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Subject: SCA-härvan: CIVILKURAGE o parlamentarisk kommitté?

Hej!
SHB-sfären har ett korsägande o är tjänstemannastyrd! Det gör att direktörerna
gör tjänster o gentjänster. Belöningssystemet har spårat ur. Höga löner o förmånsbaserade pensioner gör att t.ex. Anders Nyrén kommer att få en pension på ca
140 mkr. Detta är dessutom en VD i Industrivärden som långsiktigt har misslyckats
med sitt arbete.
SHB-sfären har två olika kulturer. En vinnar- o förlorarkultur. Jan Wallander gick i
pension för 25 år från sin post som styrelseordförande. Han startade Oktogonen
redan 1973, ett vinstdelningssystem för de anställda. Hans ledarskap mha
Oktogonen genomsyrar fortfarande SHB. Detta har gjort banken till en av de
lönsammaste bankerna i Europa de senaste 30 åren.
SCA-kulturen består av pampvälde o vänskapskorruption. Jag anser att Sverker
Martin-Löf o Anders Nyrén skall anhållas o åtalas. En ordentlig utredning bör göras
för att svenska folket skall ha förtroende för vårt näringsliv. Att Anders Nyrén har
dåligt omdöme visar erbjudandet till Pär Boman. T.o.m. Pär Boman tyckte det var
för mycket o tackade nej. Att vara anställd i SHB o samtidigt var styrelseordförande
bryter mot regelverket!
Jag hade tillfälle att lyssna på Anders Nyrén när han pratade på LiU, Lkpg. Min
bedömning är att han saknar företagsledarkompens. Dessutom är han dryg, stöddig,
självgod, nonchalant o girig. Han har senaste året jobbat både som VD på Industrivärden o varit styrelseordförande i SHB. Det verkar som han har många jobb o
troligen många arvoden.
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Mitt förslag är statsminister Stefan Löfven tillsätter en parlamentarisk kommitté med
Göran Hägglund som ansvarig. Det är viktigt att man uttreder korruptionen i svensk
näringsliv. I Sverige använder vi vänskap för korruption till skillnad från många andra
länder där man använder pengar. I mitt framtida samhälle vill jag att kompetens
och inte vänskap, skall vara avgörande för om man får ett jobb. Jag har liksom Stefan
en arbetarbakgrund. Min pappa var pappersbruksarbetare o mamma var hemmafru!
För oss är det viktigt med betyg o kompetens för vår framgång!
mvh/Bernte
PS!
Ytterligare information via min hemsida www.MVU.se
e länk: http://www.mvu.se/pdf/POL150325.pdf !
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