
Börje Ramsbro

Näringsdepartementet Stockholm den 2 november 2022

Att: Annica Sandberg, expeditionschef.

103 33 Stockholm

Ärende: N2018/04886 (Jag föreslår ett fristående ärendenummer)

Bästa Annica!

Jag tar mig friheten att återkomma till dig i rollen som expeditionschef inom 

Näringsdepartementet med förhoppning om att ditt ansvar och befogenhet kan 

medverka till att mitt ärende får en seriös och korrekt handläggning. ,

Din hänvisning till "avdelningen för bolag med statligt ägande", den 25 juli 

2022, resulterade än en gång i ett undfallande svar från Daniel Kristiansson. 

•Svaret bemötte jag den 11 september 2022 med hänvisning till bl.a. 

Förvaltningslag 2017:900, se bilaga 71.1. Brevet är fortfarande obesvarat.

1. Bakgrund

Slutet maj 1997 vände jag mig till dåvarande kanslirådet Lars Häggmark med 

frågan HUR och NÄR blev Industrifonden delägare i System 3R. Lars Häggmark 

var också styrelseledamot i Industrifonden, alltså i samma roll som Daniel 

Kristiansson, som nu skall handlägga mitt ärende. Finns det risk för jäv?

Lars Häggmark besvarade mina frågeställningar med en faxförsändelse den 2 

juni 1997, bilaga 23. De handlingar som Lars Häggmark överlämnade visade sig 

14 år senare (30 maj 2011) vara medvetet lämnad felaktig information för att 

dölja sanningen om att Industrifonden var förbjuden att vara ägare till 30 000 

aktier i System 3R, som dessutom var stulna.

Efter Daniel Kristianssons svar den 7 september 2022 och mitt obesvarade 

brev av den 11 september 2022, ställde jag mig frågan varför jag hamnat i 

denna situation. Jag ställde mig också frågan varför får jag ingen hjälp från 

Regeringskansliet att lösa en situation som skapats av ett kansliråd, som 

överträtt Förvaltningslagen (2017:900) §5, genom att vara osaklig och partisk i 

ett externt och enskilt ärende? Allt för att skada mina ekonomiska intressen.
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2. Försök till fredlig uppgörelse

Industrifondens dåvarande ordf. Sven-Åke Johansson, utlovade en förnyad 

prövning av mitt framställda krav om ersättning för de ej förvärvade 30 000 

aktier i System 3R, enligt faktura av den 8 maj 2006, bilaga 26.

Svaret från prövningen kom i form av ett brev av den 4 december 2006, 

undertecknat av Industrifondens VD och ordförande, bilaga 5.1. Inga av mina 

frågor besvarades utan det lämnades ett oriktigt svar från en annan verklighet 

än den jag kände till och som helt igenom var fejkad. Min faktura avvisades och 

allt slutade med än flera frågetecken.

Min uppfattning om att Staten och av Staten tillsatta tjänstemän skall 

uppträda med mycket högt ställda krav på etik, moral och samhällsansvar, 

stämmer inte med vad jag utsatts för genom "system 3R-affären".

3. Sökande efter svaret

Efter att ha tröttnat på alla lögner och brottsliga gärningar, som inte hör 

hemma i ett demokratiskt land som Sverige, bestämde jag mig för att själv söka 

svaren varför allt blir så oseriöst och komplicerat, som i "system 3R-affären".

Från första stund var jag av uppfattningen att mitt företag System 3R blev 

kapat men kunde då inte förstå hur det kunde ske. Nedan finns svaren.

Svaren finns i tre offentliga utredningar, som jag härmed hänvisar till i form av 

"Grundläggande omständigheter", bilaga 1.

Manschettbrottslingarnas maktposition och inflytande över allt och alla i den 

s.k. "system 3R-affären", har blockerat mig från att föra sakliga diskussioner 

med Industrifonden, grundat på de verkliga omständigheterna, se bilaga 1 

Manschettbrottslingar.

Industrifonden och Regeringskansliet är helt enkelt indragna i ett affärsupplägg 

som skapats av manschettbrottslingar, som därefter utnyttjat ett nätverk av 

vänskapskorruptionens vapendragare och medlöpare, för att försvara stölden av 

företaget System 3R, se bilaga 1. Vänskapskorruption.

Utifrån dessa omständigheter har jag kommenterat Industrifondens brev från 

den 4 december 2006 med fakta, bilaga 5.1 och Lars Häggmarks oriktiga 

information från den 2 juni 1997 finns också med, bilaga 23.

"system 3R-affären" är ett skolexempel på hur manschettbrottslingar utnyttjat 

Staten och av Staten kontrollerade verksamheter, som handräckning och 

täckmantel. Allt för egen kortsiktig vinning och till extrem skada för mig.
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4. Vädjan om hjälp enligt Förvaltningslag (2017:900 §6)

Jag har vädjat om hjälp från Regeringskansliet att öppna upp för konstruktiva 

diskussioner med Industrifondens VD och styrelse utan några blockeringar från 

externa intressen. Sanningen om "system 3R-affären" kan även gagna 

Industrifonden och förhindra upprepningar.

Hade Lars Häggmark inte lämnat den oriktiga och vilseledande informationen 

hade aldrig Näringsdepartementet blivet indraget i "system 3R-affären". Nu är 

det som det är och jag förväntar mig att Näringsdepartementet tar sitt ansvar för 

Lars Häggmarks överträdelser av regelverket och ställer allt till rätta.

Efter att jag fick tillfälle att framföra de verkliga omständigheterna för 

ledningarna i Föreningssparbanken AB och i Nordea AB träffades förlikningar, se 

bilaga 77.1 och 78.1. Dock har jag inte erhållit ersättning förförlorad egendom.

5. Sammanfattning

Jag begär ingen ekonomisk ersättning från Näringsdepartementet. Däremot 

begär jag hjälp enligt vad jag framfört i mitt obesvarade brev till Daniel 

Kristiansson den 11 september 2022, bilaga 71.1.

Jag vädjar också till Dig, Annica Sandberg, som expeditionschef om hjälp för 

att värdigt och sakligt avsluta denna tragiska affär, som totalt spårat ur och 

belastat Regeringskansliet och mig då vi alla famlat i mörker. Ett mörker som 

delvis skapades av kanslirådet Lars Häggmark, som tyvärr uppträtt som 

vänskapskorruptionens vapendragare för att gagna parter med en annan agenda 

än den som gällde enligt avtal och förordning, bilaga 1. Vänskapskorruption.

Efter hjälpen kan jag tacka för mig och därefter själv ta över ansvaret för att 

söka en fredlig lösning med Industrifonden enligt överlämnade förslag.

Emotser ditt positiva svar.

PS. I min inlaga till Justitiedepartementet den 28 oktober 2022 ingår bifogad 

pärm. Kopia av detta brev kommer att överlämnas till Justitiedepartementet då 

jag utgår från att samverkan sker.

Bilaga: Pärm komplett med bilagor, 2022-10-28
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