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REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE I REGION 

VÄSTERNORRLAND  

Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund som äger arbetsgivare 
ansvaret begäres personligen besvara denna skrivelse. 
 
Kopia till alla folkvalda politiker i regionfullmäktige 
 
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator begär 
dagboksblad med vändande e-post och dessutom fullständiga 
kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet 
 
Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av mycket stort 
allmänt rättssäkerhetsintresse 
 
2020-01-08 
 

Begär att regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund 

personligen handlägger ärendet och undertecknar nu 

begärda svar på frågeställningarna. 

 

Begär mycket skyndsam handläggning då svaret ska publiceras offentligt 
jämte denna skrivelse och bifogade bilagor. 
 

 

Eget beslut i regionstyrelsen, Region Västernorrland, om 

visselblåsarfunktion elimineras och därmed 

underlåts/undanhålls allmänheten av den anställde 

regiondirektören Hans Viklund, se bifogade pdf filen Regiondirektör 
Hans Viklund 20191218 
 
Grunden till regiondirektör Hans Viklund är den bifogade pdf filen bittner 
6 december…. 
 
 
 

MYCKET VÄL DOKUMENTERADE OCH FULLT UT 

FÖLJBARA ALLVARLIGA BROTTSMISSTANKAR 

 
Är det regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlunds uppfattning att 
visselblåsarfunktionen ska partiskt , osakligt och inte objektivt 
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negligeras/underlåtas/undanhållas allmänheten av den anställda 
regiondirektören Hans Viklund? 
 

Regiondirektören Hans Viklunds uppdrag är inte att 

partiskt förvränga verklighetsbeskrivning, se tidigare 

skrivelser, bl.a. av datum 2019-12-06(som bifogas som bifogad pdf fil 
bittner…)för att partiskt beskydda de anställda och folkvalda politiker 
som är mycket väl upplysta och informerade i ärendet sedan tidigare, är 
det regionstyrelsens ordf. uppfattning att regiondirektören Hans 
Viklund är opartiskt, objektiv och saklig som anställd utifrån de 
grova brottsmisstankarna som sedan tidigare redogjorts för? 
 

Är det regiondirektören Hans Viklunds uppgift som 

anställd att opartiskt, objektivt och sakligt agera som rättsvårdande 

myndighet som handlägger grova allvarliga brottsmisstankar(som inte 
går att ställa bortom allt rimligt tvivel)? 
 

Alltså således återigen grundlagsbrott, enligt min 

bestämda uppfattning, som kan lätt bevisas, för att 

beskydda det partiska tjänstemanna välde som bevisligen existerar inom 
Region Västernorrland och hittills beskyddats av de folkvalda politikerna. 
 
Har regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund annan uppfattning äger den 
starkare parten den skattefinansierad Nordlund bevis bördan. 

 

 

Brottsmisstankarna som är väl beskrivna negligeras fullt 

ut, alltså fullständigt partiskt. 

 
 

Är det arbetsgivarens uppfattning och uppgift att 

beskydda de anställda utifrån de mycket allvarliga 

brottsmisstankarna? 

 

 Varför instiftade regionstyrelsen via beslut visselblåsare 
funktionen? 

 

 Varför säkerställer hittills inte regionstyrelsens ordf. Glenn 
Nordlund att regionstyrelsen beslut säkerställs i detta ärende? 
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Det går inte att utesluta och ställa bortom allt rimligt 

tvivel de anmälda mycket allvarliga brottsmisstankarna via 

partiska anställda inom Region Västernorrland, har regionstyrelsens 
ordf. Glenn Nordlund annan uppfattning? 
 
 

Om regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund har annan 

uppfattning så begäres grunderna och bevisen mycket väl motiverade 

och fullt följbara i ett fullständigt motiverat ställningstagande i 
underskrivet kommunicerat ställningstagande till undertecknad. 
 
 

Region Västernorrland har enligt mitt förmenande att 

anmäla så allvarliga brottsmisstankar i Brottsbalken, som redogjorts för 

tidigare, till rättsvårdande myndighet, som opartisk, sakligt och objektivt 
handlägger ärendet rättssäkert, har regionstyrelsens ordf.(som äger 
arbetsgivare ansvaret) Glenn Nordlund annan uppfattning? 
 
