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1 Bakgrund och uppdrag 
KPMG har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en utredning gällande de 
iakttagelser som framkommit i kommunens tidigare granskning av AB Ängelholmshem 
och AB Ängelholmslokaler (i det följande ”bolagen”). Syftet har varit att fördjupa 
analysen kring de iakttagelser som rapporterats från den tidigare granskningen 
avseende förekommande fall av avsteg från interna regelverk och riktlinjer samt 
misstänkta oegentligheter. Utredningen har omfattat perioden 2017 – 2020, men 
tidigare perioder har i vissa fall analyserats vid behov.  Utredningen belyser huruvida; 

— processen för inköp och upphandling följt regler och riktlinjer i granskade projekt, 
— bolagen har följt regler och riktlinjer i granskade projekt, 
— jäv och otillåtna förmåner har förekommit samt  
— om några andra oegentligheter har förekommit inom ramen för bolagens 

verksamhet.   
Utredningen har bedrivits genom dokumentanalys av fakturor, analys av e-post, 
genomgång av interna regler och policys, bakgrundskontroller för individer av intresse i 
utredningen samt genom intervjuer med anställda på bolagen samt externa aktörer. 
I uppdraget har också ingått att bistå kommunen med att ta fram information och kring 
vissa specifika områden; arbetsmiljö, omständigheter kring ekonomifunktionen samt 
relation till extern revisor. De områden där KPMG bistått kommunen med information 
har kommunen därefter själva fortsatt att utreda dessa sakfrågor.  
Uppdraget är inte en revision eller översiktlig granskning enligt ISA (International 
Standards on Auditing) och kan därmed inte jämställas med en lagstadgad revision. 
KPMG har dock använt kunskap och kompetens från revisionsarbete när det gäller 
tillämpning av metodik för att granska och verifiera information.  
KPMG lämnar inte råd om hur Ängelholms kommun bör agera utifrån den information 
som framkommit i denna utredning utan gör endast en bedömning gällande om 
beteende har avvikit från uppställda policys samt huruvida vissa uppsatta lagar och 
regler följs. KPMG lämnar till Ängelholms kommuns kommunstyrelse att ansvara för de 
slutliga rekommendationerna av de omständigheter och sakförhållanden som 
framkommer i denna rapport. KPMG ansvarar inte för att uppdatera innehåll eller 
slutsatser i denna rapport efter tidpunkten för dess avgivande. 
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2 Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en utredning gällande de 
iakttagelser som framkommit i kommunens tidigare granskning av AB Ängelholmshem 
och AB Ängelholmslokaler (i det följande ”bolagen”). Syftet har varit att fördjupa 
analysen kring de iakttagelser som rapporterats från den tidigare granskningen 
avseende förekommande fall av avsteg från interna regelverk och riktlinjer samt 
misstänkta oegentligheter. Utredningen har omfattat perioden 2017 – 2020, men 
tidigare perioder har i vissa fall analyserats vid behov.  Utredningen belyser huruvida; 

— processen för inköp och upphandling följt regler och riktlinjer i granskade projekt, 
— bolagen har följt regler och riktlinjer i granskade projekt, 
— jäv och otillåtna förmåner har förekommit samt  
— om några andra oegentligheter har förekommit inom ramen för bolagens 

verksamhet.  
Utredningen har bedrivits genom dokumentanalys av fakturor, analys av e-post, 
genomgång av interna regler och policys, genom bakgrundskontroller för individer av 
intresse i utredningen samt genom intervjuer med anställda på bolagen samt externa 
aktörer. Utredningen visar följande: 

— Det kan konstateras att personer i ledande befattning hos leverantörer och 
Ängelholmshem har träffats och haft privat umgänge under pågående upphandling, 
vilket betyder att det förelegat intressekonflikter vid anbudsvärdering och 
tilldelningsbeslut i samband med upphandlingar. 

— Bolaget har vid olika tillfällen och i flera olika avseenden genomfört offentlig 
upphandling på ett sätt som står i strid med såväl kommunala regelverk som praxis 
och gällande lagstiftning. KPMG finner även exempel på godtycklig 
anbudsvärdering samt upprepade avsteg från kommunal policy och riktlinjer för 
upphandling vad gäller exempelvis upphandlingsprocess och avtalsförvaltning. 

— Bolaget har vid olika tillfällen och i flera olika avseenden direktupphandlat på ett sätt 
som står i strid med såväl kommunala regelverk som praxis och gällande 
lagstiftning. KPMG konstaterar flera fall av otillåten direktupphandling av 
totalentreprenader och konsulter, då direktupphandlingar genomförts trots att värdet 
av upphandlingarna överstigit styrande tröskelvärden. Det konstateras även flera 
fall av obefintliga eller bristfälliga upphandlingsunderlag. 

— Bolaget har vid olika tillfällen och i flera olika avseenden bedrivit verksamheten i 
strid med kommunens regelverk. Utöver tidigare nämnda intressekonflikter i 
samband med upphandling noteras att regelverk kring attestering samt redovisning 
i samband med representation frångås vid upprepade tillfällen. 

— Utredningen visar även att bolaget givit gåva där värdet överskrider kommunens 
policy till en person där stärkt integritetsskydd föreligger. KPMG noterar också att 
en vänskapsrelation förefaller föreligga i det aktuella fallet. KPMG bedömer att 
gåvan kan uppfattas som ett försök att påverka och därmed kan det inte uteslutas 
att gåvan utgör ett exempel på otillåten påverkan. Vidare har en representant för 
bolaget vid upprepade tillfällen bett entreprenörer om privata förmåner i form av 
sponsring av närståendes fritidsaktiviteter, vilket också kan utgöra exempel på 
otillbörlig förmån. 
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— Avslutningsvis bedömer KPMG att f.d. VD riskerar ha brutit mot VD-instruktion då 
denne inte informerat styrelsen om en väsentlig angelägenhet.  

KPMGs samlade slutsats är att redovisade omständigheter visar att huvudmannen i 
flera fall kan anses ha lidit ekonomisk skada till följd av brister i skötsel av bolagets 
ekonomiska angelägenheter. Vid tidpunkten för denna utredning är den totala 
kostnaden inte fastställd i alla delar, men KPMGs bedömning är att den sammanlagda 
ekonomiska skadan för Ängelholms kommun kan vara betydande. 
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3 Metod 
I detta avsnitt ges en samlad bild av de metoder som använts för datainsamling och 
analys, samt på vilket sätt detta ligger till grund för utredningens slutsatser. 
Granskningens omfattning utformades på ett sådant sätt att en genomgående analys 
av anklagelserna kunde genomföras för att identifiera och tillhandahålla fakta om 
eventuella oegentligheter begåtts. 

3.1 Datainsamlingsmetoder 
Under denna granskning utfördes följande moment: 

— Analys av e-post och hemkatalog 
— Bakgrundskontroll 
— Intervjuer med nyckelpersoner  
— Dokument- och policyanalys 
I nedanstående avsnitt redovisas metodiken och omfattningen mer ingående. 

Analys av e-postkorg och hemkatalog  
Utredningen har granskat sex e-postkorgar och hemkataloger som använts i tjänst 
tillhörande följande individer som sitter eller har suttit i ledningsgruppen under 
pågående granskning. Med ”har suttit” åsyftas f.d. VD som var VD under större delen 
av den granskade perioden. Ny VD har tillträtt (refererad till som ”VD” i denna rapport) 
under 2020. 

— F.d. VD,  
— Nuvarande VD, 
— Byggchef, 
— Ekonomi- och administrativchef, 
— Fastighetschef för Ängelholmshem,  
— Fastighetschef för Ängelholmslokaler, 
Sammantaget innehöll analysen 237 824 antal filer.  Av dessa var 120 156 e-
postrelaterade filer1 medan resterande var exempelvis PDF-filer, word-dokument 
kalenderbokningar och bilder.  Analys av e-postkorgar och hemkataloger har skett med 
hjälp av sökord som tagits fram utifrån de frågeställningar som föranlett denna 
granskning.  Sökorden har i vissa fall kombinerats med andra sökord, namn och datum 
för att erhålla mer relevant material att granska. 

 
1 När direkta citat är inkluderade från de erhållna dokumenten görs ingen ändring av stavning som kan 
anses vara inkorrekt. 
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Bakgrundskontroller 
Granskningen har innefattat bakgrundskontroller på de tidigare beskrivna individerna i 
ledningsgruppen samt relevanta entreprenörer, konsulter samt externrevisorn till 
bolaget. Informationen har inhämtats från offentliga informationskällor.  

Kostnadssammaställning och avtals- och upphandlingsgranskning 
Genomgång och sammanställning av fakturaunderlag per projekt har resulterat i en 
total fakturerad kostnad per leverantör. Vidare har även samtliga fakturor för dessa 
leverantörer sammanställs som totalt fakturerade kostnader per år, vilket alltså även 
inkluderade fakturerade kostnader utanför det aktuella projektet. 
KPMG har även undersökt hur levererade tjänster har avropats eller upphandlats, 
inledningsvis genom kontroller bolagens system för dokumenthantering, iBinder. 
Fakturerad kostnad inom projektet och på årsbasis per leverantör användes för att 
avgöra om tjänsten kan ha direktupphandlats eller ej. För tjänster som bör ha 
genomgått en offentlig upphandling gick KPMG igenom upphandlingar som finns på 
bolagets upphandlingsplattform Visma TendSign. Kontaktpersoner på bolagen har 
bistått KPMG med efterfrågat material eller bekräfta att dokumentationsmaterial inte 
finns. 
Presenterade kostnader per leverantör är kostnader som är direkt hämtade ur 
fakturahanteringssystemet Opto. Enligt uppgift från Ängelholmshem konteras fakturor i 
projektet som projektkostnad och momsen bokas som ej avdragsgill moms (på ett 
annat konto), varför brutto- och nettobeloppet i Opto i de flesta fallen är detsamma. Vid 
sökning på fakturor på ett visst projekt i Opto får man fram de fakturor som helt eller 
delvis konterats på projektet och det finns alltså exempelvis fakturor där beloppet bara 
till viss del hör till projektet medan viss del har bokats mot bolagets vanliga drift. Totalt 
fakturerat belopp (för hela projektet och per leverantör) kan av dessa anledningar till 
viss del avvika från budget. 

Intervjuer 
KPMG har intervjuat följande personer: 

— F.d. anställd Ängelholmslokaler, 2020-04-23 
— Vitvaruleverantör, 2020-04-24 
— Mark- och exploateringsingenjör Ängelholms kommun, 2020-04-27 
KPMG har genomfört intervjuer enskilt med en person i taget för att öka 
förutsättningarna för de intervjuade att kunna tala fritt. Ingen från Ängelholms kommun 
har deltagit vid intervjuerna för att garantera en opartisk utredning och anonymitet för 
dem som önskat detta. Intervjuerna genomfördes enligt KPMGs utredningsstandard för 
denna typ av utredningar med kognitiv intervjuteknik, vilket är en semistrukturerad 
intervjuform där intervjuledaren har förberett frågeställningar istället för en lista med 
förutbestämda frågor. 
Utöver detta har löpande dialog och ett flertal avstämningar kring dokumentation, 
redovisningsuppgifter och annan datainsamling genomförts med sakkunniga anställda 
inom bolagen och representanter från Ängelholms kommun. 
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Fakturagranskningar 
Utredningen har omfattat analys av fakturor och i förekommande fall även 
beställningar, offerter, avtal eller liknande. Fakturaunderlag har i förekommande fall 
erhållits från bolagets fakturahanteringssystem, Opto. 

Uppföljning av attester 
Utredningen har innefattat stickprovsvis analys av attester i projekt Solskiftet där 
samtliga attester av fakturor kontrollerades mot attestordning och beloppsgränser enligt 
gällande attestinstruktion. Samma metodik har tillämpats vid analys av samtliga 
fakturor över 500 000 SEK, ställda till AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler, 
och som är attesterats av VD. 

Uppföljning av utlägg 
KPMG har granskat ett stickprov avseende ledningsgruppens utläggsredovisning i 
syfte att kontrollera eventuell förekomst av icke verksamhetstillhöriga utlägg har 
godkänts. 
Urvalet har skett utifrån en sammanställning av verifikationer som avser utlägg enligt 
redovisningssystemet. Bolaget har försett utredningen med kopior av kvitton för urvalet 
som kontrollerats. 

3.2 Analysprocess 
Utredningen bygger på en analys i tre steg. Initialt har utredningen utgått från sedan 
tidigare identifierade brister i ett antal specifika projekt. Utgångspunkten har då varit att 
fördjupa analysen och om möjligt ytterligare belägga de brister som identifierats genom 
tidigare utredningsinsatser. 
Härefter har utredningen vidgats till att omfatta fler projekt för att bredare undersöka 
omfattningen av identifierade brister samt fastställa huruvida denna typ av brister är 
vanligt förekommande bolagets verksamhet. Samtidigt har ytterligare ett antal områden 
utretts för att kunna ge en så heltäckande bild som möjligt av identifierade avvikelser 
och brister. 
Avslutningsvis har utredningens iakttagelser sammanställts och analyserats genom så 
kallad triangulering, det vill säga att analysera varje frågeställning med hjälp av 
iakttagelser från olika datainsamlingsmetoder och datakällor. Syftet har varit att 
underbygga resultat och slutsatser så långt det varit möjligt utifrån tillgänglig 
information.  
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4 Styrande regelverk, dokument och ramavtal 
Nedan följer för utredningen relevant lagtext samt delar av de riktlinjer och anvisningar 
som är relevanta utifrån Ängelholms kommuns styrdokument.  

4.1 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

Grundläggande villkor vid upphandling 
5 kap. Tröskelvärden 
3 §   Värdet av en upphandling är det totala belopp som, enligt den upphandlande 
myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de varukontrakt, tjänstekontrakt eller 
byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen.  
5 §   Uppskattningen av en upphandlings värde ska avse värdet vid den tidpunkt då 
anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tidpunkt då den 
upphandlande myndigheten påbörjar upphandlingsförfarandet. 
6 §   Metoden för att uppskatta en upphandlings värde får inte väljas i avsikt att undvika 
att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena blir tillämpliga. 

Upphandlingsprocessen 
10 kap. Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande 
1 §   En upphandlande myndighet ska genom en anbudsinfordran informera om sin 
avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal. 

En anbudsinfordran ska göras genom en annons om upphandling eller, i de fall som 
regleras i 2 §, en förhandsannons. 

4 §   En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal 
ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 30 dagar efter det att 
avtalet eller ramavtalet ingicks. En myndighet som tilldelat kontrakt enligt ett dynamiskt 
inköpssystem ska skicka en efterannons senast 30 dagar efter tilldelningen av varje 
kontrakt. 
Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal 
som ingåtts i enlighet med denna lag. 
7 §   Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering om upphandling, 
förhandsannonsering och annonsering om projekttävling med elektroniska medel ge fri, 
direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då 
annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i 
annonsen. 

Om myndigheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument enligt första 
stycket, ska myndigheten i annonsen upplysa om hur leverantörerna kan få tillgång till 
dokumentet på något annat sätt. 

11.kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud 
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2 §   Vid öppet förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud vara minst 35 dagar 
från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering. 
 
12. kap. Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation 
5 §   Muntlig kommunikation får användas under en upphandling, om kommunikationen 
inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen och den upphandlande myndigheten 
dokumenterar sådana uppgifter från kommunikationen som är av betydelse för 
upphandlingen. Muntlig kommunikation får dock inte användas vid upphandling enligt ett 
dynamiskt inköpssystem. 

10 §   En upphandlande myndighet får inte ta del av innehållet i anbudsansökningarna 
och anbuden förrän tidsfristen för anbudsansökningar respektive anbud har gått ut. 

Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens utgång vid en 
förrättning där minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten ska 
delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i 
förrättningen.  

Dokumentationsplikt 
14 §   En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. 
Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under 
upphandlingens samtliga skeden 

15 §   En upphandlande myndighet ska upprätta en individuell rapport för varje kontrakt 
som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem som inrättas. 

Detta gäller inte för kontrakt som tilldelas på grundval av ett ramavtal enligt 7 kap. 4 
eller 6 §. 

Bevarande av handlingar 
17 §   I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och vissa andra 
organs arkiv. 
16 kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt 
1 §   En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är 
det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. 

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på 
någon av följande grunder: 
   1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 
   2. kostnad, eller 
   3. pris. 

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för utvärdering 
av anbud som den avser att använda. 
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Tröskelvärden för direktupphandling för varor och tjänster  
Uppgifter om idag gällande och tidigare perioders gällande tröskelvärden för 
direktupphandling för varor och tjänster enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
har erhållits från Upphandlingsmyndigheten (2020-04-02). Nedan följer tröskelvärden 
för perioden 2014 – 2021: 

— 2014–2015: 505 800 SEK 
— 2016–2017: 534 890 SEK 
— 2018–2019: 586 907 SEK 
— 2020–2021: 615 312 SEK 

Dessa tröskelvärden är styrande för vilka krav som ställs på den upphandlande 
enheten. Grundregeln är att direktupphandling endast är tillåtet om värdet av 
upphandlingen understiger tröskelvärdet. Om värdet av upphandlingen överstiger 
gällande tröskelvärde ska en offentlig upphandling genomföras i enlighet med LOU.  

4.2 Inköps- och upphandlingspolicy för Ängelholms kommun 
Inköps- och upphandlingspolicyn ger vägledning till hur förtroendevalda och anställda 
ska agera när det gäller kommunkoncernens inköp och upphandlingar. Policyn beskriver 
kommunkoncernens regelverk för inköpsprocessen gällande varor och tjänster och är 
den yttre ram som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag.2 
I policyn framgår att chefer ansvarar för att gällande lagstiftning, inköps- och 
upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar följs. Berörd personal har en skyldighet 
att känna till och följa kommunens inköps- och upphandlingspolicy samt tillhörande 
riktlinjer. 

