
  

Ellös busstrafik, Stenungssunds kommun och Orusttrafiken simpel 
vänskapskorruption? 

  

Är detta sanningen bakom striderna? Simpel vänskapskorruption? 

  

Orusttrafikens Stefan Magnusson är en aktiv person som är god vän med Nils Hulling som är 
ansvarig och enväldig härskande chef för Stenungssunds kommun upphandling av 
skolskjutsar. 

Stefan blev lovat att få uppdragen av Nils och begärde pengar av Nettbuss som är ägaren av 
Orusttrafiken för införskaffande av nya bussar. 

Bussarna beställdes således långt innan ett avtal tecknades. 

Den som har ett intresse att ta reda på sanningen kan enkelt kontrollera när bussarna 
beställdes, för redan då hade ett muntlig överenskommelse ingåtts. 

Skriverierna och domstolsförfarande samt olika uttalanden av Nils Hulling och kommun 
ansvariga leder bort från sanningen där den oförrättade blir boven, det handlar om simpel 
korruption. 

  

Därmed är ärendet inte enbart ett domstolsärende utan ett ärende för konkurrensverket. 

  

Jag har talat med åtskilliga personer med insikt i ärendet och har en del mail som styrker mina 
frågor. Jag har lagt pussel och sett ett mönster där Nils Hulling  

använder övertoner i sin egenskap av kommunsansvarig upphandlare, det är han som 
bestämmer, punkt och slut. 

  

  



Korruptionen är djupare än så? 

En anmälan till skattemyndigheten borde leda till en husundersökning på flera ställen där det 
framgår att Stefan Magnusson fått en del fakturor betalda av Nettbuss för sitt sommarhus  
på Tjörn som enligt Initierade källor på Nettbuss kan betraktas som en bonus betalning. 
Sådant brukar inte svenska skattemyndigheten gilla. 

Ärendet har därmed fått en ny dimension, 

1)     Domstolen som förbjuder Stenungssunds kommun att ingå avtal 

2)     Konkurrensverket borde få en anmälan med önskemål om skyndsam behandling 

3)     Skattemyndigheten borde få en anmälan för möjligen skattefusk 

  

  

Ärendet är därmed inte slut och tar sig nya dimensioner och det är bra, vänskapskorruption är 
lika allvarlig som annan korruption, och missbruk skall leda till i vart fall entledigande från 
posten som tjänsteman 

Och Orusttrafiken är inte betjänt av att ha medarbetare som skattefifflar och ingår muntliga 
avtal, Nettbuss borde visar vad dom anser och behöver inte avvakta domstolens utslag, den 
redan uppkomna skadan  

Är avseende och det är inte bra för övriga medarbetare. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 



 

 

 

 



 


