndighet måste basera alla sina 
beslut på lagen och kan därmed inte fatta godtyckliga beslut. 

Slut citat 

 

 

Det Fullständiga Godtycket från makt- och 

myndighetsutövarna Sundsvalls kommun och Region 

Västernorrland är ett hat och hot emot demokratin och 

rättssäkerheten 

Bevisat, och erkänt sakförhållande, är att det inte finns alls lagstöd för 
vad som Sundsvalls kommun och Region Västernorrland påstår 
fulltändigt och skönsmässigt genom den anställde verksamhetschefen 
inom hälso- och sjukvård Annika Eriksson, Socialförvaltningen, 
Sundsvalls kommun. 
 
Bevisat, och erkänt sakförhållande, är att Makt- och 
myndighetsutövningen inte sker under lagarna 
 
Bevisat, och erkänt sakförhållande, är därmed den värsta och mest 

lagstridiga formen av lagbrott nämligen grundlagsbrott gentemot 
allmänheten/skattebetalarna säkerställs generellt och systematiskt av 
dessa makt- och myndighetsutövare inom Sundsvalls kommun och 
Region Västernorrland. 
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Diktaturen inom Sundsvalls kommun och Region 

Västernorrland 

Denna uppenbara diktatur och detta härskande och detta makt- och 
myndighetsmissbrukandet utan lagstöd inom Sundsvalls kommun och 
Region Västernorrland är således ett generellt och systematiskt 
bedrägeri gentemot allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) och därmed 
gentemot alla skattebetalarna i Västernorrland. 
 

 

LAG SKA ÅTFÖLJAS 

Bevisligen är det så för alla skattebetalarna/allmänheten. Ty annars 
bestraffas allmänheten/skattebetalarna utifrån Brottsbalken, erkänt 
sakförhållande. 
 
 

VÄSTERNORRLAND EN DIKTATUR INOM SVERIGE 

De 2 största arbetsgivarna inom Västernorrland Sundsvalls kommun och 
Region Västernorrland, underlåter och undanhåller aktivt svensk 
grundlag Regeringsformen och däri säkerställt att Makt- och 
myndighetsutövningen ska ske under lagarna, bevisligen är det så, därtill 
bevisat att detta sker generellt och systematiskt gentemot 
allmänheten/skattebetalarna. 
 
De 2 största arbetsgivarna i Västernorrland Sundsvalls kommun och 
Region Västernorrland har säkerställt genom proffspolitikerna/politikerna 
och de anställda, dvs. makt- och myndighetsutövarna utan personligt 
ansvar 
 

- att i symbios utan personligt ansvar försätta allmänheten i vanmakt 
och därtill säkerställa ett makt- och myndighetsmissbruk som får 
anses som kriminellt och därtill ska opartiskt och sakligt utredas av 
rättsvårdande myndighet(brottsmisstankar kan inte ställas bortom 
allt rimligt tvivel) 
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ETT SYSTEMATISKT OCH GENERELLT BEDRÄGERI 

GENTEMOT SKATTEBETALARNA 

Enligt Brottsbalken är ett systematiskt och generellt bedrägeri ett mycket 
allvarligt brott, det kan förmodligen anses som ett förräderi gentemot 
allmänheten och skattebetalarna, ett förräderi emot de svenska 
medborgarna skattebetalarna.  
 
Den sakfrågan har rättsvårdande myndighet att opartiskt och sakligt att 
utreda. 
 
 
 

Det åvilar, tills motsatsen bevisats av de 2 största 

arbetsgivarna i Västernorrland, Sundsvalls kommun och 

Region Västernorrland  

 
- att anmäla till rättsvårdande myndighet vad som bevisligen 

sammantaget bevisats till arbetsgivaren Region Västernorrland(i en 
serie av skrivelser i en följetong) och bevisats till arbetsgivaren 
Sundsvalls kommun(i en serie av skrivelser, bl.a. 
hyreskontraktsbedrägeriet gentemot de äldre, sjuka och svaga) 
och därtill påvisats och bevisats i denna skrivelse. 

 
 
Har de bägge 2 största arbetsgivarna i Västernorrland annan uppfattning 
så begäres i den delen ett särskilt beslut med besvärshänvisning, ett 
fullständigt rättssäkert beslut fullständigt motiverat och fullständigt fullt 
följbart och fullt förståligt utifrån att makt- och myndighetsutövningen i 
Sverige ska ske under lagarna. 
 
 

Begär att begärda beslut säkerställes inom 3 

arbetsdagar(enligt JO beslut sedan tidigare) 

Det finns inga undantag, av allmänheten kända, för semester perioden 
eller värmebölja eller annat vansinne som dessa bägge 2 största 
arbetsgivarna kan förmodas godtyckligt eller skönsmässigt kunna anse 
eller tycka. 
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RÄTTSSÄKER OPARTISK OCH SAKLIG HANDLÄGGNING 

Ärendena(begärda beslut i laga ordning) skall säkerställa rättssäkerhet 
av de 2 största arbetsgivarna i Västernorrland, opartiskt och sakligt, se i 
den delen svensk grundlag Regeringsformen(RF) 1:1, 1:9, 2:19 och 
12:10, som är enligt grundlag överstående kommunallag 
 
Förvaltningsdomstol avgör om de rättigheter som rättighetsbärarna(Ulla 
Bittner och Ulf Bittner/allmänheten) är rättighetsbärare av och därtill 
avgör förvaltningsdomstol utifrån svensk lag och överstående 
konventionsrätt och unionsrätt(som bägge äga företräde över all svenska 
lag) gälla fullt ut inom vårtjänstegivare marknaden i Sverige(inom EU). 
 
Uppenbart är att enligt allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) så har de 
2 största arbetsgivarna i Västernorrland som synes infört diktatur vilket 
inte är förenligt med vare sig svensk lag och rätt, konventionsrätten eller 

unionsrätten eller de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
 
För Ulla Bittner och Ulf Bittner genom ombudet enligt oinskränkbar 
generalfullmakt(som inte på något sätt bestridits i laga ordning av de 2 
största arbetsgivarna i Västernorrland nämligen Sundsvalls kommun och 
Region Västernorrland) 
 
Ulf Bittner 
 
Bifogade filer enligt  
Bilageförteckning 
Bilaga 1 
Legalitetsprincipen 
Bilaga 2 
Generalfullmakt…. 
Bilaga 3 
Till styrkande av….. 


