
1 
 

Till de folkvalda politikerna i Region Västernorrland 

Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” Häggström 

Regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordf. Lena Asplund, fd riksdagsledamot 

Kopia för kännedom alla övriga folkvalda politiker i Region Västernorrland 

 

Kopia för kännedom och åtgärd 

Sveriges Regering 

Minister Lena Hallengren 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 

dagboksblad med vändande e-post  

Sekretessprövning; ingen sekretess utifrån att ärendet är ett generellt 

RÄTTSSÄKERHETS PROBLEM som är i mycket stort allmänt intresse 

 

2019-04-08 

RÄTTSÄKERHET I FOKUS UTIFRÅN ATT LAG SKA FÖLJAS OCH DE 

GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SKA RESPEKTERAS 

FULLT UT AV DE ANSTÄLLDA I LANDSTINGET/REGION VÄSTERNORRLAND 

Bakgrund 

Det existerar fullt ut ett arbetsgivare ansvar, som ägs av folkvalda politiker inom 

landstinget/region Västernorrland. Detta är ett erkänt sakförhållande som inte på 

något sätt kan bestridas av de folkvalda. 

Alltså erkänt sakförhållande är ett existerande arbetsgivare ansvar som enligt 

gällande lag och rätt ägs av de folkvalda politikerna och därmed konstateras att detta 

existerande arbetsgivare ansvar inte på något sätt kan elimineras av de folkvalda 

politikerna. 

Ansvaret innebär bl.a. att LAG SKA FÖLJAS av de anställda, och i den delen är det 

uppenbart så att de folkvalda politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden ska 

säkerställa och bevaka att så säkerställas i de anställdas verksamhet inom hälso- 

och sjukvårdsverksamheten inom landstinget/region Västernorrland. 
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Rättsordningen 

Uppenbart är och erkänt sakförhållande är att det existerar en rättsordning inom 

Sverige och EU, som bekant är Sverige ett EU-medlemsland sedan 1995. 

Därtill konstateras att i Sverige innefattas rättsordningen Europakonventionen för de 

mänskliga rättigheterna som lag sedan 1995. 

Överstående rättigheter, som ägs av rättighetsbärarna får således inte kränkas av 

makt- och myndighetsutövarna. 

 

Företrädesprincipen 

EU-rättigheterna i EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE 
GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA ägs således av de svenska medborgarna, 
se bifogad Bilaga 1, citerar lösryckta delar ur inledningen/Ingress av denna stadga, 
citat 
 
Med beaktande av unionens behörighet och uppgifter samt subsidiaritetsprincipen 
bekräftas i denna stadga de rättigheter som har sin grund särskilt i medlemsstaternas 
gemensamma författningstraditioner och internationella förpliktelser, europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, unionens och Europarådets sociala stadgor samt rättspraxis vid 
Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna. 
 
I detta sammanhang kommer stadgan att tolkas av unionens och medlemsstaternas 
domstolar med vederbörlig hänsyn till de förklaringar vilka fastställdes under ledning 
av presidiet för det konvent som utarbetade stadgan och vilka uppdaterades av 
Europeiska konventets presidium. 
 
Det är därför nödvändigt att stärka skyddet av de grundläggande rättigheterna 
mot bakgrund av samhällsutvecklingen, de sociala framstegen och den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen, genom att göra dessa rättigheter mer 
synliga i en stadga. 
 

I medvetande om sitt andliga och etiska arv bygger unionen på de odelbara 

och universella värdena människans värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet 

samt på den demokratiska principen och rättsstatsprincipen. 

Unionen sätter människan i centrum för sin verksamhet genom att inrätta ett 

unionsmedborgarskap och skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. 

Slut citat 
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Noteras särskilt 

Arbetsgivaren landstinget/Region Västernorrland har över tid säkerställt att  

BESKYDDA det motsatta som är säkerställt i denna EU-stadga och den 

Europakonvention, som uppenbart bägge är svensk lag sedan 1995. 

 

Väldigt många BEVIS har ingetts i otaliga skrivelser, i en lång 

följetong av skrivelser, till de folkvalda politikerna i 

landstinget/Region Västernorrland över tid från allmänheten(Ulla 

Bittner och Ulf Bittner) 

Därtill har många av bevisen redogjorts för i ett specifikt möte med dåvarande vice 

regionstyrelsens ordf. Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” Häggström och dennes bisittare 

Hans Backlund, vid möte i MATFORS 23 augusti 2018, bevis som sedermera 

säkerställdes komma registrator till del och registrerades i laga ordning. Därtill vid 

samma registrering i laga ordning bifogades till handlingar bifogade MP 3 filerna(2 

st.), innefattade ljudinspelning av detta möte. 

