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Öppet Brev till statsminister Stefan Löfven och minister 

Annika Strandhäll, Sveriges Regering                 sida 1 av 18 

Kopia för kännedom och åtgärd 

Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator på 

statsrådsberedningen och socialdepartementet, begär med vändande e-

post diarieblad/dagboksblad till eueeshealthcare@gmail.com , som bevis 

på att de tillskrivna emottagit denna skrivelse  

OBS; 2 st. inspelningar del 1 och del 2, ska laddas ner, MP 3 filer, och 

säkerställas diarieföras av registrator, vänligen bekräfta att detta är gjort 

och att dessa MP 3 filer är fullt ut återhörningsbar. 

Se i den delen skrivelsen(bilaga i mailtråden) till Region Västernorrland 

om 8 sidor och där i följande; 

 

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  

 

2018-08-30 

Bästa statsminister Stefan Löfven och minister Annika 

Strandhäll och alla Sveriges riksdags folkvalda ledamöter 

Öppet Brev till statsminister Stefan Löfven och minister Annika 

Strandhäll 2018-08-30 Om demokrati eller diktatur inom staten 

Sverige för era uppdragsgivare skattebetalarna de svenska 

medborgarna med personligt ansvar 

Vård Sverige(alla landsting och regioner) en diktatur och förbjuden EU-

olaglig kartell   

mailto:eueeshealthcare@gmail.com
http://ge.tt/4vsfRDr2
http://ge.tt/2aUxRDr2
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VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR(demokrati eller diktatur?) 

Ni har över tid bägge hävdat att Sverige är en humanitär stormakt och 

därtill att Sverige har en vård i världsklass, detta är en uppenbar lögn 

och ett bedrägligt förfarande gentemot alla svenska medborgare och 

därmed alla skattebetalare och därtill era uppdragsgivare svenska folket. 

Ni får del av verkligheten som verkligheten är i Sverige, i denna skrivelse 

en del av Sverige, och undertecknad utgår från att i övriga Sverige är det 

lika illa. Ni bägge proffspolitiker äger bevisbördan att bevisa motsatsen, 

om ni har annan uppfattning. 

Censur existerar endast i diktatur, att säkerställa censur via YouTube 

bevisar censur, som därmed är lika med DIKTATUR!  

Bevisligen har censur skett i fråga om åsikter, i flera fall, via 

YOUTUBE i samarbete med staten Sverige och 

politikeretablissemanget UTAN PERSONLIGT ANSVAR! 

Nu vidare till sakfrågorna fråga om en VÅRD I VÄRLDSKLASS i den 

humanitära stormakten Sverige/Vård Sverige. 

 

För det första 

Bevisat är att Vård Sverige(alla landsting/regioner) gör svenska folket 

sjukare och sjukare genom så kallade mediciner och därtill pågår ett 

folkmord av svenska medborgare, särskilt då de äldre(sjuka och svaga).  

 

Bevis finns således för att Sverige inte är en humanitär stormakt 

och bevis finns således för att Sverige inte har en Vård i 

världsklass. 

 

Beviset återfinns i bilaga 1, som skickades till Region 

Västernorrland/RVN i e-post skrivelse av datum 2018-08-25, bilaga 1 är 

skrivelsen av Sven-Erik Nordin Läkemedel vanligaste dödsorsaken…. 
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Sveriges Regering och Sveriges riksdag äga bevisbördan att 

bevisat motsatsen, ser fram emot återkoppling i den delen mycket 

skyndsamt. 

 

Se i den delen bilageförteckningen av datum 2018-03-23(Region 

Västernorrland/RVN i e-post skrivelsen av 2018-05-25, hela denna 

skrivelse till RVN och alla bilagorna inkl. bilageförteckningen delges i 

mailtråden och därtill som bifogade pdf filer). 

 

För det andra 

I skrivelsen till RVN framgår med all tydlighet att grundlagsbrott 

sker i parti och minut inom RVN, dels av proffspolitikerna/politikerna 

och dels av de anställda inom RVN. 