Affärsmässighet 
Inköps- och upphandlingspolicy år 2015–2019: 

Affärsmässighet uppnås genom att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas. 
Kommunen ska i sina upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydliga, samt göra 
upphandlingarna kända på marknaden.  
Leverantörerna ska behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande. Upphandlingarna 
ska genomföras på ett öppet sätt. Principerna om ömsesidigt erkännande och 
proportionalitet ska iakttas. 

Seriösa leverantörer och sociala krav 
Inköps- och upphandlingspolicy år 2015–2019: 

Kommunen har ett intresse av att de företag som får uppdrag, i alla led, är seriösa 
företag som sköter sina skatteregistreringar och sina betalningar. Vid upphandlingar 
ska krav ställas som gör att hela underentreprenörskedjan löpande kan kontrolleras 
under hela avtalstiden. 

 
2 I vissa avsnitt redovisas två Inköps- och upphandlingspolicys, då policyn omarbetats under den aktuella 
utredningsperioden. Om inget annat anges är text gällande i båda policys. 
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Inköps- och upphandlingspolicy år 2019–2022: 

Upphandling ska kunna användas för, att inom ramen för gällande lagstiftning, främja 
samhällsmål som social och etisk hänsyn och hållbar miljö. Sociala och etiska krav ska 
beaktas, så långt det är möjligt. 

Avrop från ramavtal eller egna avtal 
Inköps- och upphandlingspolicy år 2015–2019: 

Avtal och ramavtal ska upprättas inom de områden där så är möjligt. Ramavtal ingås 
med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för avrop under en viss given 
tidsperiod. Genom avtalsgrupper ska verksamhetens samlade kompetens tas tillvara 
för att skapa så bra gemensamma ramavtal som möjligt. Ett aktivt deltagande från de 
verksamheter som har den mest lämpliga kompetensen inom produktområdet 
förutsätts. 
Inköps- och upphandlingspolicy år 2019–2022: 

För att kvalitetssäkra kommunernas upphandlingar ska upphandlingsenheten alltid 
vara drivande och delaktig vid upphandlingar. Undantaget är vissa avrop från ramavtal 
och enskilda direktköp till lågt värde som finns närmare beskrivet i riktlinjerna. 
Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens ramavtal och samordnade 
upphandlingar. Avtalen tecknas av upphandlingschefen och avrop ska göras i enlighet 
med dessa. 

Direktupphandling  
Inköps- och upphandlingspolicy år 2015–2019: 

Om avtal saknas får direktupphandling användas om upphandlingens värde 
understiger det lagstadgade värdet för direktupphandling eller om det finns synnerliga 
skäl. Med synnerliga skäl avses skäl som inte kunnat förutses och som inte beror på 
den egna verksamheten. Direktupphandlingar som enligt lagstiftning ska dokumenteras 
ska annonseras på kommunens hemsida. Den som ansvarar för direktupphandlingen 
ska följa gällande anvisningar för direktupphandlingar. 
Inköps- och upphandlingspolicy år 2019–2022: 

I den nya inköps- och upphandlingspolicyn står det att chefer ansvarar för att gällande 
lagstiftning, inköps- och upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar följs. 

4.3 Riktlinjer för inköps- och upphandlingsverksamheten i 
Ängelholms kommun 
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer vars syfte är att förtydliga policyn. Riktlinjerna 
gäller för samtliga nämnder/verksamheter och kommunala bolag där Ängelholms 
kommun är majoritetsägare.  

Roller och ansvar 
Anvisning för inköp och upphandling år 2015–2019:  
I riktlinjerna behandlas följande roller och vilket ansvar de har: 
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Inköpsråd/inköpssamordnare, uppdragsgivare, avtalsgrupp vid 
ramavtalsupphandlingar och samordnad upphandling, avropare och 
direktupphandlare. 

Riktlinjer för inköps- och upphandlingsverksamheten år 2019–2022:  

I riktlinjerna behandlas följande roller och vilket ansvar de har: 
Upphandlingsenheten inom Servicestöd, verksamheten, upphandlare, inköpsråd, 
avropare, avtalsgrupp och miljöutvecklare.  

Upphandlingsprocessen 
Anvisning för inköp och upphandling år 2015–2019:  
I riktlinjerna beskrivs upphandlingsprocessen och hur arbetet ska bedrivas i fem olika 
avsnitt: plan för upphandlingar, oplanerat behov av anskaffning, genomförande – 
processteg vid en upphandling, registrering och arkivering av anbudshandlingar och 
sekretess vid pågående upphandling.  
Riktlinjer för inköps- och upphandlingsverksamheten år 2019–2022: 
I riktlinjerna beskrivs upphandlingsprocessen bestå av fyra olika faser som 
upphandlingsarbete ska bedrivas utifrån: startfas, analysfas, upphandlingsfas och 
implementeringsfas. Därutöver beskrivs även hur kommunen ska jobba med 
förvaltningen av befintliga avtal. 

4.4 Anvisning attestordning avseende fakturabetalning 
Vid förfrågan om att erhålla attestinstruktioner gällande för bolagen har åtta 
attestinstruktioner för AB Ängelholmslokaler och nio attestinstruktioner för AB 
Ängelholmshem mottagits gällande from januari 2014 och framåt.  
I uppföljning av attester har gällande attestinstruktion vid tidpunkten fakturan 
attesterats använts.  
I samtliga attestinstruktioner avseende fakturabetalning för bolagen anges 
attestordning baserat på fakturabelopp, vem som ska attestera och vad som ska 
kontrolleras innan godkännande av faktura.  

4.5 Policy avseende förhindrande av mutor och bestickning för AB 
Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler 
I policyn avseende förhindrande av mutor och bestickning, gällande för bolagen sedan 
2014-03-13, klargörs bland annat att den individ som ger en otillbörlig gåva eller 
förmån gör sig skyldig till bestickning och den som tar emot en gåva eller förmån gör 
sig skyldig till tagande av muta enligt svensk lagstiftning.  
Om en gåva eller förmån ska betraktas som muta beror på omständigheter i varje 
enskilt fall så som förmånens värde och om mottagande kan framkalla känslor av 
tacksamhet och skyldighet att återgälda förmånen eller gåvan.  
För externa gåvor tillämpas att värdet inte får överstiga 1 procent av ett prisbasbelopp 
(år 2020 motsvarande 473 SEK), men det skrivs även att en helhetsbedömning görs i 
varje enskilt fall. Policyn uppger även vad som räknas till tillåtna och otillåtna gåvor och 
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förmåner, samt vilka gåvor som alltid ska godkännas av företagen och vilka som kan 
ses som muta. Nedan redogörs gåvor och förmåner som kan ses som muta: 

— Present 
— Resa 
— Leverantör som utför privat tjänst till medarbetare eller förtroendevald 
— Fördelaktig rabatt eller fördelaktigt lån 
— När medarbetare eller förtroendevald i övrigt låter sig bjudas 
 

4.6 Näringslivskoden 
Institutet Mot Mutor har inom ramen för mutlagstiftningen som tillkom 2012 tagit fram 
en Näringslivskod som är ett komplement till lagstiftningen. Koden omfattar alla 
bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag och omfattar alla typer av 
förmåner.  
Näringslivskoden behandlar gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet och är 
ett komplement till lagstiftningen då den fyller ut och förtydligar straffbestämmelserna.  
Koden visar på tre nivåer hos en mottagare av en förmån för att avgöra om förmånen 
är giltig eller ej. Den strängaste reglering faller på personer som ”utövar myndighet eller 
beslutar om offentlig upphandling”. Kortfattat menar Koden att det är förbjudet att 
erbjuda denna kategori en förmån. I den andra nivån återfinns arbets- eller 
uppdragstagare vid offentliga organ som ej deltar i upphandling och inom särskilt 
integritetskänslig verksamhet där särskilda skyddsintressen gör sig gällande, och hit 
räknas offentligt ägda företag. 

4.7 Policy om alkohol och droger för Ängelholms kommun 
KPMG har uppfattat att bolagen saknar intern policy, riktlinje eller liknande avseende 
alkoholkonsumtion vid representation. Däremot finns en policy om alkohol och droger 
för Ängelholms kommun3 som bolagen är skyldiga att följa. 
I policyn framgår det att alkoholkonsumtion ska präglas av återhållsamhet och 
alkoholfria alternativ ska finnas vid representation, personalfester, utbildningstillfällen 
etcetera. Det är chefen som ansvar för att innehållet i denna policy görs känd hos 
samtliga medarbetare och att samtliga agerar enligt denna policy. Policyn behandlar 
inte specifika frågor kring alkoholkonsumtion så som godkänt antal enheter, kostnad 
och dylikt vid representation eller andra tillfällen.  

4.8 Regelverk kring jäv och intressekonflikter 
Reglerna om jäv innebär att det inte är tillåtet för en person att delta i handläggningen 
av ett ärende om denne har något särskilt förhållande till det ärendet handlar om eller 
någon av de som påverkas av beslutet. 

 
3 Ängelholms kommuns policy om alkohol och droger, KS 2012-06-13 
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4.9 VD-instruktion 
Bolagets VD-instruktion reglerar ansvarsfördelningen inom bolaget mellan styrelse och 
verkställande direktör. De huvudsakliga riktlinjerna är följande: 

— Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning. Den verkställande 
direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. 

— Styrelsen för AB Ängelholmshem (Bolaget) meddelar med denna instruktion 
riktlinjer och anvisningar för verkställande direktören (VD) för utövande av den 
löpande förvaltningen samt VDs uppgifter för styrelsearbetet i övrigt. 

Vidare anges att styrelsen årligen fastställer en budgetram för bolaget inom vilken VD 
har beslutanderätt. Vissa ärenden ska dock VD underställa styrelsen för beslut – 
däribland följande typer av ärenden: 
— Beslut om investeringar överstigande 5 mkr inom eller utanför antagen budget. 
— Beslut om avtal med leverantörer (…) vars varaktighet sträcker sig längre än två år. 

Över vidtagna åtgärder skall styrelsen informeras. 
— Beslut om köp och försäljning av fast egendom. Köp och försäljning av fast 

egendom till ett värde om högst 500 000 kr kan dock beslutas av VD. Över vidtagna 
åtgärder skall dock styrelsen informeras. 

— Beslut i andra frågor som kan antas ha väsentlig ekonomisk och/eller annan 
betydelse för bolagets verksamhet. 
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5 Fördjupad projektgranskning 
KPMG har i ett tidigare uppdrag4 granskat bolagens verksamhet genom stickprov 
omfattande 10 projekt som har drivits av AB Ängelholmslokaler samt AB 
Ängelholmshem. 
Genomlysningen påvisade ett flertal brister vilket lett till att KPMG i föreliggande 
utredning genomfört en fördjupad projektgranskning med syfte att 1) ytterligare belägga 
påvisade misstänkta oegentligheter samt 2) undersöka den vidare omfattningen av 
dessa eventuella oegentligheter inom bolagens verksamhet. 
I den fördjupade projektgranskningen har tre projekt valts ut: 

— Rektorn 3, vilket avser nybyggnation av en förskola. 
— Solskiftet 3, vilket omfattar uppförande av fyra huskroppar 
— Rivning och sanering, vilket inte avser ett specifikt byggprojekt utan istället en 

upphandling av ett ramavtal för en särskild typ av tjänster. 
I efterföljande avsnitt redovisas för respektive projekt de avvikelser och brister som 
identifierats i den tidigare genomlysningen. Vidare redovisas genomförandet och 
resultatet av den fördjupade utredningen. 
Utifrån denna analys av respektive projekt, presenteras samlade slutsatser kring 
eventuella avvikelser, briser och oegentligheter i avsnitt 7 nedan.  

5.1 Rektorn 3 

Projektet 
Rektorn 3 är ett projekt som genomförts av AB Ängelholmslokaler med syfte att 
uppföra en förskola i fyra avdelningar på fastigheten Rektorn 3. 
MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg AB (fortsättningsvis ”MTA”) utförde 
entreprenaden. Därtill byggdes komplementbyggnader samt att MTA utförde tillhörande 
markarbeten. Entreprenaden utfördes på löpande räkning. 
Produktionen påbörjades 2018-03-20 och färdigställdes 2019-01-31 efter godkänd 
slutbesiktning. 

Tidigare identifierade avvikelser och brister 
Nedan sammanfattas av KPMG tidigare identifierade indikationer på avvikelser och 
brister inom projektet Rektorn: 

— Enligt Ängelholmslokaler har konsulter för projektering eller besiktningsuppdragen i 
projektet inte annonserats eller upphandlats, inga ytterligare leverantörer har 
tillfrågats än de som har tilldelats uppdragen och man har inga ramavtal med 
leverantörerna i projektet. 

— Projektet upphandlades som en totalentreprenad och inga anbud kom in. Efter det 
har f.d. VD för Ängelholmslokaler tilldelat MTA uppdraget på löpande räkning och 

 
4 Genomlysning – AB Ängelholmslokaler, KPMG 2020 
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utan upphandling, med en entreprenadsumma på cirka 35 000 000 SEK enligt 
budgetunderlaget. 

— Totalkostnad för projektet efter avslut är avsevärt högre än förkalkyler för projektet, 
och projektbudgeten har varierat kraftigt över tid enligt hyresberäkningar som 
Ängelholmslokaler har översänt till Ängelholms kommun. 

— Vissa budgetposter i Ängelholmslokalers budget bedömdes som höga, exempelvis 
ÄTA och projektledning med egen personal. 

— Det framkommer inte vid byggmöten om projektet ligger i fas med gällande budget. 
Mot bakgrund av detta samt att externa konsulter och entreprenörer är anlitade 
utan upphandling och på löpande räkning, finns tecken på bristfällig 
kostnadsstyrning och uppföljning av projektekonomin. 

Fördjupade projektgranskningsinsatser 
För att utreda iakttagelser angående inköp och upphandling, samt tillkommande frågor 
kring intressekonflikt, otillåtna förmåner och bristande uppföljning inom projektet har 
KPMG genomfört fördjupade projektgranskningsinsatser. Dessa presenteras nedan. 

Kostnadskartläggning samt avtal och upphandlingsgranskning per leverantör 
Nedan sammanfattas resultatet av genomförd kostnadskartläggning samt avtal och 
upphandlingsgranskning inom projektet Rektorn 3.  

— Av samtliga leverantörer i projektet är det MTA och J. Losell Projektledning AB 
(fortsättningsvis ”Losell”) som fakturerar belopp som överstiger 
direktupphandlingsgräns inom projektets ramar.  

— Totalentreprenaden annonserades i Visma som "TE Nyproduktion förskola, Rektorn 
3" men inga anbud kom in i upphandlingsprocessen. Efter detta kan KPMG endast 
se ett kontrakt mellan MTA och Ängelholmslokaler daterat 2017-11-10. Annat än 
detta kontrakt finns ingen upphandlingsdokumentation för totalentreprenaden som 
utförts av MTA.  

— Totalentreprenaden är utförd på löpande räkning. Skälet för tilldelningen till MTA 
anges av Ängelholmshem till att inga anbud inkommit efter annonsering och att det 
var bråttom att få nya förskoleplatser.  

— Losell har fakturerat totalt 725 725 SEK, vilket överstiger gällande 
direktupphandlingsgränser under tidsperioden. 

— Uppdragsbekräftelse mellan Losell och Ängelholmshem finns och fakturor inom 
projektet är ställda mellan 2015-12-22 till 2018-12-02. Utöver uppdragsbekräftelsen 
finns inte något ramavtal eller dokumentation av vare sig en direktupphandling eller 
offentlig upphandling. KPMG noterar att Losell fakturerar, utöver projekt Rektorn 3, 
miljonbelopp årligen till både Ängelholmslokaler och Ängelholmshem, se bilaga 1. 

— Projektledare på Ängelholmshem har via e-post bekräftat att Losell inte är 
upphandlad. 

— Utöver Losell och MTA ovan finns uppdragsbekräftelser med ytterligare sju 
leverantörer i projektet. Utöver detta har KPMG inte tagit del av något ramavtal eller 
dokumentation av vare sig en direktupphandling eller offentlig upphandling 
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avseende tjänster levererade av dessa leverantörer. Projektledare på 
Ängelholmshem har via e-post bekräftat att dessa leverantörer inte är upphandlade. 

— För sju stycken leverantörer finns enligt projektledare på Ängelholmshem en 
beställning dokumenterad, men man bekräftar samtidigt att dessa inte är 
upphandlade. KPMG har inte tagit del av något ramavtal eller dokumentation av 
vare sig en direktupphandling eller offentlig upphandling avseende tjänster 
levererade av dessa leverantörer. 

— För två leverantörer saknas avtal, uppdragsbekräftelse, beställningsskrivelse, 
ramavtal eller dokumentation av direktupphandling eller offentlig upphandling 
avseende tjänster levererade av dessa leverantörer. 

— För sammantaget sju leverantörer överstiger årligt fakturerat belopp 
direktupphandlingsgränsen vid ett eller flera år under perioden. Totalt fakturerat 
belopp inkluderar alltså även fakturor som inte konterats på projektet Rektorn.  

En mer detaljerad sammanfattning av resultatet kan ses i bilaga 1. 

