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Regionfullmäktiges alla ledamöter i Region Västernorrland 

sida 1 av 8 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 

dagboksblad med vändande e-post  

OBS: Registrator; 2 MP 3 filer, bilagorna 4-5 ljudinspelning av mötet i 

Matfors 2018-08-23, ska laddas ner och registreras i laga ordning, 

laddas ner genom dessa länkar  

bilaga 4 http://ge.tt/4vsfRDr2 bilaga 5 http://ge.tt/2aUxRDr2 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är i synnerligen mycket 

stor allmänt intresse 

2018-08-25 

Vem/vad och vilka ska beskyddas av arbetsgivaren Region 

Västernorrland?  

Ska makt- och myndighetsutövningen säkerställas åtfölja 

lag? 

Ska lag åtföljas och värnas och beskyddas och säkerställas av 

arbetsgivaren Region Västernorrland? Ska de grundläggande 

mänskliga rättigheterna gälla fullt ut inom Västernorrland? 

 

Eller ska anställda som inte åtfölja och säkerställa/värna att lag och 

rättigheter inte åtföljas beskyddas av arbetsgivaren Region 

Västernorrland? Alltså då i strid mot att maktutövningen ska ske under 

lagarna(Regeringsformen 1:1). Dvs. grundlagsbrott. 

 

Uppenbart har bevisats i otaliga skrivelser, i en serie och 

följetong av skrivelser från allmänheten(Ulla Bittner och 

Ulf Bittner) att arbetsgivaren landstinget/Region Västernorrland hittills 

säkerställt att gå emot Regeringsformen 1:1 och därmed säkerställt 

”signalpolitik” till de anställda  

http://ge.tt/4vsfRDr2
http://ge.tt/2aUxRDr2
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- att lag inte ska åtföljas av de anställda och proffspolitiker/politiker 

och tjänstmän(alla utan personligt ansvar för vad dessa 

säkerställer i deras makt- och myndighetsutövning). 

 

Först ska delges högaktning och respekt till Jan-Olov 

Häggström och Hans Backlund  

Alltså dessa 2 folkvalda regionfullmäktige ledamöter som i 2 möten i 

Matfors – ett möte i början av sommarn och nu det andra mötet 2018-08-

23 – har civilkuraget, modet och vågar bry sig om medmänniskorna och 

rättssäkerheten/patientsäkerheten och värnar därmed demokrati, 

rättssäkerhet och patientsäkerhet och därtill har förmågan och 

ledaregenskaperna att möta verkligheten i dessa möten.  

Noteras särskilt; alla folkvalda ledamöterna i regionfullmäktige har haft 

möjligheten till att ”bry sig om”, men endast dessa 2 folkvalda ledamöter 

har haft civilkurage och därtill engagerat sig i det som uppenbart är och 

varit verklighetens verklighet inom landstinget/Region Västernorrland 

över tid. 

Bevisat är därmed att övriga folkvalda i regionfullmäktige bevisligen 

inte har de egenskaper som krävs för att säkerställa demokrati, 

rättssäkerhet/patientsäkerhet och därmed säkerställa att Maktutövningen 

sker under lagarna. 

 

Dvs. i möte innehava modet att träffa 

skattebetalarna/allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) och 

därmed i möte träffa era uppdragsgivare och skattebetalarna och 

därmed allmänheten. 

Ni får alla får del av mötets handlingar, som bifogas denna skrivelse som 

bifogade pdf filer, se bilagorna 1-3. 
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Dessutom får ni del av mötet som spelades in via 

ljudupptagning(Digital Voice recorder), spelades in i 2 delar(kort paus 

emellan de 2 delarna), dessa delar laddas ner av registrator och 

säkerställas i laga ordning som bilaga 4-5. 

 

Inspelning genom ljudupptagning 

Tidigare har bevisats att Maktutövningen inte sker under lagarna inom 

landstinget/Region Västernorrland, de anställda har bevisligen säkerställt 

dessa bevis, anställda som då uppenbart tillåtits över tid säkerställa 

grundlagsbrott i parti och minut.  

Alltså härskat över allmänheten utan stöd i gälland Regeringsformen 1:1, 

där det delges mycket tydligt att maktutövningen ska ske under lagarna. 