Varför ska vi i Sverige, den humanitära stormakten med en Vård i 

världsklass ha grundlagar som inte åtföljes och säkerställs av 

proffspolitiker/politiker och därmed makt- och myndighetsutövarna utan 

personligt ansvar?(Demokrati eller Diktatur?) 

 

Därtill framgår att den fria rörligheten fullständigt underlåts, dvs. 

avtalsbrott utifrån vad Sverige har förbundit sig i avtal med EU. 

 

Den fria rörligheten(fri konkurens) har över tid förhindrats aktivt av 

RVN, de som har makten över skattemiljarderna, och detta har skett i 

symbios med de anställda. 

 

Uppenbar makt- och myndighetskorruption och hat och hot emot 

demokratin(effekten blir då såklart diktatur) är därmed ett erkänt 

sakförhållande inom RVN, då ingen över tid bestridit detta erkända 

sakförhållande. Därtill uppenbara grundlagsbrott och avtalsbrott är 

bevisade. 
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Detta styrks också i bilagorna, se bilageförteckningen av datum 2018-

08-23, se särskilt bilaga 2, som delger vad som gälla inom EU, där 

Sverige är ett medlemsland sedan 1995. 

 

Bilagorna levererades till RVN i en och samma pdf fil Bilagorna om 

36 sidor möte RVN 20180823. 

 

I bilaga 2 delger professor i EU-rätt Carl Michael von Quitzow bl.a., citat; 

Att knyta behandlingsbehov i andra medlemsstater till svenska 

behandlingsformer såsom sker i Sverige strider mot den fria 

rörligheten och är öppet diskriminerande.  

Att lägga inhemska behandlingskriterier och att förbise utländsk 

vetenskap strider mot EG-rätten.  

Internationellt vetenskapliga rön skall respekteras, Sverige har 

ingen möjlighet att försvara en egen politisk linje enär EG-rätten 

skall tillämpas lika i alla medlemsstater och Sverige ej har några 

undantag härifrån.  

Sålunda har svenska patienter rätt att söka vård i andra länders 

socialförsäkringssystem utan inskränkningar. 

Lund den 7 december 2010 

Carl Michael von Quitzow LL.D. 

Jur.dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt 

Detta är copyright och får ej missbrukas! 

Carl Michael von Quitzow 

Jur dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt 

Slut citat. 
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Om detta informerar, upplyser och vägleder inte Vård 

Sverige sina uppdragsgivare/skattebetalarna om, alltså det som anges 

i bifogade pdf filen Bilaga 2 och bl.a. här ovan citerat. 

 

Alla landsting/regioner kan remittera vidare till bättre/effektivare 

utredning/vård och behandling dels inom Vård Sverige och dels inom 

EU:s enorma vårdmarknad, som Vård Sverige ingår i sedan 1995. 

Se ytterligare mer om detta ämne och erkända fakta av 

sakkunnig professor i artikel från 2004 i Läkartidningen, 

artikel av bl.a. professor i EU-rätt Ulf Bernitz, se bifogade pdf filen 

Läkartidningen 2004 Ulf Bernitz….. 

 

Snedvridning av konkurens på vårdtjänstemarknaden 

bevisad 

Makten över skattemiljarderna säkerställer således i kartell, olaglig 

kartell enligt EU-rätten(överstående med företrädes rätt över svensk 

lag), att gynna den inre svenska vårdtjänstemarknaden, vilket därmed 

är i strid med svensk grundlag Regeringsformen 1:1, 11:14 och 

12:10.(Demokrati eller Diktatur?) 

 

Observera att Försäkringskassan och 

Förvaltningsdomstolskedjan säkerställer detsamma 

nämligen att i olaglig förbjuden kartell säkerställs att beskydda Vård 

Sverige(alla landsting/regioner) från konkurens av andra 

bättre/effektivare vårdtjänstegivare utanför Sverige(men också privata 

vårdtjänstegivare inom Sverige) men inom EU:s enorma 

vårdtjänstegivare marknad.(Demokrati eller Diktatur?) 
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Läs ytterligare mera om Försäkringskassan och kartellen 

inom landsting/regioner i dessa Öppet Brev; 

1Öppet Brev till Sveriges Regering minister Gabriel Wikström och 
Sveriges riksdag 
(2017-03-29, ingen åtgärd av Sveriges Regerings ansvarige minister 
eller av Sveriges Riksdag som fick del av det öppna brevet, fullständig 
mörkläggning, demokrati eller diktatur?) 
 