E-postanalys 
En e-postanalys kopplat till projektet Rektorn 3 samt nyckelpersoner i projektet 
inklusive entreprenör har utförts. Syftet är att klarlägga ageranden och ansvar kring 
bland annat upphandling och affärsrelation med entreprenörer och leverantörer i 
projektet. 
Från undersökningen observeras att det förekommit korrespondens avseende att 
upphandlingstiden möjligen varit för kort, att Losell uppmärksammat Byggchef och f.d. 
VD på riskerna med att genomföra en direktupphandling, samt e-post som indikerar att 
bolagen varit redo att teckna kontrakt med MTA i nära anslutning till att 
upphandlingstiden är avslutad.  
I mars 2019 skickar avdelningschef på MTA, på inbjudan av Byggchefen på 
Ängelholmshem, ett påskrivet avtal för att sponsra Byggchefens dotters basketlag med 
6 000 SEK. I oktober 2013 skickar Byggchef även ett mail till dåvarande VD för Areco 
och tackar för en sponsring av sin sons ishockeyverksamhet. 
Det framkommer även en kalenderbokning för ishockey på kontoret där f.d. VD, 
Byggchef samt personer från entreprenörerna Areco Contractor AB (fortsättningsvis 
”Areco”), MTA och Prenad AB (fortsättningsvis ”Prenad”) är inbjudna.5 Gällande 
kalenderbokningen kan KPMG inte utröna om mötet faktiskt ägt rum. 

Samlade iakttagelser och analys gällande Rektorn 3 
Sammanfattningsvis konstateras att totalentreprenören, utan dokumenterad 
upphandlingsprocess, har tilldelats kontraktet för Rektorn 3 med löpande räkning som 
avtalsvillkor. Då Ängelholmslokaler inte fick några anbud i den offentliga 
upphandlingen, har direktupphandlingen motiverats av Byggchef vid fastighetsbolaget 
med att man hade ”bråttom att få nya förskoleplatser”. 
I e-post från Losell till både Byggchef och f.d. VD, framhåller Losell att förändrade 
villkor (löpande räkning) begränsar möjligheten till direktupphandling, samt ger bolaget 

 
5 Se bilaga 2 för en fullständig redovisning av aktuell e-post 
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rådet att lägga ut upphandlingen igen i 30 dagar. KPMG konstaterar att om brådskan 
att bygga förskolan inte kan anses som ett synnerligt skäl enligt LOU, är upphandlingen 
en otillåten direktupphandling.  
Vad gäller utbetalningar till övriga leverantörer i projektet saknas oftast ramavtal eller 
underlag från en eventuell upphandling av levererad tjänst. Däremot förekommer 
enskilda beställningsbekräftelser och/eller en uppdragsbekräftelse för levererade 
tjänster. I ett fall kan vi även konstatera att en leverantör fakturerat belopp överstigande 
direktupphandlingsgränsen.  
KPMG kan visa att avdelningschef för MTA har vänskapliga relationer med f.d. VD och 
Byggchef. I e-post framkommer att avdelningschefen för MTA sponsrar Byggchefens 
dotters basketlag samt varit inbjuden till att titta på ishockey på bolagets kontor 2019-
10-17 tillsammans med f.d. VD och Byggchef. Mot bakgrund av detta kan en 
intressekonflikt inte uteslutas då VD beslutar att tilldela MTA entreprenaden för Rektorn 
3. Detta är relevant då kontraktet för utförande av totalentreprenad vid nybyggnation av 
förskola (Rektorn 3) har tilldelats MTA utan upphandling och att e-postkorrespondens 
indikerar att Byggchef har skickat förfrågningsunderlag kort efter att upphandlingen är 
avslutad samt är redo att teckna kontrakt med MTA i nära anslutning till detta. 
Även företrädare för Prenad är vid flertalet tillfällen inbjudna till att se på ishockey på 
kontoret tillsammans med f.d. VD och Byggchef. Prenad är en leverantör som 
fakturerar betydande summor till både Ängelholmshem och Ängelholmslokaler, se 
bilaga 1 för utförlig redovisning av aktuella belopp.  
Utifrån dessa iakttagelser och analys kring Rektorn 3, presenteras samlade slutsatser 
kring eventuella avvikelser, briser och oegentligheter i avsnitt 7 nedan.  

5.2 Solskiftet 3  

Projektet 
Solskiftet 3 är utfört av AB Ängelholmshem. Uppdraget var att utföra ett 
nybyggnationsprojekt av fyra huskroppar innehållande totalt 36 lägenheter inklusive 
komplementbyggnader. 
Leeman Entreprenad AB (fortsättningsvis ”Leeman”) fick i uppdrag att som 
totalentreprenör utföra projektet. Projektet färdigställdes i mars 2018 och påbörjades i 
oktober 2016. Etapp 3 utgör en fortsättning av tidigare utförda entreprenader 
”Jordgubbsåkern – nybyggnad av bostäder, Munka Ljungby”. 

Tidigare identifierade avvikelser och brister 
Nedan sammanfattas av KPMG tidigare identifierade indikationer på avvikelser och 
brister inom projektet Solskiftet: 

— Bolaget har inte lyckats återfinna eller presentera någon dokumentation kring hur 
Leeman har upphandlats för detta projekt. Ängelholmshem har angett till KPMG att 
de inte har hittat någon dokumentation på att entreprenörsuppdraget har 
annonserats, upphandlats eller om fler entreprenörer har lämnat anbud. Dock kan 
Ängelholmshem med säkerhet säga att man inte har ramavtal med Leeman under 
denna period.  
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— Det saknas upphandlingsdokumentation kring konsultuppdrag och 
besiktningsuppdrag i projektet. Det saknas uppgifter kring hur upphandling och 
annonsering har gått till samt hur många leverantörer som lämnat anbud och fått ta 
del av en eventuell uppdragsförfrågan. Det kan även konstateras att det saknas 
ramavtal med leverantörer som använts i projektet under denna period.  

— Bolagets plattform för projektledning och dokumentation används bristfälligt i 
projektet. 

— I budgetunderlaget framtaget av Ängelholmshem budgeteras för 750 000 SEK i 
ÄTA-kostnader, vilket utgör cirka 1,5 % av entreprenadsumman. Faktiskt ÄTA-
kostnader uppgår till cirka 2,5 % av budgeterad entreprenadsumma enligt gällande 
ÄTA-lista. 

Fördjupade projektgranskningsinsatser 
För att utreda iakttagelser angående inköp och upphandling, samt tillkommande frågor 
kring intressekonflikt, otillåtna förmåner och bristande uppföljning inom projektet har 
KPMG genomfört fördjupade projektgranskningsinsatser. Dessa presenteras nedan. 

Fakturagranskning 
KPMG har granskat samtliga fakturor (161 stycken) inom projektet Solskiftet 3 med 
avseende på eventuella brister, felaktigheter och oegentligheter. I förekommande fall 
har även fakturor kontrollerats mot beställningsskrivelser/offerter. Fakturagranskning 
har gjorts med utgångspunkt i fakturor som har konterats som projektkostnad inom 
respektive projekt.  
Följande kan konstateras: 

— För Losell finns uppdragsbekräftelse på iBinder där man har avtalat om timpris á 
800 SEK/h. Allt eftersom projektet fortlöper ökar timpriset, till 826 SEK/h under 
2017 och 856 SEK/h under 2018. Avtalat i uppdragsbekräftelsen är att timpriser 
uppgår till 800 SEK/h (gäller både för projektledning och kontrollansvarig PBL, 
vilkas timpris är olika i faktureringsunderlaget) för år 2016, men man nämner inget 
om indexuppräknade timpriser per år i uppdragsbekräftelsen.  

— Även för Åkermans ingenjörsbyrå ökar timpriset över tid, likt Losell ovan. Då KPMG 
inte har hittat eller delgetts något avtal mellan Ängelholmshem och Åkermans 
ingenjörsbyrå kan vi inte konstatera om detta är avtalat eller ej. 

— Extern projektledare på Losell utgör i flera fakturor referens hos AB 
Ängelholmshem. Attestant ska enligt attestinstruktion kontrollera att beställaren har 
rätt att göra beställningen, vilket i dessa fall bör ha uppmärksammats då beställaren 
är en extern leverantör. 

— Åkermans Ingenjörsbyrå AB fakturerar 2017-09-22 för garantibesiktning av ett 
annat projekt - Solskiftet etapp 2.  

— Teknikkonsultfirma Bengt Dahlgren fakturerar för milersättning, men detta regleras 
inte i beställningsbekräftelsen. 

— Hifab ABs fakturor är genomgående oklara gällande vilket arbete som avses. Det är 
besiktningar, men det framgår inte vilken typ av besiktningar det är.  
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Uppföljning av attester 
Samtliga 161 fakturor som finns registrerade på projekt Solskiftet där AB 
Ängelholmshem är beställare har granskats. Det förekommer sju fakturor på belopp 
överstigande 500 000 SEK där endast två personer har attesterat till en total summa 
om 22 125 000 SEK. Samtliga sju fakturor har fakturadatum under perioden 2016-10-
07 tom 2017-06-01. På sex av dessa fakturor är projektledare mottagsattestant och f.d. 
VD slutattestant. Detta bryter mot gällande attestordningarna under denna period då 
attestinstruktion anger att dessa fakturor ska attesteras av tre personer där attestanter 
ska vara beställare (projektledare), Fastighetschef och VD. På en av de sju fakturorna 
är Byggchef mottagsattestant och f.d. VD (som då var VD) slutattestant vilket är i 
enlighet med attestordning.  

På 29 fakturor har f.d. VD slutattesterat fakturor som mottagsattesterats av 
projektledare (utöver de sju ovan) med ett totalbelopp om 802 632 SEK under perioden 
2015-12-22 tom 2017-03-24. Enligt attestordningar gällande under perioden kan 
konstateras att 8 fakturor är slutattesterade av f.d. VD när det ska vara Fastighetschef 
och för tre fakturor saknas attestering av Fastighetschef.  

Kostnadskartläggning samt avtal- och upphandlingsgranskning per leverantör 
Nedan sammanfattas resultatet av genomförd kostnadskartläggning samt avtal- och 
upphandlingsgranskning inom projektet Solskiftet 3. 

— Av samtliga leverantörer i projektet är det endast Leeman som fakturerar belopp 
som tydligt överstiger direktupphandlingsgräns. Totalentreprenören i projektet har 
inte upphandlats av Ängelholmshem. När Munkaljungbybyggen införlivades i 
Ängelholmshem var Leeman upphandlade i deras regi för etapp 1 och 2 i projektet. 

— Losell har fakturerat totalt 518 469 SEK, vilket understiger gällande 
direktupphandlingsgräns från 2016 till 2017 på 534 890 SEK, men överstiger 
gällande direktupphandlingsgräns från 2014 till 2015 på 505 800 SEK. 
Uppdragsbekräftelse mellan Losell och Ängelholmshem finns (daterad 2015-12-18) 
och fakturor inom projektet är ställda mellan december 2015 till december 2018. 
Utöver uppdragsbekräftelsen kan KPMG inte hitta något ramavtal eller 
dokumentation av vare sig en direktupphandling eller offentlig upphandling 
avseende tjänster levererade av Losell. Losell fakturerar även miljonbelopp årligen 
till både Ängelholmslokaler och Ängelholmshem, se bilaga 1. 

— Utöver Leeman och Losell ovan finns uppdragsbekräftelser med ytterligare tre 
leverantörer i projektet. Utöver detta har bolaget inte hittat något ramavtal eller 
dokumentation av vare sig en direktupphandling eller offentlig upphandling 
avseende tjänster levererade av dessa leverantörer. 

— För samtliga övriga leverantörer saknas inköps- och/eller 
upphandlingsdokumentation för levererade tjänster. 

— Totalt fakturerat belopp årligen av fyra leverantörer överstiger 
direktupphandlingsgränsen vid ett eller flera år under perioden 2014 – 2020 - detta 
inkluderar även fakturor som inte konterats på projektet men som i fall av liknande 
tjänst ställer krav på offentlig upphandling. Detta har inte utretts vidare av KPMG 
inom ramen för detta uppdrag. 
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En mer detaljerad sammanfattning av resultatet kan ses i bilaga 1. 

E-postanalys 
E-postanalys kopplat till projektet Solskiftet 3 samt nyckelpersoner i projektet inklusive 
entreprenör har utförts. Detta för att undersöka om oegentligheter har förekommit i 
relationer mellan entreprenör och ledningsgrupp, i hur byggprojektet har skötts under 
upphandlingsförfarandet och i hur arbetet har fortlöpt under pågående projekt. Nedan 
redovisas påträffade observationer från denna undersökning. 

— 2016-03-11: Mötesbokning på f.d. VDs kontor gällande kalkyl för solskiftet Etapp 3. 
Deltagande: Medarbetare på Ängelholmshem, f.d. VD och VD Leeman. 

— 2019-02-07: Byggchef skriver till Leeman att det vore "fantastiskt kul om ni kan och 
vill vara med och stötta dotterns basketlag". Bifogar sponsorpresentation samt 
avtal. 

Samlade iakttagelser och analys gällande Solskiftet 3 
Totalentreprenören i projektet har inte upphandlats av Ängelholmshem. När 
Munkaljungbybyggen införlivades i Ängelholmshem var Leeman redan upphandlade i 
Munkaljungbybyggens regi för projektet. Det finns en offert från Leeman avseende en 
totalentreprenad för Solskiftet 3 etapp 3 med tre angivna alternativ, följt av en 
beställningsskrivelse från Ängelholmshem där det anges att Leeman tilldelas 
totalentreprenörsuppdraget. Vad gäller övriga leverantörer i projektet finns för flertalet 
enskilda beställningsbekräftelser och/eller en uppdragsbekräftelse för levererade 
tjänster, men det finns inget ramavtal eller övrigt underlag dokumenterat från en 
eventuell upphandling av levererad tjänst. 
Attestgranskning av samtliga 161 fakturor påvisar att vissa avvikelser gentemot 
gällande attestinstruktioner förekommer. På sex fakturor på belopp överstigande 
500 000 SEK är projektledare mottagsattestant och f.d. VD slutattestant. Detta bryter 
mot gällande attestordningarna under denna period då attestinstruktion anger att dessa 
fakturor ska attesteras av tre personer där attestanter ska vara beställare 
(projektledare), Fastighetschef och VD. KPMG kan även konstatera att åtta fakturor är 
slutattesterade av f.d. VD när det ska vara Fastighetschef och att det för tre fakturor 
saknas attestering av Fastighetschef, vilket bryter mot gällande attestinstruktion under 
denna period. 
I e-post framkommer att Byggchef meddelar Leeman att det vore ”fantastiskt kul” om 
de ville sponsra dotterns basketlag. I övrigt kan vi inte se något i e-postkorrespondens 
eller bakgrundskontroller som indikerar en intressekonflikt mellan personer i 
ledningsgruppen på Ängelholmshem och Ängelholmslokaler och Leeman. 
Utifrån dessa iakttagelser och analys kring Solskiftet 3, presenteras samlade slutsatser 
kring eventuella avvikelser, briser och oegentligheter i avsnitt 7 nedan.  

5.3 Rivning och sanering  

Projektet 
Ängelholmshem har haft ramavtal med Globax AB från 2013-08-05 till och med 2015-
08-04. Enligt avtal ska eventuell förlängning ske senast 2015-08-04. En 
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avtalsförlängning finns även etablerad mellan Ängelholmshem och Areco (namnbyte 
2015 från Globax till Areco) med kontraktstid från och med 2015-08-05 till och med 
2017-08-04.  
Ängelholmshem har upphandlat ramavtal för rivning, sanering och miljöutredningar. 
Startdatum för upphandlingen var 2018-12-21 och slutdatum var 2019-03-19, med sista 
anbudsdag 2019-01-30. Det var totalt fyra anbudsgivare som deltog i upphandlingen. 
Innan tilldelning av ramavtalet har en utvärdering av anbudsgivare genomförts baserat 
på pris, genomförandebeskrivning, referenser och leveransförmåga. Areco tilldelas 
slutligen ramavtalet.  
Den huvudsakligen avgörande faktorn att Areco tilldelas ramavtalet är den bedömning 
som görs av bolagets leveransförmåga, där Areco bedöms som betydligt bättre än 
Miljörivarna i Skandinavien AB. I upphandlingsrapporten kommenteras 
leveransförmågan med att ”Enligt administrativa föreskrifter, bedöms anbudsgivare 
leveransförmåga med en muntlig presentation, där bedömningskriterier och 
målformulering är enligt administrativa föreskrifter. Medelpoängen lämnas på 
deltagarnas bedömning av muntlig presentation”. I de administrativa föreskrifterna bryts 
leveransförmåga på ett detaljerat sätt ned i ytterligare bedömningskategorier.  

Tidigare identifierade avvikelser och brister 
Inga uppenbara avvikelser eller brister identifierades i upphandlingen inom ramen för 
det tidigare projektet. KPMG noterade dock följande: 

— Ängelholmshem har dokumenterat deras bedömningar av anbudsgivarnas 
leveransförmåga vid deras presentation i vikt- och delviktskategori i ett Excel-ark. I 
detta framkommer vilka betyg som tilldelats respektive anbudsgivare. KPMG kan 
dock inte utläsa någon motivering till varför betyget har tilldelats. Otydliga 
utvärderingskriterier medför att bedömningen och tilldelningen bedöms som 
godtycklig. 

Baserat på tidigare granskning av utredning och åtgärdande av markföroreningar inom 
fastigheten Sockerbruket 11 konstaterade KPMG följande: 
— Ängelholmshem har inte involverat kommunen innan beslut tagits avseende 

utredning och saneringsarbete och i beslutsfattande och beställning av kring detta.  
— Ängelholmshem har inte tagit hänsyn till tidigare utförda utredningar samt 

kommunicerat och etablerat samsyn med kommunen kring detta.  
— I händelse av att Ängelholmshem omprövat och förkastat tidigare utredningar som 

pekar på att ytterligare saneringsarbete är onödigt, så har detta inte motiveras och 
dokumenteras tydligt, trots att entreprenaden utgör en avsevärd kostnad.  

