BIDRAG GULDSPADEN
"De journalister - verksamma i svenska medier - som genom engagerad och kunnig
journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte
kände till. Undersökningen skall vara ett originalarbete, självständigt genomfört"

Bidrag publicerade 1 jan‐30 juni skall vara FGJ tillhanda 9 september, kl.17.00
Bidrag publicerade 1 juli‐31 dec skall vara FGJ tillhanda 10 januari, kl. 17.00
För varje inlämnat bidrag tas det ut en avgift på 250 kronor. Detta betalas in senast
samma dag som bidragen ska vara inlämnade till pg: 618 45 04 - 6 Döp betalningen
med rubriken på det inlämnade bidraget. Om betalning inte kommer in till FGJ
diskvalificeras bidraget.
VILKEN KLASS AVSER BIDRAGET?
Lokalradio

DESSA PERSONER ANMÄLS: (DESSA BLIR DE NOMINERADE ‐ DE SKALL HA GJORT EN BETYDANDE INSATS.)
(Observera att för arbetsledare finns priset Gyllene dynamon)
Samir Bezzazi, Lars‐Göran Svensson
FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER: (DESSA BLIR EJ NOMINERADE)
Tommy Johansson, reporter Sveriges Radio Göteborg
PUBLICERAT/PUBLICERADE DATUM:
27/12, 28/12, 29/12
VAR PUBLICERADES JOBBET?
SR P4 Göteborg, SR P4 Väst, SR P4 Sjuhärad, SR P4 Skaraborg, SR P4 Halland, SR P4 Värmland
BESKRIV RESULTATET AV GRÄVET KORTFATTAT! (GÄRNA I FORM AV RUBRIK OCH INGRESS (MAX 7 RADER)

West Sweden ‐ Det skattefinansierade bolaget som verkat efter egna regler.
Vd har satt sin egen lön och i 16 år tagit ut en extra icke‐avtalad månadslön varje år, låtit skattebetalarna
stå för hans privata kostnader ( så som medlemsavgift till herrklubb och parkering‐ och fortskörningsböter)
och bjudit politiker och okända på lyxmiddagar och vinmenyer. Inget av detta syns i bolagets bokföring i
Göteborg, utan göms i praktiken undan i det belgiska dotterbolaget i Bryssel. Detta begränsar insynen och
rubbar på offentlighetsprincipen. Dessutom har verksamheten bara hjälpt en tredjedel av kommunerna att
få hem EU‐projektpengar, och överdriver sin roll i att få hem projekt som framhävs i årsredovisningar.
PÅ VILKET SÄTT ANSER DU/NI ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR GULDSPADEN? (MAX 7 RADER)
I 20 år har det västsvenska EU‐kontoret West Sweden funnits och gett sken av att vara en framgångsrik
verksamhet, vilket varit en grund för att 69 västsvenska kommuner velat finansiera verksamheten. P4
Göteborg slog hål på framgångsmyten genom att visa hur skattepengar slösades, hur en vd berikat sig själv
och hur West Sweden trixat med siffror till sin fördel. Bolaget har inte i närheten varit så framgångsrikt som
bolaget försökt påskina.
HUR FICK DU/NI URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?
Ett tips kom till redaktionen om att politiker och tjänstemän inte riktigt förstod vad det kommun‐ och
regionägda West Sweden egentligen bidrog med. Detta samtidigt som bolagets två starka män,
styrelseordförande Göran Johansson och vd Kjell Peterson skulle sluta – efter 20 år i verksamheten. Frågan
som väcktes hos oss var: vad gör egentligen West Sweden med alla årliga miljoner skattekronor?
VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADE DU/NI?
Granskade flera år av West Swedens bokföring, fakturor och handlingar. Bland annat genom att resa till
Bryssel där stor del av materialet fanns. Gick igenom flera år av kontokortsbetalningar gjorda av vd på
bolagets betalkort.
Granskade samtliga projekt som West Sweden säger sig ha hjälpt kamma hem under de senaste tre åren.
Ringde upp varje projektansvarig för att få reda på West Swedens roll i varje projekt.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDE DU/NI?
Muntliga= Internationella samordnare och projektansvariga för EU‐projekt i västsvenska kommuner.
Skriftliga= Fakturor, löneavtal, dokument och handlingar rörande West Sweden
STÖTTE DU/NI PÅ NÅGRA PROBLEM? VILKA?
Trots att West Sweden ägs av 69 västsvenska kommuner och tre regioner är det långt ifrån lätt att granska
bolaget. Då man har ett dotterbolag i Bryssel krävs en resa till Belgien för att kunna granska handlingar och
fakturor. Det vi lyckats avslöja går inte att granska från Sverige, utan kräver att man gräver på plats i
Bryssel.
HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?
Cirka 5‐6 veckor
VILKA REAKTIONER HAR NI FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?
Myndigheter
Styrelsen till bolaget, som består utav politiker, valde att starta en ekonomisk revision av dotterbolaget i
Belgien. Vd Kjell Peterson och personalens lön och förmåner ska granskas. Även bolagets regler för
representation ska ses över och ett nytt regelverk rörande en mer restriktiv alkoholförtäring ska tas fram.
Flera västsvenska kommuner gick ut med att de nu ska se över sitt medlemskap i West Sweden och en
kommun begärde utträde direkt.
Kollegor/Media
Granskningen spreds i media runt om i landet. Förutom lokala stationer i SR och Ekot så uppmärksammades
våra avslöjanden bland annat i DN, SvD, GP,GT,Expressen, DI, SVT plus flera facktidningar och lokalpress
runt om i Västsverige. Detta i form av artiklar och ledare.
HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?
Nej
ANGE WEBBLÄNK TILL ARTIKLARNA/INSLAGEN/BOKPRESENTATION