2Öppet Brev till SVERIGES REGERING statsminister Stefan Löfven och 
minister Strandhäll 
 
(2018-03-15 ingen åtgärd av Sveriges Regering, statsminister Stefan 
Löfven eller minister Strandhäll eller av Sveriges Riksdag som fick del av 
det öppna brevet, fullständig mörkläggning, demokrati eller diktatur?( 
 

Kom särskit ihåg;  

Att i Sverige har vi inte oavhängiga och oberoende domstolar, således 

erkänt sakförhållande är att staten Sverige inte är en rättsstat. 

Den Fria Konkurrensen(fri rörlighet) snedvrides – och 

undanhålls i demokratin och EU-medlemslandet Sverige, 

(demokrati eller diktatur?) – därmed i en förbjuden olaglig kartell 

och detta sker i strid med EU-rätten och det avtal som staten Sverige 

förbundit sig till vid EU inträdet 1995.  

 

Uppdragsgivarna/skattebetalarna i Sverige har därmed 

utsatts för ett kvalificerat enormt bedrägeri av flera aktörer 

nämligen förvaltningsdomstolskedjan, alla landsting/regioner och 

försäkringskassan och Sveriges Regering och riksdag, som inget alls 

gjort åt detta, trots otaliga skrivelser från bl.a. undertecknad och Assar 

                                                             
1 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2017/03/30/20170329-till-minister-gabriel-wikstrom-sveriges-
regering-och-alla-goda-medmanniskor-och-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-genom-gruppledarna/ 
 
2
 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/03/17/2018-03-15-oppet-brev-till-sveriges-regering-

statsminister-stefan-lofven-och-minister-strandhall/ 
 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2017/03/30/20170329-till-minister-gabriel-wikstrom-sveriges-regering-och-alla-goda-medmanniskor-och-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-genom-gruppledarna/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2017/03/30/20170329-till-minister-gabriel-wikstrom-sveriges-regering-och-alla-goda-medmanniskor-och-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-genom-gruppledarna/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/03/17/2018-03-15-oppet-brev-till-sveriges-regering-statsminister-stefan-lofven-och-minister-strandhall/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/03/17/2018-03-15-oppet-brev-till-sveriges-regering-statsminister-stefan-lofven-och-minister-strandhall/
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Fager i detta ämne och då utifrån fakta och bevis(demokrati eller 

diktatur?).  

Förvaltningsdomstolskedjan underlåter att inhämta 

förhandsavgörande från EU-domstolen 

Därtill underlåter förvaltningsdomstolskedjan att motivera varför 

domstolarna underlåter detta, och därmed försätts de enskilda 

svenska medborgarna i vanmakt och blir därtill fullständigt 

rättslösa(demokrati eller diktatur?). 

Detta sker då i strid med unionsrätten som äger företräde över all 

svensk lag(Se RF 11:14 och 12:10). 

Detta sker då i strid med konventionsrätten som äger företräde över 

all svenska lag(se RF 2:19). 

Otaliga bevis för detta finnes, vänligen återkoppla i den delen så ska ni 

få så det räcker och blir över bevis för detta vansinne! 

 

EU-kommissionen har helt struntat i skrivelser om detta 

till kommissionen, otaliga skrivelser, och därmed konstateras 

att EU-kommissionen beskyddar staten Sverige och denna olagliga och 

förbjudna kartell som snedvrider den fria konkurens som bevisligen ger 

rättighet till fri rörlighet inom EU:s enorma vårdtjänstemarknad vilket då 

inkluderar Sverige sedan 1995(demokrati eller diktatur?). 

 

Alltså en EU-rättighet som ägs av alla svenska 

medborgare/skattebetalarna och därmed alla svenska 

vårdkonsumenter, dvs. skattebetalarna och därmed era uppdragsgivare. 