— Utöver ovan bedöms det även som olämpligt att samma företag utreder 
saneringsbehovet av fastigheten, som sedan tilldelas entreprenaduppdraget. 

Fördjupade projektgranskningsinsatser 
För att få en helhetsbild av upphandlingsförfarandet av ramavtalet, tidigare ramavtal 
med leverantören samt om oegentligheter har förekommit i relationer mellan 
leverantören och ledningsgruppen på Ängelholmshem och Ängelholmslokaler har 
KPMG valt att genomföra följande fördjupade projektgranskningsinsatser: 
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— Kartläggning och granskning av tidigare ramavtal, stickprov på avrop mot detta 
avtal samt intervjua Mark- och exploateringsingenjör på Ängelholms kommun som 
delvis var involverad i detta förfarande.  

— Fördjupad granskning av upphandlingen av nuvarande ramavtal med Areco. 
— E-postanalys och analys av kalenderbokningar mellan personer i ledande 

befattning på Ängelholmshem och Ängelholmslokaler samt Areco. 
— Bakgrundskontroller av personer i ledande befattning på Areco samt kartläggning 

av deras relation till personer i ledande befattning på Ängelholmshem och 
Ängelholmslokaler. 

— Fakturagranskning av fakturor från Areco till Ängelholmslokaler och/eller 
Ängelholmshem. 

Vissa av granskningsmomenten genomfördes inom ramen för KPMGs tidigare rapport 
men har sammanfattats nedan då det tillför till helhetsbilden. 
Nedan presenteras resultatet av de fördjupade projektgranskningsinsatser som utförts. 

Tidigare ramavtal 
Ängelholmshem hade ramavtal med Globax AB som löpte från 2013-08-05 till och med 
2015-08-04. Enligt avtal ska överenskommelse om eventuell förlängning träffas senast 
2015-08-04. Avtalet undertecknades av f.d. VD Ängelholmshem och VD, Globax AB. 
Hur detta ramavtal är upphandlat har inte granskats av KPMG. 
En avtalsförlängning etablerades mellan Ängelholmshem och Areco. I avtalet framgår 
det att Areco har bytt namn från Globax AB från 1:a januari 2015. Detta bekräftas även 
i publika källor. Kontraktstiden var från och med 2015-08-05 till och med 2017-08-04. 
Avtalet undertecknades av f.d. VD Ängelholmshem och VD Areco.  
Saneringsarbetet som utfördes i projekt Sockerbruket 11 utfördes som avrop mot det 
äldre ramavtalet beskrivet ovan (förfarandet kring detta beskrivs i ”Avrop mot tidigare 
ramavtal” nedan). 

Avrop mot tidigare ramavtal 
Det tidigare ramavtalet med Globax AB sträcker sig från 2015-08-04 til 2017-08-04 
inklusive avtalsförlängning. Ett exempel på ett arbete utfört av Areco under denna 
period är det ganska omfattande arbetet som syftat till att utreda och åtgärda 
markföroreningar inom fastigheten Sockerbruket 11, men även föroreningar kopplade 
till tidigare byggnader på fastigheten. 
KPMG har fått ta del av en ”second opinion” på utförda markförorenings- och 
saneringsarbeten. Rapporten är utförd av AFRY 2020-02-07 med syftet oberoende 
klargöra huruvida de senaste saneringsinsatserna var onödiga. Nedan ses de samlade 
slutsatser som AFRY presenterar i sin rapport: 
” Vid undersökningarna år 2010 – 2012 konstaterades att föroreningar kvarlämnats. En 
riskbedömning gjordes, med bedömningen att det inte föreligger några oacceptabla 
risker med kvarlämnad förorening och även platsspecifika riktvärden för de 
dimensionerande parametrarna räknades fram. Inga ytterligare åtgärder ansågs 
nödvändiga avseende föroreningar och detta godkändes av tillsynsmyndigheten. 
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En generell notering angående det genomlästa materialet är att det saknas formella 
handlingar i form av anmälningar enligt §28 om avhjälpandeåtgärder. Det saknas 
också motivering till val av åtgärdsmål, men även i vissa fall tydliga syften med 
undersökningar.” 
Baserat på AFRYs rapport har KPMG konstaterat följande: 

— Ängelholmshem borde involverat kommunen innan beslut tagits avseende 
utredning och saneringsarbete. Kommunen bör även ha varit involverade i 
beslutsfattandet kring detta och bör formellt ha inkommit med en beställning 
avseende saneringsentreprenad för att möjliggöra nybyggnationsprojektet. 

— Ängelholmshem borde ha tagit hänsyn till tidigare utförda utredningar. Om man 
gjort det borde man även i detta skede ha kommunicerat med kommunen och 
etablerat en samsyn kring vägen framåt. 

— Om Ängelholmshem omprövar och förkastar tidigare utredningar som pekar på att 
ytterligare saneringsarbete är onödigt bör detta motiveras och dokumenteras tydligt. 
Mot bakgrund av att saneringsarbetet utgör en avsevärd kostnad är det mycket 
ineffektivt kostnadsmässigt att genomföra en sådan entreprenad helt eller delvis i 
onödan.  

— Det bedöms även som olämpligt att ett företag utreder behovet av sanering, och 
sedan samma företag tilldelas entreprenaduppdraget. 

KPMG noterade att det fanns 10 stycken fakturor från Areco konterade på projekt 
Sockerbruket 11. Dessa är ställda under perioden 2016-04-08 till 2017-09-08 och 
uppgår totalt till 18 519 902 SEK. Projektledare, Fastighetschef och Byggchef 
förekommer som attestanter av fakturorna. F.d. VD är slutattestant i samtliga av dessa 
fakturor. Enskilda fakturor har inte attesterats av någon styrelseledamot. 
KPMG noterade att saneringsarbetet på Sockerbruket 11 omnämns i styrelseprotokoll 
från november och december 2015, där f.d. VD har rapporterat att ”miljöutredning 
pågår”. I mars 2016 rapporterar f.d. VD ”markundersökning utförd och inväntar nu 
provresultaten” och i april 2016 rapporterar f.d. VD att ”omfattande marksanering 
pågår”. I därefter följande styrelseprotokoll omnämns inte det pågående 
saneringsarbetet. KPMG har inte fått ta del av provresultaten från 
markundersökningen. 
Sammanfattningsvis har KPMG inte fått en tydlig bild kring förfarandet saneringsarbetet 
på Sockerbruket 11 och framförallt inte syftet med detta. KPMG konstaterar vidare att 
inga beslutshandlingar finns dokumenterade.  

Intervju 
KPMG har även intervjuat Mark- och exploateringsingenjör på Ängelholms kommun 
avseende förfarandet kring Sockerbruket 11. När denne kom in i bilden var saneringen 
redan utförd. Vid köpet hade man skrivit in i kontraktet att kommunen skulle stå för 
saneringskostnaden. Kommunen fick i maj 2019 ta del av sammanställning av 
kostnaden för saneringen. Kommunen hade haft ett internt möte då man hade gjort 
bedömningen att kostnaderna var höga och där cirka 1 MSEK för personal och central 
administration bedömdes som högt. 
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Sanering påbörjades innan fastighetstransaktionen ägde rum. Fastigheten såldes 
baserad på en marknadsvärdering, där saneringsarbeteskostnader dras av på 
marknadsvärderingen. Mark- och exploateringsenheten anser att det är oklart vad 
kostnaderna avser och att bolaget har inte kunnat specificera kostnaderna i detalj. 

Upphandling av nuvarande ramavtal 
Ängelholmshem har i slutet av 2018 upphandlat ett nytt ramavtal för rivning, sanering 
och miljöutredningar. Enligt Visma TendSign var startdatum för upphandlingen var 
2018-12-21 och slutdatum var 2019-03-19, med sista anbudsdag 2019-01-30. I 
förfrågningsunderlaget framgår det att beställare är Ängelholmshem, 
Ängelholmslokaler samt att vinnande anbudsgivare har option på att skriva ramavtal 
med Ängelholms kommun. Fyra anbudsgivare deltog i upphandlingen: 

Anbudsgivare Kvalificerad Avtal Kommentar Ängelholmslokaler 

Areco  Ja 
Ja, valdes som 

avtalsleverantör  

Håltagarna i skåne AB Nej Nej Bara en referens inkom under referenstagning 

Miljörivarna i 
Skandinavien AB Ja Nej  

vyens ab Nej Nej 
Kopia på Miljörivarnas anbud, endast 

miljörivarna ska gälla, enligt anbudsgivare 

Innan tilldelning av ramavtalet har en utvärdering av de kvalificerade anbudsgivarna 
genomförts. Detta är dokumenterat i ett upphandlingsprotokoll och en 
upphandlingsrapport. Enligt dessa framgår att utvärdering har skett enligt LOU 19 kap 
24 §, där det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt sett till bäst förhållande 
mellan pris och kvalitet tilldelas avtalet. Följande kriterier har använts för bästa relation 
mellan pris och kvalitet. 

— Pris – 20 % 
— Genomförandebeskrivning – 30 % 
— Referenser – 20 % 
— Leveransförmåga – 30 % 
I tabell nedan ses en sammanställning av utvärderingen ur upphandlingsrapporten: 

 Vikt Areco Miljörivarna i Skandinavien AB 

Anbudssumma 20 % 3 180 700 3 119 850 

Poäng  4,90 5 

Genomförande- beskrivningar 30 % Mycket bra Mycket bra 

Poäng  5 5 

Referenser 20 % Ja Ja 
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Poäng  4,3 4,33 

Leveransförmåga 30 % Mycket bra Bra 

Poäng  5 3,98 

Summa  4,84 4,56 

Areco tilldelas alltså ramavtalet. Ett tilldelningsbeslut finns där man fastställer att 
leverantören bedömts som ekonomiskt mest fördelaktig. Tilldelningsbeslutet är 
undertecknat av f.d. VD Ängelholmslokaler, och daterat 2019-03-15. 
Den huvudsakligen avgörande faktorn att Areco tilldelas ramavtalet är den bedömning 
som görs av bolagets leveransförmåga, där Areco bedöms som betydligt bättre än 
Miljörivarna i Skandinavien AB (se Tabell 4 ovan). I upphandlingsrapporten 
kommenteras leveransförmågan med att ”Enligt administrativa föreskrifter, bedöms 
anbudsgivare leveransförmåga med en muntlig presentation, där bedömningskriterier 
och målformulering är enligt administrativa föreskrifter. Medelpoängen lämnas på 
deltagarnas bedömning av muntlig presentation.” I de administrativa föreskrifterna bryts 
leveransförmåga på ett detaljerat sätt ned i ytterligare bedömningskategorier.  
Ängelholmslokaler har dokumenterat deras bedömningar av anbudsgivarna vid deras 
presentation i vikt- och delviktskategori i ett excelblad. I detta framkommer vilka betyg 
som tilldelats respektive anbudsgivare, men ingen vidare motivering till varför betyget 
har tilldelats.  
I tabell nedan sammanställs resultatet av ytterligare kontroller som har genomförts för 
upphandlingsförfarandet: 
 

Kontrollpunkt Resultat av kontroll 

Överstiger upphandling 
tröskelvärden? 

Nej – Upphandlingsvärde angivet i Visma TendSign är 40 000 000 SEK. 
Upphandlingen överstiger alltså inte tröskelvärde för byggentreprenader om 

53 938 615 SEK från 2020-01-01. 

Är upphandlingen annonserad? Ja – Angivet i Visma TendSign är att publiceringsdag var fredagen den 
2018-12-21. 

Är anbudstiden skälig? Ja – Sista anbudsdag är 2019-01-30, dvs anbudstiden är på en dryg månad. 
Detta bedöms som skäligt. 

Kontroll av antalet inkomna anbud? Ja – inkomna anbud dokumenteras i Visma TendSign. Totalt inkomna anbud 
är fyra stycken, se Tabell 1ovan. 

Genomförs uteslutningskontroll? Ja – anbudsgivaren får I anbudsformuläret garantera att ””grund för 
uteslutning enligt LOU 13 kap §§1-3 inte föreligger”.   

Genomförs 
kvalificeringsbedömningar och följer 
de satta kvalificeringskrav i 
upphandlingsdokument? 

Ja - vyens ab och Håltagarna i Skåne AB uteslöts. Grund för uteslutning av 
Håltagarna finns dokumenterat 2019-03-15. Anledningen var att endast ett 

av deras referensföretag har inkommit med svar för referenstagningen, vilket 
finns dokumenterat.  

Finns tilldelningsbeslut dokumenterat 
och följer de satta tilldelnings- och 
viktningskriterier i 
upphandlingsdokument? 

Ja - Ett tilldelningsbeslut finns där man fastställer att leverantören bedömts 
som ekonomiskt mest lönsam. Viktningskriterier som sattes i 

upphandlingsdokument följdes och dokumenterades i 
upphandlingsprotokollet samt i en excelfil.  
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Har upphandlingsprocessen följt 
absolut sekretess under 
upphandlingstiden? 

Osäkert – E-postkorrespondens kan ses vid tre tillfällen under 
upphandlingstiden: ett där Byggchef vidarebefordrar e-post från Losell 

gällande Arecos kontrollplan, ett där f.d. VD skriver till person i ledande 
befattning på Areco att ”det går alldeles utmärkt” att denne tar med familj till 

logen dagen därpå samt ett e-post där Losell vidarebefordrar e-
postkorrespondens mellan Areco, NCC och Losell gällande projektet 

Majblomman. KPMG kan även se att Byggchef kort inpå upphandlingstiden 
för ramavtalet har varit på Trasagu Escape Room i Torrevieja i Spanien 

tillsammans med person i ledande befattning på Areco samt en medarbetare 
på Prenad som är med dem. Det framkommer även via e-post att f.d. VD har 

varit i Torrevieja under ungefär samma period. 

Finns tydlig dokumentation för hur 
upphandlingen har genomförts? 

Ja – upphandlingen bedöms som tydligt dokumenterad. 

Förhåller sig upphandlat belopp med 
fakturerade kostnader? 

Ja – Fakturerade kostnader av Areco och Ängelholmslokaler och 
Ängelholmshem under tiden då ramavtalet är gällande understiger bedömt 

upphandlingsvärde om 40 000 000 SEK: 

2019 37 003 SEK 

2020 1 356 531 SEK 

Slutgiltigt ramavtal är påskrivet 2019-04-03 och gäller i två år, från 2019-04-02 till 2021-
03-31 med möjlighet till förlängning ett år till oförändrade villkor. Avtalet är undertecknat 
av f.d. VD Ängelholmslokaler, och ny VD Areco. 
Det finns även ett ramavtal skrivet mellan Ängelholmshem och Areco daterat samma 
datum som ovan och med samma giltighetstid.  

E-postanalys 
E-postanalys har utförts för ledningsgruppens e-post utifrån sökord med särskild 
relevans för de frågor som utredningen ska bistå med att besvara.  
KPMG konstaterar att det förekommer ett flertal e-post som visar att f.d. VD och 
Byggchef har vänskapsband med personer i ledande befattning på Areco. Kort inpå 
upphandlingstiden för ramavtal har Byggchef har varit i Torrevieja/Spanien tillsammans 
med en person i ledande befattning på Areco samt en medarbetare på leverantören 
Prenad (framgår av epost daterad 2018-11-26). Det framgår även att f.d. VD har varit i 
Torrevieja ungefär samma period (framgår av epost att han befann sig i Torrevieja 
2018-11-20). Vidare bekräftar e-post att f.d. VD har bjudit in person på Areco med 
familj till loge i ishallen, under tiden för pågående upphandling. Det finns även tretton 
bokningar under 2013-2019 där personer i ledande befattning på Areco är inbjudna till 
att titta på hockey på kontoret eller i källaren på fastighetsbolaget. 
I e-postanalys har även kalenderbokningar påträffats vid granskning av f.d. VD och 
Byggchefs e-post där det framgår att de har bjudit in personer på Areco för att titta på 
ishockey. Totalt hittades 13 bokningar under perioden 2013 – 2019 där personer i 
ledande befattningar hos Areco är inbjudna till hockey på Ängelholmshems kontor eller 
källare.6  

 
6 Se bilaga 3 för en mer omfattande redovisning av aktuell e-post 
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Bakgrundskontroll 
Bakgrundskontroll har gjorts på f.d. VD på Areco. Efter f.d. VD på Areco utträdde efter 
cirka 19 år på bolaget tog dennes son över som VD. Bakgrundskontroll påvisar att f.d. 
VD är vän med f.d. VD på Ängelholmshem och Byggchef på Ängelholmshem på 
Facebook, samt att denne följs av Byggchef på Ängelholmshem på Instagram. 
Bakgrundskontroll av f.d. VD på Ängelholmshem visar även att han följs på Instagram 
av frun till f.d. VD på Areco. 
KPMG noterar även att under perioden 2016 till 2019 finns 9 artiklar publicerade av 
Helsingborgs Dagblad avseende svarta löner hos underentreprenörer till Areco. 

Fakturagranskning 
Vid granskning av samtliga fakturor från Areco och Globax AB noterades följande: 
— I ramavtalet med Areco ska följande ingå: 7 

- Vår referensperson 
- Er referensperson (för- och efternamn) 
- Projektnummer/arbetsordernummer 
- Projektbenämning/kort beskrivning av utfört arbete 
- Tidpunkt för utförandet 
- Personal som utfört arbetet, för- och efternamn 
- Fastighet/adress/objekt där arbetet utförts 
- Antal arbetade timmar samt avtalat timpris skall avges 

— Specificerad materialåtgång som inte ingår i avtalad ersättning med angivet 
nettopris 

— Areco har genom åren fakturerat en stor del på a-conton under pågående uppdrag. 
Dessa fakturor ”avgår” sedan i slutfakturan. 