 

Effekten av mötet 2018-08-23, och tidigare ingivna bevis/skrivelser, 

blev fortsatt BESKYDD av arbetsgivaren att inte LAG SKA FÖLJAS och att 

inte de grundläggande mänskliga rättigheterna ska säkerställas och respekteras fullt 

ut gentemot allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner). 

 

En mycket viktig del i detta fullständiga VANSINNE i nepotismens, 

förtryckarkulturen, tystnadskulturen och beskyddarkulturen inom landstinget/Region 

Västernorrland är att underlåta, undanhålla och förhindrat otaliga begärda beslut.  

Då särskilt i fråga om Ulla Bittner äga rättigheten till att företrädas fullt ut oinskränkt 

av ombudet Ulf Bittner utifrån den generalombudsfullmakt, som är oinskränkbar enligt 

allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) utifrån svensk lag från 1915 nämligen 

AVTALS LAG. 

Alltså SÄRSKILT DÅ I FRÅGA om denna generalombudsfullmakt gälla fullt ut 

gentemot alla anställda inom landstinget/Region Västernorrland och då såklart 

särskilt gentemot de anställda skolmedicinska läkarna. 
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Uppenbart och erkänt sakförhållande är 

Att denna oinskränkbara generalombudsfullmakt inte bestridits i laga ordning i 

begärda otaliga gånger beslut med besvärshänvisning. 

Varken de folkvalda politikerna eller de anställda har säkerställt begäran om beslut i 

laga ordning med besvärshänvisning. 

 

Däremot noteras som erkänt sakförhållande att de folkvalda politikerna 

uppenbart säkerställt som erkänt sakförhållande att Ulla Bittner företrädes fullt 

ut av Ulf Bittner utifrån denna oinskränkbara generalombudsfullmakt, då i 2 

möten och otaliga skrivelser. 

 

Därtill noteras att Sidsjö VC, avtalsbunden vårdtjänstegivare, 

säkerställt att den oinskränkbara generalombudsfullmakten 

accepterats fullt ut oinskränkbar. 

Bevisligen har delägaren i Sidsjö VC och familjeläkaren Mikael Mullaart säkerställt, 

erkänt sakförhållande, att Ulla Bittner bevisligen företrädas fullt ut oinskränkbart 

utifrån denna oinskränkbara generalfullmakt som Ulf Bittner åberopat. 

Otaliga BEVIS finns för detta ovan nu delgivet alla folkvalda politiker i 

landstinget/Region Västernorrland. 

 

BEGÄR ETT BESLUT I LAGA ORDNING, FULLSTÄNDIGT MOTIVERAT 

OCH FULLT FÖLJBART OCH FULLT FÖRSTÅLIGT, MED 

BESVÄRSHÄNVISNING MYCKET SKYNDSAMT 

Arbetsgivaren, som äger arbetsgivare ansvaret(erkänt sakförhållande) äger nu 

ANSVARET att fatta ett mycket viktigt principiellt ställningstagande/BESLUT utifrån 

gällande RÄTTSORDNING och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för att 

säkerställa rättssäkerheten gentemot allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner). 

Bevis finns för fullständig RÄTTSORSÄKERHET gentemot allmänheten, och därav 

ska frågan prövas i svensk förvaltningsdomstol på begäran av allmänheten(Ulla 

Bittner och Ulf Bittner, som bägge är rättighetsbärare). 

Då särskilt utifrån att den avtalsbundna vårdtjänstegivare Sidsjö VC och där 

familjeläkaren Mikael Mullaart säkerställt rättssäkerheten och rättsordningen utifrån 

den ingivna oinskränkbara generalfullmakten, och därmed bevisligen säkerställt att 



5 
 

utifrån den oinskränkbara generalombudsfullmakten att Ulla Bittner fullt ut företrädas 

av Ulf Bittner. 

Alltså erkänt sakförhållande som de folkvalda politikerna, arbetsgivaren som 

äger arbetsgivare ansvaret, har att fullt ut förhålla sig till och rätt in sig i ledet 

efter. 

 

NOTERA SÄRSKILT YTTERLIGARE MERA 

Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov ”LAG SKA FÖLJAS” Häggström har delgett Ulf 

Bittner, som företräder Ulla Bittner fullt ut utifrån den oinskränkbara 

generalfullmakten, att regionförvaltningen har annan uppfattning än vad Sidsjö VC 

och där delägaren/familjeläkaren Mikael Mullaart, Sidsjö VC(vårdtjänstegivare, privat, 

avtalsbunden i avtal med landstinget/Region Västernorrland) bevisligen har, 

nämligen att generalombudsfullmakten inte gäller alls gentemot 

vårdtjänstgivarna anställda inom landstinget/Region Västernorrland. 