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR(demokrati eller diktatur?) 
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För det tredje 

Ett hat och hot emot demokratin, rättssäkerheten och 

patientsäkerheten är uppenbart erkänt sakförhållande inom RVN, och 

det finns ingen anledning att utgå från att det är annorlunda i övriga 

landsting/regioner inom Vård Sverige/staten Sverige(demokrati eller 

diktatur?).  

Statsministern Löfven och minister Strandhäll äger bevisbördan att 

bevisa motsatsen, om dessa proffspolitiker utan personligt ansvar har 

annan uppfattning. 

 

För det fjärde 

Vi svenska skattebetalare är rättslösa i vårt egna land Sverige, trots att vi 

enskilda skattebetalare äga fullt eget ansvar för våra handlingar och 

därtill uppenbart är skattebetalare och därmed era 

uppdragsgivare(demokrati eller diktatur?). 

Utan era uppdragsgivare/skattebetalarna och därmed de svenska 

medborgarna blir ni alla utan jobb och uppdrag, erkänt sakförhållande. 

 

Alltså alla makt- och myndighetsutövare i Sverige inom 

stat, landsting/regioner och kommuner är alla säkerställda 

att i deras makt- och myndighetsutövning bedriva verksamhet utan 

personligt ansvar(demokrati eller diktatur?). 

 

Alltså då genom riksdagsbeslut och där då enig riksdag beslutat om 

detta vansinne som inte godkänts av de svenska skattebetalarna era 

uppdragsgivare. 

 

Varken Sveriges Regering eller riksdag – dåvarande 

proffspolitiker och folkvalda och då existerande politiska 
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partier anno 1974/1975 – frågade svenska folket(folkviljan) om 

detta var och är förenligt med folkviljan hos 

uppdragsgivarna/skattebetalarna, ty om frågan ställts hade aldrig 

detta kunnat drivas igenom av Sveriges Riksdag(demokrati eller 

diktatur?). 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR(demokrati eller diktatur?) 

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR(demokrati eller diktatur?) 

Så föds en diktatur ur en demokrati, för det kan inte vara möjligt i en 

demokrati  

- att proffspolitiker/politiker och makt- och myndighetsutövarna 

är utan personligt ansvar för vad dessa ställer till med och 

ställt till med i deras makt- och myndighetsutövning. 

 

Ni proffspolitiker/politiker och makt- och myndighetsutövarna inom 

stat, landsting/regioner och kommuner är alla säkerställda utan 

personligt ansvar i er makt- och myndighetsutövning, hur vansinnigt ni än 

sammantaget sköter ert uppdrag så är ni mer eller mindre helt utan 

personligt ansvar(demokrati eller diktatur?). 

 

Fullständigt orimligt och fullständigt vansinne att makt- och 

myndighetsutövarna inom stat, landsting/regioner och kommuner 

ska vara utan personligt ansvar för det vansinne som uppenbart 

existerar inom staten Sverige, RVN är ett mycket bra exempel på detta 

vansinne. 
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Läs mer om detta vansinne i ESO-rapporten 
3

Maktutövning 

under lagarna? av professor i förvaltningsrätt Olle Lundin. 

 

Citerar ur artikel där professor Olle Lundin uttalat sig, citat; 

– Återinför det tjänstefelsansvar med sanktionsmöjligheter som rådde 

innan 1975, föreslår Olle Lundin. 

Etablissemanget fick också uttala sig i samma artikel, citat; 

– Det blir inte lättare att rekrytera politiker om de riskerar fängelse 

för beslut de varit med att fatta, sa Anna Skarhed. 

4Källa till ovan citerat 

 

Alltså sakkunnig professor Olle Lundin förespråkar att 

säkerställa rättssäkerheten och justitiekansler Anna 

Skarhed(politiskt tillsatt, statens jurist) är uppenbart en del av det 

Superkorrupta Sverige som värnar att utan personligt ansvar ska vara 

normen och värdegrunden och ”rättesnöret” för alla makt- och 

myndighetsutövare i Sverige(demokrati eller diktatur för 

uppdragsgivarna/skattebetalarna/ de svenska medborgarna och 

väljarna?). 