— I en majoritet av de granskade fakturorna förekommer det ingen arbetsdagbok för 
utfört arbete. I vissa fakturor förekommer det arbetsdagbok i form av att ett visst 
arbete tagit exempelvis 40 timmar. Det står dock ingenting om vilka som utfört 
arbete eller hur många personer som varit involverade, något som ska ingå enligt 
upparbetade rutiner. 

— I ett fåtal fakturor återfinns det ingen referens, som skall ingå enligt rutiner, samt att 
projektbenämningen endast är ”proj.”. Det är därmed inte klart vilket projekt 
fakturan gäller. Dock förekommer det i dessa fakturor en text med exempelvis 
”Rivning Rönnebadet” i specifikationen. 

— I flertalet fakturor förekommer det användning av maskiner och verktyg som inte 
finns specificerade i avtalet varpå vi ej kan bedöma om kostnaderna är korrekta.  

— I flertalet a-conto fakturor förekommer det inget projektnummer eller specifikation 
gällande vilket projekt fakturorna gäller.  

 
7 Enligt avtalets paragraf AFD.624 – faktureringsrutiner 
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— I ett fåtal fakturor hänvisas det i specifikationen till underlag som inte bifogats. Det 
är därmed inte klart vad fakturan gäller eller om kostnaderna är korrekta.8 

— Mellan 2016-05-02 och 2016-11-30 skickas det 8 stycken a-conto fakturor till 
Ängelholmshem gällande Marksanering till ett bruttobelopp på 15 500 000 SEK. I 
dessa fakturor förekommer det ingen specifikation om vilket projekt det gäller. 
KPMG har inte kunnat hitta en slutfaktura där a-conto fakturorna avgår, som i andra 
fall. Det förekommer dock en faktura med samma ordernummer för de ovanför som 
är en ”Slutfaktura Marksanering och Rivning” på 2,4 MSEK. Dock står det ingenting 
om att a-conto avgår. 9  

KPMG har även genomfört stickprovskontroller på 9 fakturor från Globax / Areco som 
innehåller arbete gjort av underleverantörer mellan 2009 – 2020 eller där påslag har 
fakturerats. 

— I fyra fakturor har Globax / Areco använt sig utav fler än fem underleverantörer. Ett 
påslag på 10% av underleverantörernas arbete har fakturerats Ängelholmshem (tre 
fakturor) och Ängelholmslokaler (en faktura). Det finns ingenting specificerat vad 
underleverantörerna gjort, hur många personer som varit involverade i arbetet, eller 
vad för slags material som krävts i de granskade fakturor. Det står endast 
exempelvis ”Faktura Lambertsson 162990”. KPMG har sökt efter fakturor gällande 
flertalet av de aktuella underleverantörerna i Ängelholmshems 
fakturahanteringssystem, men har inte funnit några.  

— I alla fakturor som granskats har Globax / Areco lagt på 10% i påslag. Enligt de 
avtal som upprättats med Globax / Areco har de rätt till ”Entreprenörsarvode 
underentreprenader 10%”. 

— I en faktura har 10% entreprenörsarvode lagts till för en Geoteknisk undersökning. 
Enligt det ramavtal som upprättats har Globax / Areco rätt till ”Material och varor 
enligt verifierade självkostnader med ett påslag om entreprenörsarvode om 10%”. I 
fakturan står det dock ingenting om vad för material och varor som använts, utan 
det som står är ”Geoteknisk undersökning”. 10 

— I en faktura har 10% entreprenörsarvode lagts till för ”Container för förvaring av 
konstverk” samt ”Transport av container Helsingborg – Ängelholm”. Enligt avtalet 
som upprättats har Globax / Areco rätt till ”Material och varor enligt verifierade 
självkostnader med ett påslag om entreprenörsarvode om 10%”. Det är dock inte 
klart om ”transport” inkluderas inom ”Material och varor” och därmed bör ges 
entreprenörsarvode. 11 

— I en faktura har 10% entreprenörsarvode samt 10% entreprenörsarvode 
underentreprenader lagts till. Det står dock ingenting om eventuella 
underentreprenader eller leverantörer i fakturan. 12 

 
8 Se exempelvis F26031 
9 Det förekommer dock en faktura (F26237) med samma ordernummer (1154002) 
10 faktura F22406 
11 faktura F22187 
12 faktura F20714 
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— Tre fakturor har fakturadatum 2017-08-31, 2017-09-01 och 2017-10-02 vilket är 
efter ramavtalet med Globaxs slut och innan nytt ramavtal har upphandlats med 
Areco.13 

Sammanfattande iakttagelser och analys gällande Rivning och sanering 
Fastighetsbolaget har under längre tid haft olika ramavtal med Areco (tidigare Globax), 
vilket illustreras i tidslinje i bilaga 4. Fastighetsbolaget och Byggchefen har inte kunnat 
beskriva hur upphandlingen av tidigare ramavtal har gått till. Upphandlingsförfarandet 
under 2013 har KPMG inte utrett djupare, men vi kan konstatera att f.d. VD och 
dåvarande VD på Areco hade en vänskaplig relation redan 2013 då vi kan se att f.d. 
VD och dåvarande VD på Areco har kalenderbokning att spela golf samt är inbjudna till 
att titta på hockey på Ängelholmshems kontor eller källare. En intressekonflikt vid 
denna upphandling kan därför inte uteslutas då VD fattat beslut om tilldelning och 
tecknat avtal med Areco gällande entreprenaden för Rektorn 3. 
Baserat på ovan beskrivna saneringsarbete på Sockerbruket 11 kan KPMG konstatera 
att Ängelholmshem har utfört saneringsentreprenad på kommunens mark 
(Sockerbruket 11) utan att involvera kommunen. Bolaget har heller inte involverat 
kommunen innan beslut tagits avseende utredning och saneringsarbete. Kommunen 
har således inte varit involverade i beslutsfattandet kring entreprenaden. Avseende 
själva saneringsentreprenaden tycks Ängelholmshem inte tagit hänsyn till tidigare 
utförda utredningar avseende markföroreningar. Om Ängelholmshem möjligtvis har 
omprövat (och förkastat) tidigare utredningar som pekar på att ytterligare 
saneringsarbete är onödigt, så har detta heller inte motiverats eller dokumenterats. 
Den personal som varit involverad i detta arbete är, enligt representant från 
Ängelholmshem, inte längre kvar i bolaget varför KPMG inte kunnat intervjua dessa. 
Mot bakgrund av att entreprenaden bedöms omotiverad och utförts med en betydande 
kostnad för bolaget, samt att det föreligger tydliga vänskapsförhållanden till 
entreprenören, kan oegentligheter inte uteslutas.   
Det bedöms som olämpligt att samma företag först utreder saneringsbehovet av 
fastigheten, för att därefter även tilldelas entreprenaduppdraget. Som nämnt ovan är 
det även uppenbart från e-postanalysen, återkommande kalenderbokningar och 
gemensamma semesterresor att anställda i ledande befattning på Ängelholmslokaler 
och Ängelholmshem har en personlig relation till personer i ledande befattning på 
Areco. En intressekonflikt kan därför inte uteslutas.  
Efter vad som framkommit med intervjuer med företrädare för kommunens mark- och 
exploateringsenhet, samt tidigare genomförda utredningsinsatser uppfattar KPMG att 
företrädare för bolaget inte kan ge tydliga förklaringar kring vad kostnaderna avser och 
bolaget har inte kunnat specificera kostnaderna i detalj. KPMG bedömer därför att 
såväl upphandlingen som genomförandet av saneringsarbetet utgör exempel på 
bristfällig kostnadskontroll och affärsmässighet. 
Vidare uppfattar KPMG att f.d. VD och Byggchef har vänskapsband med personer i 
ledande befattning på Areco.  

 
13 F26288 (230 KSEK), F26310 (35 KSEK) samt F26410 (10 KSEK) 
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Vi kan även konstatera brister i upphandlingsförfarandet, då Areco tilldelas ramavtalet 
till stor del baserad på en godtycklig anbudsvärdering.  
I e-postkorrespondens daterad 2019-04-15 gällande ramavtal, framkommer att 
Fastighetschef vill att Upphandlingschefen i Ängelholms kommun ska skriva på 
ramavtalet, vilket avvisas med motiveringen att en specifik leverantör uppfattas som 
gynnad och positivt särbehandlad. En intressekonflikt vid upphandling och tilldelning av 
det nya ramavtalet kan därför heller inte uteslutas. 
I e-postkorrespondens framkommer även att Byggchef har skrivit till person i ledande 
befattning på Areco att de blivit tillfrågade av en annan kommun om referenser för 
Areco och frågade ”vad behöver du för betyg?”. Detta kan ses som ett uttryck för 
bristande affärsmässighet och bristande affärsetik, det visar också, enligt vår mening, 
på att företrädare för Ängelholmshem ej är objektiv i sin relation till Areco. 
Baserat på fakturagranskning kan KPMG konstatera att det genomgående förekommer 
otydliga specifikationer och att faktureringsrutiner inte fullt ut följer avtal. Detta gäller 
även fakturor som innehåller arbete utfört av underentreprenörer. Detta visar att 
Ängelholmshem har haft bristande kontroll gentemot såväl Areco som av Areco 
använda underentreprenörer.  
Utifrån denna analys kring Rivning och sanering, presenteras samlade slutsatser kring 
eventuella avvikelser, brister och oegentligheter i avsnitt 7 nedan 

6 Kompletterande utredningsområden och uppdrag  
Tidigare avsnitt redovisar KPMGs granskning utifrån ett tre specifika projekt. I detta 
avsnitt redovisar vi vilka kompletterande områden vi utrett på Ängelholms kommuns 
önskan samt vilken information vi tagit fram för kommunen att själva analysera i egna 
utredningsinsatser. 

— Områden där KPMG bistått kommunen med information, vilket omfattar de 
frågeställningar där Ängelholms kommun önskat få information och data från e-post 
och bakgrundskontroller på frågeställningar de själva utreder. KPMG analyserar 
inte dessa områden och drar inte heller några slutsatser. 

— Kompletterande utredningsinsatser, vilket omfattar efterlevnaden av specifika 
policys, rutiner och riktlinjer inom representation och förmåner, vilket omfattar 
kontroll att attestering, godkännande och vidare hantering av kostnader för 
förmåner och representation följer regler och riktlinjer. 

6.1 Områden där KPMG bistått kommunen med information 

Arbetsmiljö 
KPMG har genomfört en e-postanalys avseende arbetsmiljön på bolagen då det, enligt 
vad KPMG tidigare erfarit, kan ha förekommit mobbning, sexuella trakasserier samt 
upprepade fall av utköp av anställda.  
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Arbetsklimat 
Det framkommer i e-postanalys att fackförbundet Kommunal 2013-03-15 skriver till 
nuvarande VD att personal är rädda för att göra fel och inte räcka till och att de då ska 
få sparken. Det framkommer inte hur man gått vidare i ärendet.  
I e-postanalysen påträffas även en e-postkonversation mellan VD och anställd i 
bolagen där ärendet gäller trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. I e-post 
framgår att någonting har skett som gör att den anställde anser att det som sker är 
både trakasserier och mobbning, samt informerar att det inte är bara denne som är 
berörd. Den anställde skriver att denne förutsätter att man tar tag i problemet (e-post 
daterat 2019-09-27). VD svarar att denne försökt få tag på den anställde för att få reda 
på vad som hänt och ber denne ringa upp vid möjlighet. Ingen ytterligare e-
postkorrespondens gällande detta har påträffats i det material KPMG haft tillgång till.  
I ett annat e-post skriver personalrådgivare från Fastigo till VD och ger råd gällande hur 
man ska hantera en manlig arbetstagare i ärende gällande trakasserier och sexuella 
trakasserier, varpå VD svarar att vederbörande sa upp sig strax efter deras samtal och 
att frågan därmed är löst (e-post daterat 2018-07-01). Ingen ytterligare e-
postkorrespondens avseende mobbning, otrygghet eller sexuella trakasserier är 
funnen.  

Utköp 
Granskningen har undersökt om korrespondens har förekommit avseende 
uppsägningar och utköp av anställda. I denna granskning påträffades två e-post av 
intresse. Båda avser samma anställde. I den ena e-postkonversationen skriver VD att 
den anställde ska få full månadslön i cirka ett års tid (efter avslutad anställning), och i 
det andra ställs fråga angående hur man ska informera personal om att denne slutar. 
Inget annat i e-post antyder att utköp har förekommit i bolagen.  
KPMG har endast identifierat ett enstaka fall av utköp. Överenskommelsen var 12 
månader med full lön. KPMG har inte undersökt om denna överenskommelse avviker 
från regelverk eller praxis. 

Omständigheter kring ekonomifunktionen 
KPMG har tagit fram information från primärt e-post som rör ekonomiavdelningen så 
som frågor kring ekonomistyrning, korrespondens avseende budgetar, kalkyler och 
redovisning. Sökningarna har gjorts i samtliga personer i ledningsgruppens e-post.  
Exempel på identifierat material är diskussioner inom ledningsgruppen om att anpassa 
och i efterhand justera projektbudgetar efter utfall. Korrespondens med Skatteverket, 
bland annat gällande inrapportering av felaktiga nyckeltal, tillämpning av hyresnivåer 
som inte kan anses marknadsmässiga, skattetillägg för oredovisade löner till kända och 
okända arbetstagare hos en leverantör har översänts. Vidare har konversationer 
mellan bolagets ekonomiavdelning och kommunens revisorer och 
redovisningsansvariga inom kommunen ställer återkommande frågor kring bolagets 
organisation och redovisning, vilken man uppfattar som märklig och svårtolkad. 
Kommunens upphandlingsansvariga ifrågasätter specifika avtal samt påtalar bristande 
efterlevnad av gällande upphandlingsregler.  
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Relation till extern revisor 
KPMG har noterat att det synes föreligga en privat vänskapsrelation mellan f.d. VD och 
extern revisor, vilket baseras på funnen e-postkorrespondens samt kalenderbokningar i 
f.d. VD:s e-post. Här framgår att de bokat resor tillsammans till bland annat Paris, att 
de vid flertalet tillfällen träffats för att äta middagar tillsammans med respektive, att de 
bestämt övernattning ihop med respektive på annan ort samt att de inhandlat vin 
tillsammans. 
I samband med sin födelsedag erhöll revisorn även en flaska champagne till värdet av 
829 SEK. Inköpet gjordes genom ett utlägg av f.d. VD.  

6.2 Kompletterande utredningsinsatser 

Uppföljning av attester 
I granskningen av attesteringar har KPMG valt att fokusera på attesteringen av större 
fakturor (överstigande 500 000 SEK) som attesterats av VD och/eller f.d. VD. 

VD 
KPMG har granskat samtliga fakturor till AB Ängelholmshem och AB 
Ängelholmslokaler som är attesterade av VD och som överstiger 500 000 SEK. Detta 
var totalt åtta stycken fakturor och samtliga är fakturerade under perioden 2020-02-27 
till 2020-03-17, d.v.s. under perioden som denne tillträdde som VD. Fakturorna är från 
MVB Syd AB (fortsättningsvis ”MVB”) (2 st), MTA, Areco, HA Bygg, BAB Byggtjänst 
AB, Leeman och Expandia Moduler. 

Samtliga fakturor är attesterade enligt gällande attestordning. 

Före detta VD 
KPMG har granskat samtliga fakturor i projekt Solskiftet där f.d. VD attesterat en del av 
fakturorna. På sex av fakturorna överstigande 500 000 SEK är projektledare 
mottagsattestant och f.d. VD slutattestant. Detta bryter mot gällande attestordningarna 
under denna period då attestinstruktion anger att dessa fakturor ska attesteras av tre 
personer där attestanter ska vara beställare (projektledare), Fastighetschef och VD. 
Enligt attestordningar gällande under perioden kan även konstateras att 8 fakturor 
slutattesterade av f.d. VD när det ska vara Fastighetschef och för tre fakturor saknas 
attestering av Fastighetschef där det ska vara tre attestanter (endast attesterade av 
projektledare och f.d. VD).  

Representation och förmåner  
Utredningen belyser bolagens hantering av representation och förmåner genom 
granskning av representationskonton vid fakturor, samt underlag för alla utbetalda 
utlägg under perioden 2017-2019. Särskilt fokus har legat på bolagets hantering av 
kostnader för köp av alkohol. 
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Kostnader mot faktura 
Utredningen har innefattat granskning av representationskonton (avdragsgill och ej 
avdragsgill representation). Enligt vad KPMG fått veta saknas intern policy, riktlinje 
eller liknande avseende representation för AB Ängelholmshem och AB 
Ängelholmslokaler. 

Vid granskning av konto för avdragsgill representation över tidsperioden 2017, 2018 
och 2019 påträffades fem fakturor på ett totalt bruttobelopp om 17 257 SEK. Det 
noteras att deltagarlista saknas för tre fakturor och att tillhörande kvitto saknas för fyra 
fakturor.  

Vid granskning av konto för ej avdragsgill representation över tidsperioden 2017, 2018 
och 2019 påträffades 14 fakturor på ett totalt bruttobelopp om 60 194 SEK. Det kan 
noteras att deltagarlista saknas för tre fakturor, att syfte saknas för tre fakturor och att 
kvitto tillhörande fakturan saknas för sex fakturor. Vid två fakturor framgår det att 
alkohol har förekommit vid middagen och vid dessa tillfällen har inte fullständiga 
underlag funnits bifogat då deltagande och syfte saknas vid det ena tillfället och syfte 
saknas vid det andra. 