Chefsläkaren Per Skude har i 2 separata beslut säkerställt information till 

läkarna och övriga anställda och allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) 

om att dessa alla anställda inom landstinget/Region Västernorrland inte 

alls behöver erbjuda utredning, vård och behandling eller ens 

samtal(information, upplysning och vägledning) om ljudinspelning(öppet 

eller dolt) sker i mötet emellan läkare/anställda och 

vårdkonsumenter(skattebetalarna/era uppdragsgivare). 

Detta har uppenbart beskyddats över tid av Per Valberg(M), Erik 

Lövgren(S), Eva Back(S) och Elvy Söderström(S) och därtill uppenbart 

också säkerställts vara normen och värdegrunden av er alla övriga 

folkvalda i landstinget/Region Västernorrlands regionfullmäktige. 

 

Begär härmed bevis för motsatsen 

Det finns inget bevis på Region Västernorrland som delger det motsatta, 

att alla vårdkonsumenter äga fullständig legal rätt enligt gällande 

Regeringsform och gällande lag och rätt, alltså finns inget beslut i 

regionfullmäktige som säkerställer vad som gäller gentemot 

allmänheten/skattebetalarna och era uppdragsgivare. 
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Alltså har ni alla beskyddat olaglig information, upplysning och 

vägledning, kallas också för grundlagsbrott, och beskyddat den anställde 

chefsläkaren Per Skude och läkarskrået och de övriga anställda, ty ingen 

dementi har kommit i beslut allmänheten till del att chefsläkare Per 

Skudes olagliga beslut(utan stöd i gällande lag och rätt) är inte 

maktutövning under lagarna. 

 

Självklar innefattar ert uppdrag att nu mycket skyndsamt 

delge officiellt era uppdragsgivare/skattebetalare om detta 

vansinne som tillåtits över tid av arbetsgivaren landstinget/Region 

Västernorrland och säkerställda därmed information, upplysning och 

vägledning till allmänheten och särskilt av vikt till de anställda läkarna 

och övriga anställda vad som uppenbar är maktutövning under lagarna. 

 

Nämligen att alla skattebetalare/väljare och era 

uppdragsgivare(allmänheten som betalar skatt och därmed 

finansierar er verksamhet) äger enligt gällande lag och rätt att spela in 

via ljudupptagning allt vad som sägs emellan läkare och övriga anställda, 

där då den enskilde skattebetalaren självt är delaktig i samtalet/mötet. 

 

Bevisligen har utredning/vård och behandling aktivt 

förhindrats av överläkaren Jan Söderlund(2013-11-18) 

Alltså bevisligen ingen utredning, vård eller behandling när ljudinspelning 

skedde vid besöket på Sundsvalls sjukhus(regionsjukhuset) geriatriska 

avdelning hos överläkare Jan Söderlund, detta har således bevisligen 

beskyddats av er alla i fullmäktige(landstingsfullmäktige och 

regionfullmäktige) fram till och med dagens datum 2018-08-25. 
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Således bevisat att rättigheten till Hälsoskydd har kränkts 

av alla i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige över 

tid(sedan 2013-11-18). Alltså därmed grundlagsbrott över mycket lång 

tid och därtill över tid har de grundläggande mänskliga rättigheterna 

aktivt förhindrats av er folkvalda i landstings/regionfullmäktige. 

 

Ytterst ansvarig för detta vansinne är bevisligen Elvy 

Söderström 

Denne ledare, ordf. i regionfullmäktige kan inte alls skylla återigen på att 

vara naiv, särskilt inte utifrån meriterna SEKAB affären och 

Transportstyrelse skandalen. 

 

Lag ska åtföljas, bevisligen är detta väl känt, inom Region 

Västernorrland, då i ärendet Sidsjö VC, detta säkerställdes i fråga om 

listning. 

 

När lag inte åtföljes sker grundlagsbrott, vilket bevisligen 

är en norm och värdegrund inom landstinget/Region 

Västernorrland 

När allmänheten förhindrades aktivt av den anställde överläkaren Jan 

Söderlund 2013-11-18, då skedde därtill ”dubbelfel”!  

Vårdgarantilag(90 dagars regel) var redan vid detta besöks tillfälle, den 

anställde överläkaren Jan Söderlund informerade och upplyste inte om 

att 90 dagars regel var uppfylld. 