Ett hat och hot emot demokratin, rättssäkerheten och 

patientsäkerheten i Sverige 

Du som läsare ställ dig följande fråga; 

 

 

 

 

                                                             
3
 https://eso.expertgrupp.se/rapporter/kommunalt-trots/  

4 https://kvalitet.org/kf/2015/04/kommuner-som-trotsar-lagen.html  

Om vi svenska folket, skattebetalarna och därmed uppdragsgivarna, i 

majoritet begär att Sveriges Riksdag ska i beslut säkerställa  

- att alla enskilda svenska medborgare skall vara helt utan 

personligt ansvar för deras enskilda handlingar, tror Du att 

detta skulle vara möjligt att riksdagen i majoritet skulle 

bifalla denna begäran från 

uppdragsgivarna/skattebetalarna(demokrati eller diktatur)? 

 

https://eso.expertgrupp.se/rapporter/kommunalt-trots/
https://kvalitet.org/kf/2015/04/kommuner-som-trotsar-lagen.html
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Nästa fråga måste då ställas utifrån följande; 

Politikerföraktet i Sverige bara växer och växer och missnöjet bara växer 

och växer hos de svenska medborgarna, ett erkänt sakförhållande att 

förhålla sig till. 

 

Alltså kan det bero på att alla makt- och myndighetsutövare 

inkluderat proffspolitiker/politiker alla sammantaget är helt utan 

personligt ansvar för det vansinne som dessa uppenbart sammantaget 

ställt till med i deras makt- och myndighetsutövning inom moder Svea för 

uppdragsgivarna/skattebetalarna över tid sedan 1975? 

 

För det femte 

DIKTATUREN SVERIGE, upplevs av svenska 

skattebetalare/uppdragsgivare. 

När svenska medborgare(era uppdragsgivare) försätts i vanmakt och 

därtill blir rättslösa då upplever såklart svenska medborgare/ 

skattebetalarna och era uppdragsgivare staten Sverige som en 

DIKTATUR. 

Västernorrland(och däri bl.a. RVN) upplevs som en diktatur av 

svenska skattebetalare(era uppdragsgivare). 

Vilket också delgetts i otaliga skrivelser dels till RVN och dels till 

Sundsvalls kommun(ni får del av en sådan skrivelse). 

 

En del i diktaturen Västernorrland och därmed Sverige 

Alltså dessa bägge, Sundsvalls kommun och RVN underlåter begärt 

beslut i fråga om generalfullmakt, då eftersom dessa bägge är 

vårdtjänstegivare på en konkurerande vårdtjänstemarknad inom 

EU(Sverige), och det finns kausalitet som därmed utgör grund för ett 

gemensamt beslut av dessa bägge vårdtjänstegivare. 



12 
 

Mer om detta framgår i huvudinlagan om 11 sidor till RVN, av datum 

2018-08-23, se bifogade pdf filen Möte med Region Västernorrland 

2018-08-23 Matfors, 11 sidor…. 

 

För det sjätte 

Bättre och effektivare vård finns inom EU utanför Vård Sverige(alla 
landsting/regioner), men förhindras av alla landsting/regioner i 
Sverige(demokrati eller diktatur?).  
 
Se bilaga 7, som är en del i skrivelse till RVN(som i sin helhet inklusive 
bilagorna delges till Sveriges Regering i denna skrivelse) Citat;  

 
Bilaga 7, 6 sidor  
Motion till riksdagen 2007/08:So254, bevis för att bättre/effektivare vård 

finns i Tyskland, Spezialklinik Neukirchen(godkända av Tyska 

staten/försäkringskassorna), se särskilt sidan 5. 

Slut citat. 

 

Denna bättre/effektivare utredning, vård och behandling 

finns inte i Sverige/inom Vård Sverige, men den finns bevisligen 

i Tyskland, och Sveriges riksdag har haft den kunskapen över mycket 

lång tid, men detta har undanhållits era uppdragsgivare/skattebetalarna 

av alla Sveriges landsting/regioner över mycket lång tid. Alltså ingen 

sådan utredning, behandling eller vård i Sverige(demokrati eller 

diktatur?) 