En särskild granskningsinsats har genomförts av fakturor avseende alkoholköp i 
samband med representation, personalfester, utbildningstillfällen etc. Detta omfattar 
således inte de kostnader som ev. bokförts som utlägg utan faktura. Resultatet av 
denna granskning återfinns som bilaga 6.  

De fakturor för intern och extern representation som KPMG granskat innehåller inte 
tillräckligt mycket information för att vi skall kunna bedöma om dessa är korrekta. Det 
saknas deltagarlistor och i flera fall även uppgift om syftet med representationen. 
KPMG kan därför inte avgöra om det är tillåten representation ur ett skatteperspektiv 
då underlagen är undermåliga. Vi kan inte heller avgöra om alkoholkonsumtionen kan 
anses återhållsam och om den därmed följer kommunens policy kring alkohol och 
droger. 

Uppföljning av utlägg 
KPMG har inhämtat underlag för alla utbetalda utlägg för tiden 2017, 2018 och 2019. 
Utifrån dessa har underlaget begränsats till att omfatta ledningsgruppen och styrelsens 
utlägg. Utifrån dessa har ett urval av stickprov om 34 stycken begärts in fördelat mellan 
kontonamnen Representation, ej avdragsgill, Förbrukningsmaterial, Personalrepr, ej 
avdr, Kost&logi i Sverige, Resekostnader, Övriga personalkostnader samt Gåvor, ej 
avdragsgilla 
Majoriteten av kvittona för utläggen följer bokföringslagen genom att de visar 
inköpsställe, summa, datum och momssats. Syfte står skrivet på kvittot samt 
deltagarlista i de fall det rör sig om representation. Fyra verifikationer utmärker sig vid 
kontrollen: 

— Verifikation 459 står för en utbetalning av utlägg om 2775 SEK. Underlaget är ett 
handskrivet kvitto stämplat med något som verkar vara ett danskt restaurangnamn 
och handskrivet datum 30/6. På kvittot står Mad, Drikkevare (mat och dryck) samt 
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summa. På kvittot är det omräknat från danska kronor till svenska och summan 
1710 SEK. På kopian står texten ”Joachim Lenninge, Avtackning av Anna-Karin 
Rietz, hela byggavdelningen. Underlaget saknar år i datumstämpeln, det står inte 
vad året avser om det är datumet då köpet gjordes eller då kvittot skrevs ut. 
Underlaget räcker inte för att bedöma om Drikkevare är alkohol eller annan dryck 
och deltagarlista saknas. Ytterligare kvitton tillhörande utlägget är avslutningslunch 
för Ebba till en kostnad om 785 kr. Deltagarlistan består av sex förnamn, inga 
efternamn. I övrigt inget konstigt. Samt ett kvitto från Bärhandlarna om 280 kr med 
beskrivningen ”Jordgubbar till midsommarlunch, kvartersvärdar, reparerationsgrupp 
samt kundcenter”. Ingen deltagarlista finns. KPMG har efterfrågat bättre underlag 
men fått till svar att de underlag vi fått är de som finns. 

— Verifikation 67 står för en utbetalning av utlägg om 1683,50 SEK. Utlägget består 
av två kvitton, ett från systembolaget på totalt 939 SEK daterat 2017-12-12 samt 
ännu ett från systembolaget om 744,50 SEK daterat 2017-12-14. På båda kvittona 
står det ”Julavslutning med styrelse och ledningsgrupp. Deltagarlista saknas för 
dessa utlägg så det går inte att avgöra hur många som deltog vilket gör att KPMG 
inte kan avgöra om utlägget är måttfullt och lever upp till kommunens policy.   

— Verifikation 47 står för en utbetalning av utlägg om 1387 SEK. Utlägget är bokfört 
2017-01-25 och det kvitto som ligger som underlag är från Systembolaget på 1062 
SEK daterat 2016-12-13. Det är en skillnad på 162 SEK mellan de kvitton KPMG 
fått till dels och utbetalt belopp. Under kvittot står det ”Utlägg Bertil J, Drycker till 
styrelsens julmiddag i samband med årets sista styrelsemöte. Deltagarlista saknas. 

— Verifikation 148 står för en utbetalning av utlägg till f.d. VD då han köpt en 
champagneflaska på Systembolaget till bolagets revisor i samband med dennes 60-
års uppvaktning. 

KPMG konstaterar att det finns brister i redovisningen av utbetalda utlägg samt att flera 
utlägg avser köp av såväl starköl som vin och sprit. De underlag som KPMG granskat 
innehåller inte tillräckligt mycket information för att vi skall kunna bedöma om dessa är 
korrekta. Det saknas deltagarlistor och i många fall uppgift om syftet med 
representationen. KPMG kan därför inte avgöra om det är tillåten representation ur ett 
skatteperspektiv. Vi kan inte heller avgöra om alkoholkonsumtionen kan anses 
återhållsam och om den därmed följer kommunens policy kring alkohol och droger. 
I och med att bolaget underlåtit att bokföra dessa angivna kostnader i enlighet med 
bokföringslagens krav, och inte heller har bevarat kvitton och andra underlag, har 
bolaget omöjliggjort för kommunen att följa upp och kontrollera att bolaget har förhållit 
sig till kommunens interna regler och riktlinjer samt följt gällande skatteregler. Bolaget 
har därtill omöjliggjort för allmänheten att utöva den lagstadgade rätten till insyn och 
granskning som finnas i offentlig verksamhet, vilket kan komma att påverka 
allmänhetens förtroende för kommunens verksamhet.  
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7 Samlad analys 
I följande avsnitt sammanfattas tidigare redovisade iakttagelser och brister. Utöver 
detta ges ytterligare exempel på brister som eventuellt tillkommit vid kompletterande 
granskningsinsatser. Sammantaget ger detta en tydlig redovisning av grunden för 
KPMGs analys och slutsatser. Redovisningen görs tematiskt för följande områden; 
intressekonflikter och jäv, brister vid offentlig upphandling, brister vid 
direktupphandling, avsteg från kommunalt regelverk, otillbörlig förmån samt missbruk 
av förtroendeställning. 
Mot bakgrund av gjorda iakttagelser och tidigare redovisade slutsatser är det KPMGs 
bedömning att det föreligger risk för ekonomiska oegentligheter som kan ha skadat 
bolaget. Nedan redovisas de omständigheter som enligt KPMGs bedömning kan ha 
skadat bolaget. 

7.1 Intressekonflikter och jäv 
Reglerna om jäv innebär bland annat att en person inte får delta i handläggningen av 
ett ärende om en intressekonflikt föreligger.  
I detta avsnitt redovisas exempel på situationer då KPMG bedömer att 
intressekonflikter kan ha förelegat.  

Tilldelning av uppdrag vid vänskapsband 
KPMG bedömer att konstaterade vänskapsrelationer mellan beställare och leverantör i 
flera fall skapat intressekonflikter i samband med upphandling och inköp vilket strider 
mot kommunens inköps och upphandlingspolicy.  
Ängelholmslokaler har under längre tid haft olika ramavtal med Areco (tidigare Globax), 
vilket illustreras i tidslinje i bilaga 4. Utöver bristande upphandlingsdokumentation finns 
underlag som visar att f.d. VD och dåvarande VD på Areco haft en vänskaplig relation 
sedan 2013. En vänskapsrelation kan leda till intressekonflikter och att lojaliteten mot 
bolaget frångås vid exempelvis upphandling, kontroll av utfört arbete, 
fakturagranskning etc. Oaktat detta kan vänskapsrelationen utgöra risk för att lojaliteten 
kan ifrågasättas och att bolagets anseende skadas. 
Den möjliga vänskapsrelation framkommer i e-postanalysen där det återfinns 
återkommande kalenderbokningar och gemensamma semesterresor mellan anställda i 
ledande befattning på Ängelholmslokaler och Ängelholmshem och till personer i 
ledande befattning på Areco. En intressekonflikt kan därför inte uteslutas även i detta 
fall. 
Vidare konstateras i e-postanalys att även medarbetare på Prenad och Byggchef har 
en privat vänskapsrelation. Det finns dokumentation som visar att medarbetaren var 
med på resan i Torrevieja och umgås med byggchefen samt VD på Areco. 
Medarbetare på Prenad är vid flertalet tillfällen även inbjudna till att titta på hockey på 
kontoret med f.d. VD och byggchef. Omfattningen av Prenads fakturering till 
Ängelholmslokaler och Ängelholmshem återfinns i diagram i bilaga 1.  
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Analys och slutsatser 
Även om kommunala bolag inte omfattas av förvaltningslagens och kommunallagens 
jävsregler måste upphandlaren ändå följa krav på opartiskhet för att undvika 
intressekonflikter. Upphandlaren är skyldig att ta upp intressekonflikter i en rapport som 
ska upprättas för varje kontrakt och ramavtal som ingås14. Eventuella intressekonflikter 
och åtgärder som vidtagits till följd av dem ska framgå av rapporten. KPMG uppfattar 
att denna typ av dokumentation genomgående saknas vid bolagens upphandlingar. 
När inköp genomförs utan upphandling och utan konkurrens från olika leverantörer, 
kan bolaget inte säkerställa att genomförda inköp är ekonomiskt fördelaktiga. Vidare 
kan det skapa misstanke om att man är illojal och i första hand gynnar sina bekanta. 
Den samlade bedömningen från KPMG är att bolaget vid olika tillfällen och i flera olika 
avseenden upphandlat på ett sätt som står i strid med såväl kommunala regelverk som 
praxis och gällande lagstiftning, vilket gör att det föreligger risk att personer i 
beslutande ställning inte agerat i bolagets intresse. Detta kan i sin tur ha medfört 
ekonomisk skada för bolaget. 

7.2 Brister vid offentlig upphandling 
Bolaget lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det ställer krav på att 
bolagets upphandlingar har tydliga kravställningar kopplade till verksamhetsbehov, 
miljö och socialt ansvarstagande. Förfarandet som stadgas i LOU innebär att större 
upphandlingar måste utlysas enligt ett visst förfarande och anbuden värderas utifrån ett 
förfarande som minskar risken för korruption. 
Av de projekt KPMG granskat konstateras att bolaget upphandlat ett begränsat antal 
delar genom offentlig upphandling. Likväl kan några återkommande brister konstateras. 

Ofullständigt dokumenterad anbudsvärdering 
KPMG bedömer att anbudsutvärderingen avseende ramavtal för rivning och sanering 
inte är tillräckligt transparent då det saknas tydliga utvärderingskriterier för värdering av 
olika anbud.  
När Areco tilldelas ramavtal sker så utifrån en icke motiverad bedömning av deras 
leveransförmåga. 
Eftersom Areco tilldelas uppdraget på oklara grunder kan tilldelningsbeslutet 
ifrågasättas och Ängelholmslokaler kan anses frångått en av grundprinciperna i LOU. 

Avsteg från kommunens policy och riktlinjer för upphandling 
Kommunens inköps- och upphandlingspolicy gör tydligt att chefer ansvarar för att 
gällande lagstiftning, inköps- och upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar följs. 
De tillhörande riktlinjerna för inköp och upphandling gör tydligt hur den kommunala 
upphandlingsprocessen ska se ut och hur kommunen ska jobba med förvaltningen av 
befintliga avtal.  

 
14 12 kap. 15 § LOU samt Upphandlingsförordningen (2016:1162) 
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KPMG bedömer att Ängelholmslokaler inte har följt gällande regelverk; varken gällande 
chefers ansvarstagande, upphandlingsprocessen eller avtalsförvaltning. 
KPMG har identifierat exempel på att kommunens upphandlingsprocess inte följts. 
Förutom ovan nämnda brister framkommer även att Fastighetschef på Ängelholmshem 
vill att Upphandlingschefen i Ängelholms kommun ska ta över ett av bolaget 
upphandlat ramavtal, vilket avvisas med motiveringen att en specifik leverantör 
uppfattas som gynnad och positivt särbehandlad. 
KPMG uppfattar att f.d. VD och byggchef har tydliga vänskapsrelationer med personer i 
ledande befattning på Areco. Det har bl.a. framkommit att byggchef och f.d. VD, kort 
inpå upphandlingstiden för ramavtal, varit på utlandssemester tillsammans med en 
person i ledande befattning på Areco samt en medarbetare hos leverantören Prenad. 
Vidare har f.d. VD under tiden för en pågående upphandling bjudit in person på Areco 
med familj till en av bolagets hyrda loge i en ishall, samt till att titta på hockey i bolagets 
lokaler. 
Som ovan exempel visar så har personer i ledande befattning hos leverantörer och 
Ängelholmshem träffats och haft privat umgänge vilket riskerar ge en situation där 
beställaren inte längre är objektiv i sin bedömning av leverantör. Vid vänskapsrelation 
bör man som anställd inom offentlig sektor avstå från att medverka i upphandlingar där 
en potentiell jävsituation och intressekonflikt föreligger, eller där ett oberoende kan 
ifrågasättas av en utomstående.  
Slutligen betyder de konstaterade vänskapsbanden att ledande befattningshavare 
bryter mot kommunens riktlinjer15 då det förelegat upprepade intressekonflikter så till 
vida att leverantörer riskerar att inte ha behandlats likvärdigt vid anbudsvärdering och 
tilldelningsbeslut i samband med offentlig upphandling. 

Analys och slutsatser 
När inköp genomförs med bristande dokumentation, går det inte att i efterhand 
säkerställa att genomförda inköp är ekonomiskt fördelaktiga. De avsteg och brister som 
redovisats gällande anbudsvärdering, dokumentation och intressekonflikter utgör 
avsteg från såväl kommunala policys och riktlinjer som upphandlingslagstiftning. 
Avsteg från LOU riskerar att leda till bland annat upphandlingsskadeavgifter och 
skadestånd. Vidare utgör det en förtroendeskada för såväl bolaget som för 
huvudmannen. 
Den samlade bedömningen från KPMG är att bolaget vid olika tillfällen och i flera olika 
avseenden genomfört offentlig upphandling på ett sätt som står i strid med såväl 
kommunala regelverk som praxis och gällande lagstiftning, vilket gör att det föreligger 
risk att personer i beslutande ställning inte agerat i bolagets intresse vid upphandlingar, 
samt risk för att detta medför ekonomisk skada för bolaget. 

7.3 Brister vid direktupphandling 
Om värdet av upphandlingen inte överstiger ett gällande gränsbelopp i LOU finns en 
möjlighet att använda direktupphandling. Även direktupphandlingar är omgärdade av 

 
15 Inköps- och upphandlingspolicy för Ängelholms kommun 
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ett omfattande regelverk som behandlar överskridande av direktupphandlingsgräns 
samt andra generella krav som exempelvis krav på likabehandling och öppenhet.  

Otillåten direktupphandling av totalentreprenad 
Vid projektet Rektorn 3 tilldelades MTA totalentreprenörsuppdraget utan någon form av 
dokumenterad upphandlingsprocess. Detta har motiverats av Ängelholmshem med att 
man inte fick några anbud i den offentliga upphandlingen och att man samtidigt hade 
”bråttom att få nya förskoleplatser”. Det har även framkommit att Losell informerat 
ledningsgruppen om de begränsade möjligheterna att direktupphandla 
totalentreprenaden med förändrade avtalsvillkor, samt rekommenderat att lägga ut 
upphandlingen igen 30 dagar.  
Vid genomläsning av styrelseprotokoll från den aktuella perioden, som KPMG fått 
tillhanda, har ingen information om direktupphandling av Rektorn 3 identifierats.  
KPMG konstaterar vidare att Ängelholmshem, trots påtalade risker, väsentligt ändrar 
förutsättningar för upphandlingen av Rektorn 3 då prisvillkoren ändras från att först 
vara fast pris, till att vid direktupphandlingen, vara löpande räkning. Det går inte att 
använda direktupphandling när de ursprungliga villkoren (till exempel prisvillkor) har 
ändrats väsentligt. Om upphandlaren vill göra sådana ändringar måste det annonsera 
en ny upphandling, om inte någon annan grund för direktupphandling är aktuell (till 
exempel synnerliga skäl). Huruvida brådskande behov av förskoleplatser är att se som 
synnerliga skäl får rättslig instans ta ställning till men KPMG kan konstatera att det 
troligtvis finns bedömningar inom Ängelholms kommun kring den demografiska 
utvecklingen och att det då snarare rör sig om ineffektiv planering, vilket alltså är en 
situation som inte ger rätt att direktupphandla på grund av synnerliga skäl16. Utifrån 
detta resonemang finns en risk att upphandlingen kan komma att betraktas som en 
otillåten direktupphandling. 
Totalentreprenören i projektet Solskiftet har inte upphandlats av Ängelholmshem. När 
Munkaljungbybyggen införlivades i Ängelholmshem var Leeman redan upphandlade i 
Munkaljungbybyggens regi för projektet. Det finns en offert från Leeman avseende en 
totalentreprenad Solskiftet 3 etapp 3 följt av en beställningsskrivelse från 
Ängelholmshem där det anges att Leeman tilldelas totalentreprenörsuppdraget. KPMG 
ifrågasätter dock möjligheten att direktupphandla entreprenaden för Solskiftet etapp 3 
med hänvisning till tidigare avtal gällande tidigare etapper. Den här typen av så kallade 
”löpande köp”, då upphandlaren direkttilldelar kontrakt årligen utan några försök att 
upphandla, strider mot grundläggande principer om att ge flera olika aktörer möjlighet 
att lämna anbud. Vidare anser KPMG att underlåtandet att begära in konkurrerande 
offerter för att därigenom säkerställa kostnadseffektiva inköp, bryter mot 
grundläggande principer om affärsmässighet.  