Denne överläkare Jan Söderlund är fortfarande anställd i 

Region Västernorrland 2018-08-25 

Allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) har bevisligen satts på 

”undantag” och därtill försatts i vanmakt, för allmänheten gälla inte att 

maktutövningen ska ske under lagarna. 
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Däremot premieras överläkaren Jan Söderlund med att 

fortfarande vara anställd, trots att det bevisats att denne inte säkerställt 

rättigheten till HÄLSOSKYDD och att denne anställde därtill säkerställt 

att skrämma upp en äldre människa(Ulla Bittner) så  

- att PTSD uppenbart blivit följden av bemötandet och lagstadgad 

rätt till vård, utredning och behandling(som bevisligen inte 

säkerställdes tack vara att ljudinspelning sker, alltså överläkare Jan 

Söderlund egenmäktigt stängde av anhörige och ombudet Ulf 

Bittners egen medhavda ljudinspelnings utrustning /digital voice 

recorder). 

Samma digitala voice recorder som användes vid de bägge mötena 

med Jan- Olov Häggström och Hans Backlund. 

 

Vem är landstinget/Region Västernorrland till för? 

Ska lag åtföljas?  

Eller ska anställda läkare och övriga anställda säkerställas tack 

vare er i regionfullmäktige att för anställda läkare och övriga 

anställda i er egen regi säkerställas att inte åtfölja lag och rätt och 

rättigheter? 

Beskyddar verksamhet och därmed ”diktatur” tillåts uppenbart av Region 

Västernorrlands regionfullmäktige, annat kan inte förstås utifrån vad som 

bevisats till er alla folkvalda i regionfullmäktige. 

 

En arbetsgivare äga arbetsgivare ansvaret 

Bevisligen har inte arbetsgivare Region Västernorrland säkerställt att 

verksamheten och maktutövningen sker under lagarna, vilket delgetts 

gång efter annan sedan mycket lång tid. 

Men inget har av er säkerställts i beslut eller på annat sätt delgetts era 

uppdragsgivare/skattebetalarna och därmed allmänheten. Således är 

bevisat att landstinget/Region Västernorrland uppenbart är en diktatur, 

vad ska det annars definieras som? 
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Tacksam för återkoppling från er alla folkvalda i regionfullmäktige om din 

enskilda uppfattning som folkvald i regionfullmäktige då utifrån allt som 

över tid kommunicerats skriftligen och muntligt (som bl.a. de inspelade 

samtalen). 

Vi era uppdragsgivare/skattebetalarna och därmed 

allmänheten har uppenbart blivit utsatta över tid för ett enormt 

bedrägeri där bevisligen samhällskontraktet inte existerar, där diktaturen 

härskar och där anställda beskyddas till priset av att era 

uppdragsgivare bevisligen fråntas de grundläggande mänskliga 

rättigheterna och därtill försätts i vanmakt. 

Att värna era uppdragsgivares liv, hälsa och framtida livskvalitet har 

bevisats inte existera gentemot allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner). 

Begärda betalningsförbindelserna är uppenbart fullt ut styrkta utifrån 

legala grunder om maktutövningen sker under lagarna, men trots att 

detta påtalats sedan mycket lång tid finns inget legalt beslut i dessa 

delar.  

Är detta demokrati eller är det diktatur? 

Hälsar från allmänheten genom Ulla Bittner och Ulf Bittner, genom 

ombudet 

Ulf Bittner 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

Sweden 

e-post eueeshealthcare@gmail.com  

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 

SKYPE nr voulf56 

 

Bilageförteckning återfinnes på sidan 8 

 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
mailto:eueeshealthcare@gmail.com
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Bilageförteckning 

Bilaga 1 

Möte med Region Västernorrland 2018-08-23, pdf fil om 11 sidor 

 

Bilaga 2 

Bilageförteckning, pdf fil om 4 sidor 

 

Bilaga 3 

Bilagorna enligt bilageförteckningen, pdf fil om 36 sidor 

 

Bilaga 4 

Inspelning av mötet 2018-08-23, del 1 laddas ner genom denna länk 

http://ge.tt/4vsfRDr2 

Således en MP 3 fil om ca 46 MB, inspelningstid ca 48 minuter 

 

Bilaga 5 

Inspelning av mötet 2018-08-23, del 2 laddas ner genom denna länk 

http://ge.tt/2aUxRDr2 

Således en MP 3 fil om ca 88 MB, inspelningstid ca 1 timmer och 36 

minuter 

Vänligen bekräfta att de bägge MP3 filerna är fullt ut 

återhörnings bara och i laga ordning diarieförda 

http://ge.tt/4vsfRDr2
http://ge.tt/2aUxRDr2

