Region Västernorrland
Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström
Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär
dagboksblad med vändande e-post till voulf56@gmail.com

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av särskilt stort
allmänt intresse utifrån rättssäkerhet generellt för alla
västernorrlänningar/era uppdragsgivare

2019-01-16

Över mycket lång tid har landstings/regionförvaltningen
beskyddat att de anställda inte säkerställer att LAG SKA
ÅTFÖLJAS
Vänligen lyssna på det inspelade samtalet emellan allmänheten(Ulla
Bittner/Ulf Bittner och Jan Norberg) och den anställde landstingsjuristen
Thomas Olsson(landstingsförvaltningen) som idag säkerställts
offentlighet i serien SVERIGE GRANSKAS

SVERIGE GRANSKAS
Landstinget Västernorrland juni 2015 juristen Thomas
Olsson begäran om beslut
https://soundcloud.com/ulf-bittner/landstinget-vasternorrland-juni-2015-juristen-thomasolsson-begaran-om-beslut

RÄTTSSÄKERHET INOM LANDSTINGET/REGION
VÄSTERNORRLAND
Bakgrunden till det inspelade samtalet

1

LAG SKA ÅTFÖLJAS
Parterna har uppenbart olika uppfattningar i fråga om
rättssäkerhet och rätt att företräda anhörig utifrån Avtalslag och
upprättad ombudsfullmakt/generalfullmakt
Anställda utan juridisk kompetens är uppenbart ett HOT EMOT
RÄTTSSÄKERHETEN
Mer finns att text läsa
LÄS YTTERLIGARE MERA UNDER TIDEN DU LYSSNAR PÅ
INSPELADE SAMTALET SOM ÄR CA 68 minuter(ytterligare text finns
på Sound Cloud SVERIGE GRANSKAS)
Bifogar till denna skrivelse 2 bilagor
Bilaga 1. 2015 juni 15LS3744……(12 sidor), Jan Norberg kommunicerat
i ärende ombudsfullmakt
Bilaga 2. Dagboksblad
Alltså allmänheten generellt förhindras av anställda under
landstingsdirektör(tidigare) och Regiondirektör Hans Viklund vad svensk
grundlag Regeringsformen ger vid handen, se särskilt Regeringsformen
1:1.
Allmänheten sammantaget i ombudsmakts/generalombudsfullmakt fråga
förhindras med alla till buds stående medel rättssäkerhet, för att
uppenbart beskydda anställda läkarkåren, se ställningstagande av 2018-12-05 dnr 18RS9933, citat
"vår regionjurist meddelat dig vår bedömning att en patient inte kan
företrädas av ett ombud genom generalfullmakt"
Notera särskilt
En bedömning är inte ett i laga ordning begärt beslut med
besvärshänvisning, således fullständigt godtycke, som strider emot
Regeringsformen 1:1(svensk grundlag), GRUNDLAGSBROTT!
Begär att få fullständiga kontaktuppgifter på handläggare inom
politiken och där kontakt person.
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LAG SKA FÖLJAS
Ett arbetsgivare ansvar åvilar detta vansinne
Begär återigen möte med regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström,
regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund, HSN ordf. Lena Asplund och
anställda ytterst ansvarige tjänstemannen regiondirektören Hans Viklund
och regionjuristen Sara Sultan(samma mötes plats som tidigare).
Alltså för att gå igenom allt som uppenbart redan Jan-Olov Häggström
känner till och därtill säkerställa sedan tidigare begärda
betalningsförbindelser utifrån att 90 dagars regel bevisligen är uppfyllda
av allmänheten(Ulla Bittner och Ulf Bittner) och ytterligare mera bevis för
att säkerställa att detta vansinne upphör med omedelbar verkan
gentemot allmänheten.
Mariana Norberg, som företräddes av Jan Norberg, i det inspelade
samtalet, är inte längre i livet, och det är uppenbart målsättningen hos
de anställda att Ulla Bittner och Ulf Bittner ska säkerställas det samma,
särskilt utifrån det vansinne som uppenbart delgetts över tid till alla
folkvalda sedan tidigare. Förtroende och trovärdigheten är uppenbart
förbrukad för de anställda inom Region Västernorrland.
Till minne av Mariana Norberg
Så här hanterades Mariana Norberg av landstingets läkare

Sundsvalls kommun tvingade 91 årig kvinna äta 6000
tabletter på 1 år
https://newsvoice.se/2015/06/sundsvalls-kommun-tvingade-91-arig-kvinna-ata-6000-tabletterpa-1-ar/

Noteras särskilt; Sundsvalls kommun har inga egna anställda läkare,
tjänsten som behandlande läkare säkerställdes av landstinget
Västernorrland.
Vänligen återkoppla mycket skyndsamt
För Ulla Bittner och Ulf Bittner genom ombudet och anhörige
Ulf Bittner(som företräder Ulla Bittner utifrån oinskränkbar
generalfullmakt)
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