Otillåten direktupphandling av konsulter 
Inom projektet Rektorn 3 har Losell fakturerat totalt 725 725 SEK, vilket överstiger 
gällande direktupphandlingsgränser under tidsperioden. Utöver en uppdragsbekräftelse 
mellan Losell och Ängelholmshem saknas såväl ramavtal som dokumentation av 
någon upphandling.  

 
16 15 kap. 3 § LOU Förutsättningar för direktupphandling 
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Vidare konstateras att inom såväl projektet Rektorn 3 som projektet Solskiftet har flera 
ytterligare leverantörer i projektet fakturerat belopp till Ängelholmslokaler som 
överstiger direktupphandlingsgränsen vid ett eller flera år. Bortser man från 
totalentreprenörer i projekten är det totalt 10 stycken leverantörer som fakturerat över 
direktupphandlingsgränsen till Ängelholmslokaler eller Ängelholmshem. 

Obefintliga eller bristfälliga upphandlingsunderlag 
Utöver vad som tidigare nämnts för totalentreprenör och extern projektledare i projektet 
Rektorn 3, finns brister även för anlitande av övriga leverantörer. Utöver enstaka 
uppdragsbekräftelser saknar KPMG såväl ramavtal som någon form av 
upphandlingsdokumentation avseende tjänster levererade av dessa leverantörer. 
Vad gäller utbetalningar till övriga leverantörer i projektet förekommer vanligtvis 
enskilda beställningsbekräftelser och/eller en uppdragsbekräftelse för levererade 
tjänster. Däremot saknas oftast ramavtal eller underlag från en eventuell upphandling 
av levererad tjänst. I ett fall kan KPMG även konstatera att en leverantör fakturerat 
belopp överstigande direktupphandlingsgränsen.  
Avseende leverantörer i projektet Solskiftet 3 (utöver totalentreprenör som 
kommenteras i avsnitt ”Otillåten direktupphandling av totalentreprenad” ovan) finns 
flertalet enskilda beställningsbekräftelser och/eller en uppdragsbekräftelse för 
levererade tjänster, men det saknas såväl ramavtal som underlag från en eventuell 
direktupphandling eller offentlig upphandling.  
KPMG kan även konstatera att det regelmässigt i våra granskade fakturor förekommer 
oklara fakturaspecifikationer från underleverantörer, samt materialpåslag där det är 
oklart om materialpåslag får utgå. 

Analys och slutsatser 
KPMG kan konstatera att bolaget brustit i flera avseenden gällande 
direktupphandlingar. Slutsatsen är att Bolaget genomfört otillåten direktupphandling av 
såväl totalentreprenader som konsulter. Även vid direktupphandlingar finns krav på 
dokumentation som bolaget inte kan uppvisa. På motsvarande sätt som beskrivits i 
föregående avsnitt kring bristande offentlig upphandling, kan brott mot LOU leda till 
bland annat upphandlingsskadeavgifter och skadestånd. Vidare kan dessa brister leda 
till en förtroendeskada för såväl bolaget som för huvudmannen. 
Den samlade bedömningen är att bolaget vid olika tillfällen och i flera olika avseenden 
direktupphandlat på ett sätt som står i strid med såväl kommunala regelverk som praxis 
och gällande lagstiftning och att personer i beslutande ställning inte agerat i bolagets 
intresse vilket i sin tur ger risk att detta medför ekonomisk skada för bolaget. 

7.4 Avsteg från kommunalt regelverk 
I detta avsnitt redovisas främst brister i förhållande till gällande regelverk för attestering 
samt bristande redovisning i samband med representation. 

Felaktig attestering 
KPMG kan konstatera flera fall då f.d. VD bryter mot gällande attestordningar. 
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Exempelvis påvisas vid attestgranskning av samtliga fakturor i projekt Solskiftet att 
avvikelser gentemot attestinstruktionen förekommer. Det förekommer sex fakturor på 
belopp överstigande 500 000 SEK som bryter mot gällande attestordningarna under 
denna period då attestinstruktion anger att dessa fakturor ska attesteras av tre 
personer men där det endast varit två attestanter. Vidare är 8 fakturor slutattesterade 
av f.d. VD när det ska vara Fastighetschef och för tre fakturor saknas attestering av 
Fastighetschef.  

Bristfällig redovisning i samband med representation 
Vid granskning av representationskonton (avdragsgill/ ej avdragsgill) påvisas flera fall 
då det saknas faktura, syfte och deltagare vilket alltid ska finnas angivet vid bokföring 
av representationsfakturor. KPMG konstaterar även att det finns motsvarande brister i 
redovisningen av utbetalda utlägg. 
De fakturor för intern och extern representation KPMG granskat innehåller inte 
tillräckligt mycket information för att vi skall kunna bedöma om dessa är korrekta och 
utgör tillåten representation ur ett skatteperspektiv. Vi kan inte heller avgöra om 
alkoholkonsumtionen kan anses återhållsam och om den därmed följer kommunens 
policy kring alkohol och droger.  

Analys och slutsatser 
KPMGs samlade bedömning är att bolaget vid flera tillfällen och i olika avseenden 
bedrivit verksamheten i strid med kommunens regelverk. Detta är tydligt vad gäller 
intressekonflikter i samband med upphandling, vilket redovisats i tidigare avsnitt, men 
även regelverk kring attestering och redovisning i samband med representation frångås 
vid upprepade tillfällen. 
KPMG slutsats är att den bristande redovisningen riskerar att dölja representation som 
inte är tillåten ur ett skatteperspektiv, vilket i sin tur utgör en betydande anseenderisk 
för bolaget.   

7.5 Otillbörlig förmån 
Enligt näringslivskoden17 som behandlar gåvor, belöningar och andra förmåner i 
näringslivet är det tydligt att det är förbjudet, eller att särskild aktsamhet skall tillämpas, 
vid erbjudandet av förmåner åt personer inom särskilt integritetskänslig verksamhet där 
särskilda skyddsintressen gör sig gällande, och hit räknas offentligt ägda företag. 
I Bolagets egen policy avseende förhindrande av mutor och bestickning, klargörs att 
den individ som ger en otillbörlig gåva eller förmån gör sig skyldig till bestickning och 
den som tar emot en gåva eller förmån gör sig skyldig till tagande av muta enligt 
svensk lagstiftning. Om en gåva eller förmån ska betraktas som muta beror på 
omständigheter i varje enskilt fall så som förmånens värde och om mottagande kan 
framkalla känslor av tacksamhet och skyldighet att återgälda förmånen eller gåvan. För 
externa gåvor tillämpas att värdet inte får överstiga 1 procent av ett prisbasbelopp (år 
2020 motsvarande 473 SEK). 

 
17 Framtagen av Institutet Mot Mutor (IMM) 2012 som ett komplement till mutlagstiftningen. 
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Gåva till Revisor 
KPMG har tidigare visat att extern revisorn och f.d. VD har en privat vänskapsrelation. 
Av e-post framgår att de bokat utlandsresor tillsammans, att de vid flertalet tillfällen 
träffats för att äta middagar tillsammans med respektive, att de bestämt övernattning 
ihop med respektive på annan ort samt att de inhandlat vin tillsammans. 
I samband med sin födelsedag erhöll revisorn även en gåva till värdet av 829 SEK. 
Inköpet gjordes genom ett utlägg av f.d. VD som också redovisat vad gåvan avser. 
Utlägget har godkänts och attesterats av bolagets styrelseordförande. 
Utredningen visar att det dels finns en personlig relation mellan f.d. VD och revisor, 
dels att f.d. VD tillsett att revisorn erhållit en gåva som både har ett värde som 
överstiger kommunens policy men även är en gåva till person där stärkt 
integritetsskydd föreligger, sett till resonemanget ovan. 

Begäran om otillbörlig förmån 
KPMG har underlag som visar att avdelningschef för MTA sponsrar Ängelholmshems 
Byggchefs dotters basketlag samt varit inbjuden till hockey på kontoret tillsammans 
med f.d. VD och Byggchef. Vidare framkommer i e-post att Byggchef erbjudit flera 
andra entreprenörer sponsring, exempelvis erbjuds representant på bolaget Leeman 
samt bolaget Elkons att det vore ”fantastiskt kul” om de ville sponsra dotterns 
basketlag. Och på motsvarande sätt har dåvarande VD för Areco (tidigare Globax) 
inbjudits av Byggchefen att sponsra dennes sons ishockeyverksamhet. 

Analys och slutsatser 
KPMG bedömer vidare att förfrågan om sponsring står i strid mot bolagets egen policy 
avseende förhindrande av mutor och bestickning, samt kan utgöra otillåten påverkan 
enligt Näringslivskoden och gällande mutlagstiftning.  
Det är inte klarlagt vilken betydelse gåvan haft för revisorns arbete. KPMG kan alltså 
inte visa att gåvan har påverkat revisorn eller utgjort ett tack för att revisorn redan utfört 
en viss sak. Däremot föreligger en risk för påverkan. Sett till bolagets policy avseende 
förhindrande av mutor och bestickning samt revisorns krav på oberoende är det vår 
bedömning att gåvan kan uppfattas som ett försök från Bolaget att påverka revisorn 
och därmed kan det inte uteslutas att gåvan utgör ett exempel på otillåten påverkan.  

7.6 Missbruk av förtroendeställning 
Missbruk av förtroendeställning innebär att den som är satt att sköta ekonomiska 
angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan 
uppgift missköter detta förtroende. Under vissa omständigheter kan detta vara 
brottsligt. I följande avsnitt redovisas exempel på omständigheter som kan anses vara 
otillbörligt eller på annat sätt kan ha skadat bolaget. 

Omotiverat saneringsarbete 
Utifrån tidigare beskrivet saneringsarbete på fastigheten Sockerbruket 11 kan KPMG 
konstatera att Ängelholmshem har utfört saneringsentreprenad på kommunens mark 
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utan att involvera kommunala nämnder i vare sig utredningen, beställningen eller 
beslutsfattandet kring entreprenaden.  
Vad gäller behovet av saneringsentreprenaden tycks bolaget inte tagit hänsyn till 
tidigare genomförda utredningar avseende markföroreningar. Även om bolaget funnit 
skäl till ytterligare saneringsarbete så har detta inte motiverats eller dokumenterats. 
Entreprenaden har genomförts till en kostnad om cirka 21,8 MSEK, vilket gör att detta 
riskerar utgöra en betydande ekonomisk skada för huvudmannen. 
Tillgängligt underlag kan inte visa att styrelsen mottagit information om eller godkänt 
saneringsarbetets kostnad. KPMG kan inte heller se i styrelseprotokoll att styrelsen 
godkänt eller fattat beslut om saneringsarbetets genomförande.     
Vidare bedömer KPMG som olämpligt att ett företag utreder saneringsbehovet av 
fastigheten, för att sedan tilldelas entreprenaduppdraget. Dessa missförhållanden har 
även påtalats av upphandlingschefen på Ängelholms kommun, utan att leda till 
åtgärder från bolagets sida. 
Ängelholmshem köpte Sockerbruket 11 av Ängelholms kommun, där ersättningen till 
kommunen baserades på en marknadsvärdering, men med villkoret att avdrag skulle 
göras för saneringskostnader. Beslutet att genomföra saneringsarbetet har fått 
ekonomiska konsekvenser för Ängelholms kommun då fastigheten såldes till 
Ängelholmshem för en ersättning under marknadsvärdet sett till att saneringen 
bedömts som ej nödvändig av konsult inhyrd av kommunen. 
Som KPMG tidigare visat har anställda i ledande befattning på bolaget en personlig 
relation till personer i ledande befattning på Areco. Det är inte klarlagt vilken betydelse 
detta haft för beslutet att genomföra entreprenaden. KPMG har heller inte tagit del av 
något konkret beslut eller tydlig förklaring till saneringsarbetet utan kan endast 
konstatera att beslutet var till ekonomisk fördel för Ängelholmshem och för Areco. 

Loge på Lindab/Catena Arena 
Ängelholmshem har under ett antal år sponsrat Rögle BK och bolaget har under denna 
tid bland annat erhållit en delad loge på Lindab/Catena Arena vilket är Rögle BKs 
hemmaarena.  
I e-postanalys framgår att under åren 2016-2017 delade f.d. VD logen med person på 
Areco. Korrespondens indikerar att personer på Areco nyttjat logen så sent som 2019. 
Byggchef har också använt logen. Gällande VD och ekonomi- och administrativchef 
kan fastställas att de har kännedom om logen men i det material vi analyserat framgår 
inte om de nyttjat den. 
KPMG har underlag som visar att logen sannolikt har utnyttjats av andra entreprenörer, 
däribland MVB 2012, Losell daterad 2014 och EEAB daterad 2016.  
Den sammanlagda kostnaden för sponsringsinsatserna och logen på ishockeyarenan 
är inte kända för KPMG. Ängelholms kommun har nyligen inlett en separat, intern 
utredning av förhållandena kring logen, både i relation till kommunala regelverk och 
skattelagstiftning. KPMG har av denna anledning inte utrett förhållanden kring detta 
närmare. 
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Analys och slutsatser 
Bolaget har inte kunnat presentera någon dokumentation kring upphandlingen av 
saneringsarbetet på Sockerbruket 11 – varken budget, prisuppgift eller eventuella 
kostnadsbedömningar från entreprenören. Det underlag som presenterats för KPMG 
innehåller heller inget styrelsebeslut kring saneringsarbetet. I detta bedömer KPMG att 
f.d. VD riskerar ha brutit mot VD-instruktion då denne inte informerat styrelsen om en 
väsentlig angelägenhet. 
Vidare bedömer KPMG att Bolagets sponsring och användande av logen på 
Lindab/Catena Arena sannolikt strider mot såväl kommunens och bolagets egna 
regelverk, som Näringslivskoden. Samtaget utgör detta en risk för ekonomiska skada 
samt en betydande anseenderisk för Bolaget och för huvudmannen.  
KPMG uppfattar att det omotiverade saneringsarbetet och logen på Lindab/Catena 
Arena utgör exempel på hur f.d. VD för Bolaget missbrukat sin förtroendeställning.  
Avslutningsvis bedömer KPMG att huvudmannen i de fall som redovisas ovan kan 
anses ha lidit ekonomisk skada till följd av hur f.d. VD skött dessa ekonomiska 
angelägenheter. Vid tidpunkten för denna utredning är den totala kostnaden inte 
fastställd i alla delar, men KPMGs bedömning är att den sammanlagda ekonomiska 
skadan för Ängelholms kommun kan vara betydande. 
 
 
2020-06-22 
KPMG AB 
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Bilaga 1 – Fördjupad projektgranskning 
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Då ingen fakturagranskning genomfördes i detalj för detta projekt anges inte levererad tjänst per leverantör då detta inte har 
stämts av mot faktureringsunderlag.  

Leverantör Fakturerat 
belopp i 
projekt 
(SEK) 

Totalt fakturerat belopp årligen 
till Ängelholmslokaler 
överstiger 
direktupphandlingsgräns 

Avtal Ramavtal Direktupphandling Offentlig upphandling 

MTA och 
Anläggning 

51306540 Ja – 2018 respektive 2019 
fakturerar MTA belopp som 

högt överstiger 
direktupphandlingsgränsen. 

Detsamma gäller fakturerade 
belopp till Ängelholmshem 

under period 2017-2020. 

Kontrakt finns daterat 
2017-11-10. 

Finns ej med MTA och 
Anläggning AB. 

Ingen 
dokumentation 

finns. 

Totalentreprenaden 
annonserades i Visma men inga 

anbud kom in. Efter detta kan 
KPMG endast se ett kontrakt 

mellan MTA och 
Ängelholmslokaler daterat 2017-

11-10. Annat än detta kontrakt 
finns ingen 

upphandlingsdokumentation för 
totalentreprenaden utförd av MTA. 
Skälet tilldelningen till MTA anges 
av Ängelholmshem att inga anbud 

inkommit efter annonsering och 
att det var bråttom att få nya 

förskoleplatser. 

J Losell 
Projektledning 
AB 

725725 Ja – varje år (med undantag för 
2020 som inte är avslutat) 

överstiger fakturerat belopp 
direktupphandlingsgränsen 
under perioden 2013-2020. 

Fakturerar även miljonbelopp 
årligen till Ängelholmshem. 

Uppdragsbekräftelse 
finns. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

Ängelholms 
kommun 

683053 N/A N/A N/A N/A N/A 

Karin Pettersson 435893 Ja – Fakturerat belopp 
överstiger vid flertalet tillfällen 

direktupphandlingsgränsen 
under perioden 2013-2020. 

Uppdragsbekräftelse 
finns. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 
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Leverantör Fakturerat 
belopp i 
projekt 
(SEK) 

Totalt fakturerat belopp årligen 
till Ängelholmslokaler 
överstiger 
direktupphandlingsgräns 

Avtal Ramavtal Direktupphandling Offentlig upphandling 

Planör AB 246410 Ja – Fakturerat belopp 
överstiger år 2019 

direktupphandlingsgränsen 
under perioden 2018-2020. 

Ingen 
uppdragsbekräftelse 

finns. Enligt 
projektledare på 

Ängelholmshem finns 
beställning daterad 

2019-06-11.  