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4244&grupp=16788
Om anmälan består av fler än tre delar skall innehållsförteckning över artiklarna/inslagen bifogas anmälan.
OM FLER ÄN TRE DELAR: ANGE VILKA TRE ARTIKLAR/INSLAG SOM BÄST BESKRIVER/GER EN BILD AV
GRÄVET, SÅ SOM DE STÅR I INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN. INGEN MOTIVERING BEHÖVS.
WS 1 Spritnotor göms i Bryssel.
WS 3 Vd har i 16 år tagit ut en icke‐avtalad trettonde månadslön.
WS 4 Skattepengar till privata utgifter för vd.

BIDRAGET HAR ANMÄLTS AV:

TELEFON/E‐POST TILL ANMÄLAREN:

Samir Bezzazi

0732564260/samirbezzazi@gmail.com

TELEFON/E‐POST TILL NOMINERADE JOURNALISTER:
Samir Bezzazi
samirbezzazi@gmail.com
0732564260
Lars‐Göran Svensson
lg@lgmedia.se
0708837605

Regler:
•

Detta formulär SKALL användas för anmälan av bidrag till Guldspaden. Ifyllt skall detta formulär max
vara fyra sidor Länkar till inslag/bilder får räknas bort. Inget av det förifyllda får tas bort,
teckenstorleken skall minst vara 10 pt.

•

10 exemplar av arbetet skall skickas in tillsammans med 10 utskrifter av detta formulär + ev
innehållsförteckning. Om grävet består av flera artiklar/inslag skall samtliga artiklar/inslag skickas in i
10 exemplar. Detta skickas till:
Grävande Journalister c/o JMK
Box 27861
115 93 Stockholm

Leveransadress för bud:
Karlavägen 104, 4 tr

•

Detta formulär skickas in ifyllt via e‐post till kansli@fgj.se senast sista dagen för inlämning.
”Guldspadebidrag” skrivs i ämnesraden. Formuläret skickas som bilaga märkt enligt modellen
[KLASS]_[Identifikationsord] (t.ex. ”RIKSTV_Quick” om SVT‐reportagen om Tomas Quick hade
nominerats)

•

Observera att det finns två inlämningstillfällen per år ∙
Bidrag publicerade 1 jan‐30 juni skall vara FGJ tillhanda senast 10 september.
Bidrag publicerade 1 juli ‐31 dec skall vara FGJ tillhanda senast 10 januari.
Om ovanstående datum infaller på helg är sista anmälningsdag nästföljande vardag.

•

Anmälan skall vara komplett på sista inlämningsdagen, dvs 10 exemplar av arbetet + 10 ifyllda
formulär skickat/budat till kansliet och ett mejl till kansli@fgj.se . Icke kompletta anmälningar, eller
anmälan som på annat sätt inte uppfyller reglerna diskvalificeras utan att anmälaren meddelas.

•

Har du frågor om processen? Mejla eller ring till kansliet:
E‐post: kansli@fgj.se
Telefon: 08‐665 40 10

•

Juryn granskar alla insända artiklar/reportage och gör sedan ett urval. Dessa slutnomineringar
offentliggörs på Grävande Journalisters hemsida i februari/mars varje år. Juryn beslutar själva hur
många bidrag i varje klass som skall slutnomineras.