 

För det sjunde 

I skrivelsen till Region Västernorrland(RVN) av datum 2018-08-25, 

som bifogas i sin helhet jämte alla bilagorna i bilageförteckningen, 

finns en bilaga nr 8, citat  

Bilaga 8, 9 sidor  
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Se särskilt sidan 4 rättighet till bättre/effektivare vård, dokumentet om 9 sidor 

är sammanställt 2008-05-06, rubrik Vetenskap och beprövad erfarenhet får 

underkänt 

Slut citat. 

Läs den mycket nogsamt, ty den gäller fullt ut utifrån vad som 

unionsrätten ger vid handen, och denna EU-domstolspraxis som 

bevisligen äga företräde över alla svenska lag och rätt är som ”huggen i 

sten”. 

 

Denna bilaga 8 jämte bilaga 2, 6(i bilagorna till RVN) och 

bilaga 1 till denna skrivelse(Artikel ur Läkartidningen av år 

2004) ger vid handen sammantaget/tillsammans med vad som bevisats 

och delgetts i denna skrivelse  

- att den sk demokrati som staten Sverige utger sig för  

- att vara inte är en demokrati, denna skrivelse som säkerställer och 

bevisar sammantaget 

- att inte Maktutövningen sker under lagarna(Regeringsformen 1:1) i 

staten Sverige och därmed bl.a. RVN och övriga landsting/regioner 

i Sverige och detta kan ske ostraffat utifrån Brottsbalken tack vare 

  

- att alla makt- och myndighetsutövare i Sverige säkerställts genom 

riksdagsbeslut(i majoritet)  

 

- att dessa makt- och myndighetsutövare är helt utan personligt 

ansvar för vansinnet och makt- och myndighetskorruptionen fullt ut 

i Sverige är norm och värdegrund(demokrati eller diktatur?) för alla 

makt- och myndighetsutövare! 

 

Vad kommer sittande Sveriges Regering och Sveriges 

riksdag göra åt detta vansinne, som uppenbart inte är annat än 

den verklighet som är verkligheten för 

allmänheten/uppdragsgivarna/skattebetalarna i Sverige(demokrati eller 

diktatur?) 
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Alltså uppdragsgivarna(skattebetalarna/de svenska 

medborgarna) med fullständigt enskilt ansvar för allt vad 

dessa presterar och levererar dagligen är försatta i en vanmakt och är 

rättslösa i sitt egna land. 

Då tack vare proffspolitiker/politiker och deras ”klan” inom makt- 

och myndighetsutövande ställning inom stat, landsting/regioner 

och kommuner, är detta demokrati eller är det diktatur säkerställt av ett 

etablissemang utan personligt ansvar som endast värnar sig självt och 

Makten Över Skattemiljarderna? 

 

Begär att Statsminister Löfvén och minister Strandhäll och 

Sveriges riksdags alla partier redogör offentligt i debatten 

inför valet vilken ståndpunkt ni alla har utifrån vad ni nu alla är 

delgivna i denna skrivelse(jämte bilaga 1) och den skrivelse som Region 

Västernorrland fått delgivit av datum 2018-08-25 jämte alla bilagorna, 

som sammantaget bifogas till denna skrivelse till Sveriges Regering och 

Sveriges riksdags alla folkvalda. 

Begär därtill återkoppling via e-post till undertecknad 

Hälsar den goda medmänniskan från verkligheten som värnar 

demokrati, rättssäkerhet och patientsäkerhet för alla 

uppdragsgivare/skattebetalande svenska medborgare 

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 till denna skrivelse se sidorna 15-18 

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

Bilaga 1 

Artikel ur Läkartidningen av år 2004, artikelförfattare bl.a. professor i 

europeisk integrationsträtt Ulf Bernitz, 2 sidor(Läkartidningen ❙ Nr 32–

33 ❙ 2004 ❙ Volym 101) 

Därtill i mailtråden och som bifogade pdf filer bifogas 

enligt följande; 

Bilaga 1, skrivelsen till Region Västernorrland av 2018-08-25 med DNR 

18 RS 297-134-136 2018-08-27(se dagboksblad från registrator av e-

post den 27 augusti 2018 11:05, som återfinnes i maitråden) 

 

OBS; 2 st. inspelningar del 1 och del 2, ska laddas ner, MP 3 filer, och 

säkerställas diarieföras av registrator, vänligen bekräfta att detta är gjort 

och att dessa MP 3 filer är fullt ut återhörningsbar. 