Om så är fallet vänligen bevisa denna uppfattning utifrån gällande 
svensk lag och rätt(bevisbördan åvilar alltid den starkare parten, i 
detta ärende regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund). 
 
 

Att beskydda sådana mycket allvarliga brottsmisstankar 

som existerar i Brottsbalken, och redogjorts för i otaliga 

skrivelser sedan tidigare, är uppenbart en kriminell 

verksamhet/handling och i sig en mycket allvarligt brottsmisstanke i 
Brottsbalken, har Glenn Nordlund i den delen en annan uppfattning? 
 

Är regionstyrelsen ordf. Glenn Nordlund delaktig i att 

beskydda så allvarliga brottsmisstankar enligt Brottsbalken, som inte 

av arbetsgivaren anmäls till rättsvårdande myndighet, då är det enligt 
min mening beskyddande av erkända mycket allvarliga brottsmisstankar, 
har regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund(som äger arbetsgivare 
ansvaret) annan uppfattning? 
 
Noteras särskilt 

BROTTSMISSTANKARNA HAR INTE BESTRIDITS AV 

ARBETSGIVAREN ELLER AV ANSTÄLLDA 
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Har i över 1 års tid sökt kontakt och begärt  personligt 

möte med regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund och ordf. i 

hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Asplund 

 

Ingen av dessa två omnämnda här ovan har ens bemödat 

sig att höra av sig, trots att arbetsgivare ansvaret ägs av 

regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund och trots att hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordf. Lena Asplund(f.d. riksdagsledamot) och 
dennes nämnd uppenbart ska säkerställa att i hälso- o sjukvårdens 
verksamhet, citat; 
 
Nämnden ansvarar för de uppgifter som regionens enligt lagar och 
förordningar har i egenskap av vårdgivare. 
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda--politisk-organisation/Namnder/Halso--och-
sjukvardsnamnd/ 
 
 
 
 

NOTERAS SÄRSKILT 

Ansvaret att kontrollera att hälso- och sjukvårdsnämnden tager sitt 
ansvar utifrån ovan citerat åligger regionstyrelsen, det kontroll ansvaret 
har inte säkerställts av regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund. 

 

Har Glenn Nordlund annan uppfattning så äger den 

starkare parten, den skattefinansierade parten, regionstyrelsens ordf. 

Glenn Nordlund bevisbördan. 
 
 

Det kan endast tolkas som att varken regionstyrelsens 

ordf. Glenn Nordlund eller ordf. Lena Asplund har något 

intresse alls i att säkerställa rättssäkerheten inom Region Västernorrland 
Gentemot allmänheten och skattebetalarna. 
 

Har dessa bägge ovan omnämnda annan uppfattning äger 

dessa bevisbördan utifrån att vara den starkare parten som 

uppenbart är skattefinansierade och har som uppdragsgivare 
skattebetalarna/väljarna. 
 

Dvs. dessa ovan omnämnda beskyddar den uppenbart 

olagliga verksamhet som bedrivs inom hälso- och sjukvården inom 

https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda--politisk-organisation/Namnder/Halso--och-sjukvardsnamnd/
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda--politisk-organisation/Namnder/Halso--och-sjukvardsnamnd/
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Region Västernorrland eftersom grundlagsbrott bevisligen är vardagsmat 
inom Region Västernorrland. 

 

 

Alltså därtill nu uppenbart har tillåtits eskalera till grova 

brottsmisstankar som människorov och vållande till 

annans död, bl.a. tack vare att anställda och de folkvalda politikerna 

inte säkerstället att LAG SKA FÖLJAS! 

 

 

Har regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund, som äger 

arbetsgivare ansvaret, annan uppfattning begäres bevis, som 

styrker det motsatta, från Glenn Nordlund om dennes uppfattning, då 
utifrån alla skrivelser och ljudinspelningar som ingivits sedan 
tidigare från Ulf Bittner i ärendet Ulla Bittner och Ulf Bittner(som är i 
laga ordning mycket väl dokumenterat hos registrator). 
 
 
Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 
 
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 
 
This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. 
Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is 
strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, 
please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-
operation 
 
Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets 
Radioanstalt, FRA. 
 
WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence 
Radio Establishment. 
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