 

RÄTTIGHETEN TILL DOMSTOLSPRÖVNING ÄGS AV 

RÄTTIGHETSBÄRARNA 

Ulla Bittner och Ulf Bittner(allmänheten) är rättighetsbärare av de rättigheter som 

delges i svensk lag nämligen Europakonventionen och EU-stadgan(en rättighetsakt i 

Lissabonfördraget, som är svensk lag sedan 2008-12-01, med direktverkande effekt). 

 

Alltså bägge dessa ovan omnämnda är svensk lag, och äga företräde 

över all svensk lag, och därmed säkerställer dessa bägge åberopade här ovan 

grundläggande mänskliga rättigheter att domstolsprövning ska säkerställas i svensk 

förvaltningsdomstol utifrån att detta är en grundläggande mänsklig rättighet. 

Har arbetsgivaren utifrån arbetsgivare ansvaret, som ägs av folkvalda politiker, 

annan uppfattning äger den starkare parten bevisbördan, och uppenbart är erkänt 

sakförhållande att arbetsgivare ansvaret hos arbetsgivaren i landstinget/Region 

Västernorrland är den starkare parten, de folkvalda politikerna äger nämligen makten 

över skattemiljarderna. Därtill har de folkvalda politikerna ett uppdrag att säkerställa 

att LAG SKA ÅTFÖLJAS. 
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En mänsklig rättighet är att mycket skyndsamt sakfrågan 

rättssäkerhetsprövas utifrån vad som bevisligen existerar i EU-

stadgan och Europakonventionen dvs. rättigheten till domstolsprövning i 

svensk förvaltningsdomstols kedja som har att opartisk och sakligt pröva sakfrågan 

om den oinskränkbara generalfullmakten enligt svensk Avtalslag från 1915 är 

oinskränkbar gentemot alla vårdtjänstegivare inom EUs enorma vårdtjänstegivare 

marknad, där Sverige ingår sedan 1995. 

 

Sakfrågan som i första hand ska prövas är rättigheten till domstolsprövning utifrån 

artikel 47 i EU-stadgan i Lissabonfördraget, som äga företräde över all annan svensk 

lag enligt företrädesprincipen och svensk grundlag. 

 

Ulla Bittner och Ulf Bittner hävdar som rättighetsbärare att rättigheten till ett i laga 

ordning beslut fullständigt motiverat och fullständig följbart utifrån på förhand kända 

förutsättningar och fullt förståligt beslut med åtföljande besvärshänvisning är en 

grundläggande mänsklig rättighet i en rättsstat inom EUs enorma 

vårdtjänstemarknad, som Sverige utger sig för att vara. 

 

Det fullständiga godtycke som regionförvaltningen och tidigare 

landstingsförvaltningen visat på övertid är bevisligen inget annat än av anställda 

fullständig godtycke och egna skönsmässiga osakliga och partiska floskler, som inte 

finns något laglig stöd för alls i svensk gällande lag och rätt och därtill inte heller i de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. 

 

De folkvalda politikerna som över tid BESKYDDAT denna nepotism, förtryckarkultur, 

tystnadskultur och beskyddarkultur är uppenbart inte annat än fullständigt naiva eller 

fulltständigt imbecilla.  

 

ALLTSTÅ SOM INTE ALLS förstår att makt- och myndighetsutövningen i Sverige 

ska säkerställas under lagarna, se i den delen Regeringsformen, svensk grundlag. 

Läs särskilt RF 1:1, 1:9, 2:19, 11:14 och 12:10.  
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Notera särskilt RF 12:10, citat; 

Lagprövning 

12 kap. 10 § 

Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag 

eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.  

Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid 

föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt 

beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före 

lag. SFS 2010:1408 

Slut citat. 

Källa till ovan citerat 

https://open.karnovgroup.se/statsratt/regeringsformen 

Är något svårt att förstå eller är otydligt om vad som delges och 

begäres vänligen återkoppla mycket skyndsamt. 

Alltså särskilt utifrån vad som är allmänt känt om anställd skolmedicinska läkare på 

Regionsjukhuset i Sundsval, som bevisligen är KVACKSALVARE som bevisligen inte 

ens klarar av att LÄSA INNANTILL I JOURNALER. 

Begär i KVACKSALVARE delen ett särskilt ställningstagande, se tidigare 

skrivelser, om vad arbetsgivaren har fatta för beslut utifrån arbetsgivare ansvaret och 

begärt opartisk och saklig utredning. 

Hälsar allmänheten genom ULLA BITTNER OCH ULF BITTNER 

Ulf Bittner 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

SVERIGE GRANSKAS 

https://soundcloud.com/ulf-bittner  

Sweden 

e-post voulf56@gmail.com   

e-post eueeshealthcare@gmail.com  

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

SKYPE nr voulf56 

https://open.karnovgroup.se/route/SFS2010-1408
https://open.karnovgroup.se/statsratt/regeringsformen
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:voulf56@gmail.com
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

