
Korruption vart man än vänder sig! 
 
"Om det så kostar oss en miljard kronor att konkurrera ut er ska vi göra 
det", läs mer längre ned… 
 
Det korrupta Göteborg bör fler att tänka om…åså är Göteborgs Spårvägar inblandad i en 
alldeles egen korruptionshärva där chefer byggt villor med bolagets pengar – vad visar det? 
Att bolagets vd inte har koll på medioker stor verksamhet, vad säger det?  
 
 
Göteborg måste vakna….enl Svensk Näringsliv i staden i väst som anser att stadens 
utveckling står still efter maktskifte där s med mp styr staden när stadens starke man Göran 
Johansson lämnade kommunen som ansvarig till ett team där den största uppgiften är att 
blottställa Göran och göra allt tvärtom, också en märklig styrning av ett samhälle. 

 
Göteborg igen… 

Sparkat chef i ett kommunalt ägt företag gav sin efterträdare dubbel lön och upprörande 
pensionsavtal. Styrelsen då? Varför gör man inte slag i saken och burar in dessa klåpare som bedrar 
skattebetalarna? Det är ”våra” pengar som dessa chefer slänger omkring sig med.   

 
=========== 
 
Kommunala Skelleftebuss hindrar privata bussbolag att verka på marknaden. Det menar 
Konkurrensverket och anmäler bussföretaget till domstol med hjälp av den nya, skärpta 
konkurrenslagen 
 – Att sätta konkurrensen ur spel och slå undan benen för privata företag är inte en uppgift för 
en kommun. Därför tar vi steget och går till domstol för att sätta stopp för Skelleftebuss 
beställningstrafik mot privata kunder, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på 
Konkurrensverket. 
 
Och så här svarar en sann monopolist som saknar de grundläggande värderingar för fri 
konkurrens: 
Erland Lövgren, vd på Skelleftebuss, har av förklarliga skäl en annan uppfattning än 
Konkurrensverket men vill inte ge några ytterligare kommentarer . 
 
– Vi avvaktar prövningen i tingsrätten. Det här har funkat bra sedan 1974 men det är väl bra 
att det blir ett beslut så att vi vet vad som gäller, säger han. 
 
Ordföranden i Skelleftebuss, Carina Dagbo (s) håller inte heller hon med om 
Konkurrensverkets bevisföring och menar att verksamheten ryms inom den kommunala 
kompetensen, att den alltså är allmännyttig och drivs utan vinstsyfte. 
 
============= 
 
Kriminalvården har slösat med skattepengar. Det anser Riksrevisionen efter en granskning av 
Kriminalvårdens avtal med Fojab Coordinator. Både myndigheten och företaget förekommer i 
en omfattande muthärva 
 

============= 



  

"Om det så kostar oss en miljard kronor att konkurrera ut er ska vi göra 

det", sa han enligt en av cheferna som i smyg spelade in samtalet på sin mobil. 

Veckans Affärer vittnar om en lång rad "smutsiga knep" för att slå ut konkurrenterna. Bland 

annat kopierar Arla nya produkter och sätter sedan ett lägre pris. Ofta dumpas priserna under 

produktionskostnad på marknaden. Dessutom ges pengar till handlarnas firmafester samtidigt 

som det betalas extra till personal som plockar upp varorna i butikern, skriver VA.  

Men än så länge har Skånemejerier lyckats stå pall för trycket. När Arla försökte få Coop 

att plocka bort konkurrensens produkter från hyllorna sände Skånemejerier över inspelningen 

från middagen till Konkurrensverket... 

Monopol = utslagning av marknads ekonomi = Arla finns i Danmark då man betalar 
mindre i skatt = svensk mjölk vart tog den vägen???? 
 
Dansksvenska mejerijätten Arla svälter ut svenska mjölkbönder för att få igenom affären med 
konkurrenten Milko, skriver Veckans Affärer. 
 
Dansksvenska Arla går mot monopol på den svenska mejerimarknaden. Och metoderna som 
används verkar inte alltid klara en sanitetskontroll, skriver E24:s Torbjörn Isacson. 
 
Tack Lidl att ni finns till! Men var finns konkurrensverket? Saknar man liksom i 
järnvägsfrågan resurser för att utreda något som alla redan känner till? Vem utreder 
konkurrensverket? Lidl ägs av familjen Schwartz som på 25 år från noll byggt upp en 
av Europas största livsmedel kedjor. Pappan Schwartz arbetade då hos tyska ALDI och 
såg chansen hur han menade man kunde göra det bättre –  så är det när 
marknadsekonomin fungera som bäst. 

 
============= 
 
Alliansregeringens förtjänst 
Det är Allians regeringen som införde den nya lagen – som egentligen tidigare regeringar 
borde ha gjort! 
Den 1 juni 2009 presenterade regeringen ett lagförslag som gör det möjligt att sedan 2010 
ingripa mot osund konkurrens som privata företag möter från staten, kommunerna och 
landstinget. Konkurrensverket har redan dragit en handfull kommunala bolag inför rätta, och 
ett flertal fall är dessutom under intern beredning och kommer att dras till domstol inom kort, 
enligt uppgifter från Konkurrensverket. 
 
============= 
 
 
 
Slöseri med skatte medel 
Borås, Borås!  
Borås kommun har tagit fram en film som skall profilera kommunen. Enligt säkra källor har 
filmen tagit tre år att producera, då man ville att alla utomhusscener skulle visa solsken istället 
för regn. Filmen följer nedan 



http://cornucopia.cornubot.se 