 

Se således i mailtråden enligt följande 

Från: fb.region.västernorrland [mailto:region.vasternorrland@rvn.se]  

Skickat: den 27 augusti 2018 11:05 

Till: Ulf Bittner 

Ämne: SV: Regionfullmäktiges alla ledamöter i Region Västernorrland  

Hej! Här kommer det begärda dagboksbladet samt att jag bekräftar att ljudfilerna är hörbara 

 Med vänlig hälsning 

 Registrator 

 REGION VÄSTERNORRLAND 

Regionledningsförvaltningen 

Verksamhet Administration 

0611-800 95 

Telefontid 08.00-11.30 

region.vasternorrland@rvn.se 

 

mailto:region.vasternorrland@rvn.se
mailto:region.vasternorrland@rvn.se
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Från: Ulf Bittner [eueeshealthcare@gmail.com] 

Skickat: den 25 augusti 2018 10:21 

Till: fb.region.västernorrland; Christina Nordenö; =?UTF-

8?Q?'lars=E2=80=90olov.olsson=40rvn.se'?=@; Siv Sachs; Anita Hellstrand; Kristoffer Bodin; Hjördis 

Bredberg; Hans Hedlund; Eva Back; Sverker Ågren; Ingeborg Viksten; Eva Andersson; Bengt Sörlin; 

Hans Backlund; Lars Åström; Lars Gunnar Hultin; =?UTF-

8?Q?'anna=E2=80=90karin.sjolund=40rvn.se'?=@; Anette Lövgren; Rodney Engström; Mona 

Hammarstedt; Erik Lövgren; Karin Nordin; Kjell Bergkvist; Birgitta Häggblad; Desislava Cvetkova; 

Stefan Dahl; Gunnar Fors; Robert Kuusikko; Jonny Lundin; Christer Nylander; Ulla Olofsson; Sonia 

Seidevall; Lena Sjöberg; Thomas Tejle; Ingemar Vernersson; =?UTF-

8?Q?'ulla=E2=80=90britt.lagergren=40rvn.se'?=@; Elina Backlund Arab; Bengt Nilsson; Pirjo 

Jonsson; Patrik Eriksson; Cathrine Edström; Monica Fällström; Elvy Söderström; Jan Olov Häggström; 

Malin Westman; Stig Grip; Tony Andersson; Zofia Henriksson; Helén Östmar Rosdahl; Sigfrid 

Tjernlund; Roger Byström; Annicka Burman; Kenneth Challis; Christina Vallsten; Mats Hellhoff; Fredrik 

Bernblom; Ronny Edlund; Arne Engholm; Stina Ekbäck; Erika Markusson; Folke Nyström; =?UTF-

8?Q?'myriam.estrella=E2=80=90naslund=40rvn.se'?=@; Per Valberg; John Åberg; Andreas Sjölander; 

Bertil Swenson; Kjell Åke Ruona; Per Arne Gustav Frisk; My Larsson; Gun Olofsson; Hans Brynielsson; 

Elisabeth Strömquist; Roland Persson; Marcus Molinder; Jonne Norlin; Issam Sassi; Robert Larsson; 

Thomas Olsson; Hans Viklund; Peter Löthman 

Ämne: Regionfullmäktiges alla ledamöter i Region Västernorrland  

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? 

  

http://ge.tt/4vsfRDr2
http://ge.tt/2aUxRDr2
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 Huvudskrivelse om 8 sidor, se bifogade pdf filen 20180825 

Regionfullmäktiges alla ledamöter i….. 

  

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
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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 

 

 

 

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