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

Öresundskraft 226125 N/A N/A N/A N/A N/A 

Ramboll 197797 Nej – årligen fakturerat belopp 
överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Två 
uppdragsbekräftelser 
finns avseende miljö- 

och geoteknik 
markundersökning  

samt trafikutredning. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

Markplan 
Eriksson AB 

176100 Nej – årligen fakturerat belopp 
överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Uppdragsbekräftelse 
finns. Enligt 

projektledare på 
Ängelholmshem finns 

beställning daterad 
2018-01-31. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

Kreativa Storkök 
Sverige AB 

159500 Ja – Fakturerat belopp 
överstiger år 2017 och 2018 
direktupphandlingsgränsen 
under perioden 2015-2020. 

Uppdragsbekräftelse 
finns. Enligt 

projektledare på 
Ängelholmshem finns 

beställning för 
besiktning, daterad 

2018-06-08. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 
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Leverantör Fakturerat 
belopp i 
projekt 
(SEK) 

Totalt fakturerat belopp årligen 
till Ängelholmslokaler 
överstiger 
direktupphandlingsgräns 

Avtal Ramavtal Direktupphandling Offentlig upphandling 

HSB Nordvästra 
Skåne Ek För 

104702 Nej – årligen fakturerat belopp 
överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Uppdragsbekräftelse 
finns. 

Kontrakt avseende 
levererad tjänst hittas 
med leverantören för  

tidsperioden 2018-10-
17 till 2021-01-17. 
Fakturor är ställda 

under 2017 (104 102 
SEK) och 2018 (600 

SEK), d.v.s. mestadels 
utanför kontraktets 

gitltighetsperiod. 

Ja - 
direktupphandling

sunderlag finns för 
kontraktet daterat 

2018-10-17. Ingen 
konkurrensutsättni

ng vid 
direktupphandling. 

Det finns inget 
upphandlingsunde
rlag för uppdraget 

Rektorn 3. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

WSP SVERIGE 
AB 

97990 Nej – årligen fakturerat belopp 
överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Ingen 
uppdragsbekräftelse 

finns. Enligt 
projektledare på 

Ängelholmshem finns 
beställning daterad 

2018-06-11. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

Tyréns AB 91284 Ja – Fakturerat belopp 
överstiger år 2017 och 2019 
direktupphandlingsgränsen 
under perioden 2013-2020. 

Ingen 
uppdragsbekräftelse 

finns. Enligt 
projektledare på 

Ängelholmshem finns 
beställning daterad 

2018-09-27.  

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

KONAB 
KONSULT AB 

89335 Nej – årligen fakturerat belopp 
överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Uppdragsbekräftelse 
finns. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 
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Leverantör Fakturerat 
belopp i 
projekt 
(SEK) 

Totalt fakturerat belopp årligen 
till Ängelholmslokaler 
överstiger 
direktupphandlingsgräns 

Avtal Ramavtal Direktupphandling Offentlig upphandling 

EVP 86320 Ja – Fakturerat belopp 
överstiger år 2014, 2015 och 

2017 
direktupphandlingsgränsen 
under perioden 2013-2020. 

Uppdragsbekräftelse 
finns. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

Bricon 68744 Nej – årligen fakturerat belopp 
överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Saknas både 
uppdragsbekräftelse 

och beställning. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

Building Green in 
Sweden AB 

56438 Nej – årligen fakturerat belopp 
överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

N/A N/A N/A N/A 

Bjäre Kraft 53973 
(beloppet är 

enligt 
uppgift delat 

på två 
objekt) 

N/A N/A N/A N/A N/A 

VVS Projektutv 46422 Nej – årligen fakturerat belopp 
överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Ingen 
uppdragsbekräftelse 

finns. Enligt 
projektledare på 

Ängelholmshem finns 
beställning daterad 

2018-06-11. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

Rolf Elmfors 
Elkonsult 

34232 Nej – årligen fakturerat belopp 
överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Ingen 
uppdragsbekräftelse 

finns. Enligt 
projektledare på 

Ängelholmshem finns 
beställning daterad 

2018-06-11. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 
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Leverantör Fakturerat 
belopp i 
projekt 
(SEK) 

Totalt fakturerat belopp årligen 
till Ängelholmslokaler 
överstiger 
direktupphandlingsgräns 

Avtal Ramavtal Direktupphandling Offentlig upphandling 

Icebolt AB 17880 Nej – årligen fakturerat belopp 
överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Ingen 
uppdragsbekräftelse 

finns. Enligt 
projektledare på 

Ängelholmshem finns 
beställning daterad 

2018-06-08. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

Sweco 
Projektledning 
AB 

16250 Ja – Fakturerat belopp 
överstiger år 2017 

direktupphandlingsgränsen 
under perioden 2013-2020. 

Saknas både 
uppdragsbekräftelse 

och beställning. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma Tendsign. 

Bjäre 
Entreprenad AB 

7893 Nej – årligen fakturerat belopp 
överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

N/A N/A N/A N/A 

Addera IT AB 5994 N/A N/A N/A N/A N/A 
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Leverantör Levererad tjänst Fakturerat 
belopp i 
projekt 
(SEK) 

Totalt fakturerat belopp 
årligen (2014-2020) till 
Ängelholmshem överstiger 
direktupphandlingsgräns 

Avtal Ramavtal Direktupphandling Offentlig upphandling 

Leeman 
entreprenad 
AB 

Totalentreprenör för 
projektet. 65217834 Ja – varje år under 

perioden 2014 till 2020. 
Offert från Leeman 

Entreprenad AB 
samt 

beställningsskrivelse 
finns. 

Finns ej med Leeman 
Entreprenad AB.  

Då entreprenaden 
överstiger 

direktupphandlings-
gränsen ska det 

upphandlas enligt 
LOU. 

Finns ej annonserat i 
Visma Tendsign. När 
Munkaljungbybyggen 

införlivades i 
Ängelholmshem var 

Leeman redan 
upphandlade i deras 

regi. 

J Losell 
Projektledning 
AB 

Projektledning under 
genomförandet, 

byggledning, hålla i 
byggmöten, kontaktperson 

mot entreprenörer m.m., 
kontrollansvarig PBL samt 

upprättande av 
kontrollplaner, möten med 

myndigheter, platsbesök 
m.m. 

518469 Ja – varje år (med 
undantag för 2020 som inte 

är avslutat) överstiger 
fakturerat belopp 

direktupphandlingsgränsen. 
Fakturerar även 

miljonbelopp årligen till 
Ängelholmslokaler. 

Uppdragsbekräftelse 
finns. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma 
Tendsign. 

Öresundskraft I huvudsak arvode för 
anslutningsavgift till elnät, 

samt mindre (i 
sammanhanget) kostnader 

för elhandel och 
elnätsavgifter. 

371750 N/A N/A N/A N/A N/A 

Lantmäteriet Stämpelskatt vid 
fastighetstransaktion. 

272825 N/A N/A N/A N/A N/A 
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Leverantör Levererad tjänst Fakturerat 
belopp i 
projekt 
(SEK) 

Totalt fakturerat belopp 
årligen (2014-2020) till 
Ängelholmshem överstiger 
direktupphandlingsgräns 

Avtal Ramavtal Direktupphandling Offentlig upphandling 

Ängelholms 
kommun 

Nybyggnadskarta, 
gränsvisning, beslut vid 

bygglov och slutbesked för 
nybyggnation. 

189423 N/A N/A N/A N/A N/A 

Åkermans 
ingenjörsbyrå 
AB 

Byggbesiktning, 
slutbesiktning. 

188132 Ja - Fakturerat belopp år 
2016 överstiger 

direktupphandlingsgränsen. 

Finns ej. Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma 
Tendsign. 

Bengt 
Dahlgren Syd 
AB 

Entreprenadbesiktningar 
avseende vent, rör, styr 

och reglerinstallation. 

185800 Nej – årligen fakturerat 
belopp överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Uppdragsbekräftelse 
finns. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma 
Tendsign. 

Möller 
Arkitekter AB 

Projektering av 
arkitektunderlag. 

81837 Ja – Fakturerat belopp 
2014 och 2015 överstiger 

direktupphandlingsgränsen. 

Uppdragsbekräftelse 
finns. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma 
Tendsign. 

Kodeda 
Konsulter AB 

Markradonmätningar. 44396 Nej – årligen fakturerat 
belopp överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Finns ej. Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma 
Tendsign. 

Hifab AB Besiktningar mark och VA. 41914 Nej – årligen fakturerat 
belopp överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Uppdragsbekräftelse 
finns. 

Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma 
Tendsign. 

Janebbe 
Elkonsult 

Kontroll och besiktning 
elinstallationer. 

39000 Nej – årligen fakturerat 
belopp överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Finns ej. Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma 
Tendsign. 

KONAB 
KONSULT AB 

Projektering av elunderlag. 20391 Nej – årligen fakturerat 
belopp överstiger inte 

direktupphandlingsgränsen. 

Finns ej. Finns ej. Ingen 
dokumentation 

finns. 

Finns ej i Visma 
Tendsign. 

Radonanalys 
GJ AB 

Leverantör av 
radondetektorer. 

3600 N/A N/A N/A N/A N/A 
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Bilaga 2 – E-post relaterad till projekt ”Rektorn 3” 
E-post relaterad till ”Rektorn 3”: 
— 2017-09-12 skickar MKB fastighet e-post till Losell där denne skriver: "Kollade lite till efter vad som gäller för 

direktupphandling. Det kan vara att balansera på slak lina om orsaken är att de haft för kort tid på sig efter semestern att 
räkna. Bättre att lägga ut den igen 30 dagar då kanske och t ex ta bort krav på erfarenhet av miljöbyggnad eller vad nu 
entreprenörerna tycker är problemet med den." Detta skrivs dagen efter upphandlingstiden för Rektorn gått ut. Losell 
vidarebefordrar informationen till byggchefen.  

— 2017-09-19 skickar byggchef totalt 6 e-post med bilagor innehållande förfrågningsunderlag för projektet Rektorn 3 till MTA. 
Detta är åtta dagar efter att upphandlingstiden är avslutad. 

— 2017-10-04 Byggchefen vidarebefordrar e-post som denne fick av Losell (e-posttråd med startdatum 2017-09-12 beskrivet 
ovan) till f.d. VD med texten: "Om ni vill läsa mer innan vi tecknar kontrakt med MTA på förskolan. Det som kan diskuterar är 
om löpande räkning är en väsentlig förändring i förhållande till fast pris som det står i FFU.” E-post från byggchef till f.d. VD 
indikerar att man redan är redo att teckna kontrakt med MTA i nära anslutning till att upphandlingstiden är avslutad. 

— 2019-03-14: Avdelningschef på MTA (Helsingborg) bifogar påskrivet avtal för att sponsra byggchefens dotters basketlag 
med 6 000 SEK. 

— 2019-10-17 finns en kalenderbokning för ishockey på kontoret. Inbjudna är f.d. VD, Byggchef samt personer från Areco, 
MTA och Prenad. 
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Bilaga 3 - E-post relaterad till ”Rivning och Sanering” 
E-post relaterad till ”Rivning och sanering”: 
— 2013-09-06: F.d. VD har en bokning i sin kalender att spela golf med person i ledande befattning på Areco. 
— 2013-09-11: Tre dagar efter f.d VD och person i ledande befattning på Areco varit på en golfrunda skickar personen i 

ledande befattning på Areco en genomförandebeskrvning för demontering konstverk till f.d. VD (beräknad kostnad 845 000 
SEK). I e-post skriver denne även "Hur gör flickorna i Paris?". ”Kontraktskrivning Globax” är sedan inbokad i f.d. VDs 
kalender 2013-12-08. 

— 2013-10-14: Byggchef och person i ledande befattning på Areco har en bokning i e-posten om "Hockey med Globax". 
Byggchef skriver "Du och jag härifrån Mat i logen innan". 

— 2013-10-30: Byggchefen skriver till f.d. VD att Areco har varit ”välvilligt inställda” till sponsring av byggchefens barns klubb. 
— 2013-12-18: Byggchef skriver ett e-post till Ekonomichef att han mottagit två fakturor som avser konstverk på Rönnebadet 

och ber denne bokföra dessa på Nyhemsskolan och ta bort från Rönnebadet. Avseende Nyhemsskolan och Rönnebadet 
var Areco i omskrivna i media avseende användning av underentreprenörer som betalar ut svarta löner. 

— 2016-08-30: Av e-post från Rögle BK skickat till f.d. VD och person i ledande befattning på Areco framgår det att person i 
ledande befattning på Areco och f.d. VD delar loge (Rögle BK) då denne skriver: ”Då ni delar loge så undrar jag hur ni vill 
fördela era biljetter? Ska vi skicka alla biljetter till en av er, eller ska vi dela upp det?”. 

— 2017-08-29: Av e-post från Rögle BK skickat till f.d. VD och person i ledande befattning på Areco framgår det att en loge 
(Rögle BK) har delats mellan personer på Areco och Ängelholmshem/Ängelholmslokaler då e-posttråd börjar med att 
person på Rögle BK skriver: ”Hej [namn på f.d. VD och person i ledande befattning på Areco] […] Har ni gjort en fördelning 
av logen till kommande säsong så tar vi tacksamt emot denna innan onsdag denna vecka!”. 

— 2018-11-26: Byggchef har varit på Trasagu Escape Room i Torrevieja i Spanien tillsammans med person i ledande 
befattning på Areco samt medarbetare på Prenad. I ett annat e-post skickat 2018-11-20 framgår det även att f.d. VD 
sannolikt var i Torrevieja då han svarar på e-post avseende en middagsinbjudan från person på Vinkonsult varpå f.d. VD 
svarar: ” Kan du flyga ner lite till Torrevieja?”. Detta är i närtid till upphandlingstiden för ramavtal rivning och sanering med 
start 2018-12-21. 

— 2019-01-16 till 2019-01-18: Under upphandlingstid för ramavtal rivning och sanering ses e-postkorrespondens vid tre 
tillfällen: ett där byggchef vidarebefordrar e-post från Losell gällande Arecos kontrollplan (2019-01-16), ett där f.d. VD 
skriver till Areco att ”det går alldeles utmärkt” att denne tar med familj till logen dagen därpå (2019-01-18) samt ett e-post 
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där Losell vidarebefordrar e-postkorrespondens mellan Areco, NCC och Losell gällande projektet Majblomman (2019-01-
18). 

— 2019-04-15: E-posttråd gällande ramavtal för rivning och sanering. Fastighetschef vill att upphandlingschef på Ängelholms 
kommun ska skriva på, men hon säger nej på grund av det endast är en leverantör som gör allt. 

— 2019-10-07: Byggchef skriver till person i ledande befattning på Areco att de blivit tillfrågade som referens för ett projekt 
Areco är med i och frågar ”vad behöver du för betyg?” 
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Bilaga 4 – Tidslinje Areco Contractor AB 
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Bilaga 5 – E-post KPMG bistått kommunen med 
E-post relaterad till ”Affärsmässighet och affärsetik”: 

— Byggchef ber Ekonomi och administrativchef att bokföra kostnader för rivning av konstverk på Rönnebadet på projekt 
Nyhemsskolan (2013)  

— E-posttråd gällande offert från Kommuninvest. Ekonomi och administrativchef skriver att "Jag tänkte passa på och avrunda 
till jämna tusental men ställer det till det så behåller vi det ursprungliga 279 858 000 kr" (skrev att dem kunde låna 280 
MSEK) (2015). 

— Flera olika siffror har lämnats till kommunen gällande ekonomin vilket skapar förvirring skriver Ekonom på Servicestöd på 
Ängelholms kommun. I svar på frågorna ändras flertalet siffror utan vidare förklaring och bolagen har inte tagit hänsyn till 
interna överföringar mellan bolagen (mellan AB Ängelholmshem och Ängelholmslokaler) menar ekonomen vidare. Denne 
frågar även varför en utdelning motsvarande 16 mnkr har eliminerats bort i koncernredovisningen för AB Ängelholmshem 
(2015).  

— Ekonomi och administrativchef skriver till administratör: ”Om du behöver minska resultatet i Ähem så ta UH kostnad på 
ombyggnad av Rosentäppan i så fall.” Samt ”Ta 2 mkr på Rosentäppan och 5 mkr på respektive kök totalt 10 mkr" (2016). 

— Revisionsordförande och redovisningschef på Ängelholms kommun ställer frågor gällande Ängelholms koncernen då de inte 
får ihop siffrorna och skriver att framtida redovisning måste vara tydligare (2015). Redovisningschef ställer åter frågor kring 
årets ekonomiska utfall då det är otydligt (2016).  

— Byggchef skriver: "På förekomen anledning så ber jag er notera att denna upphandlingspolicy skall gälla vid tecknande av 
avtal/upphandlingar enligt ÄLOKs ägardirektiv. Säkert även ÄHEM men det har jag inte kollat" och länkar till Ängelholms 
kommuns upphandlings- och inköpspolicy. Varpå f.d. VD svarar: "Observera att policyn gäller i tillämpliga delar, då vi är 
aktiebolag och inte förvaltning inom kommunen." (2016). 

— Projekt Magnarp startades utan beställning från Ängelholms kommun (2017). 
— Ekonomi och administrativchef frågar extern revisor: "Vi har ändat i våra delegationer samt belopp hur mycket var och en får 

beställa/attestera för. Måste detta sättas i en speciell attestförordning tycker du". Extern revisorn svarar ”definitivt”, varpå 
Ekonomi och administrativchef svarar "Synd" (2017). 

— Skatteverket ifrågasätter bokförd kostnad 2016 om 1,6 mnkr men där hyran avser 2017 (2018). 
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— Ekonomichef på servicestöd på Ängelholms kommun ifrågasätter fakturor som skickats till dem gällande fem olika projekt 
från Ängelholmshem. Fakturorna diskuteras i e-posttråden då de inte är överens om vem som ska stå för vilka kostnader 
(2018). 

— Skatteverket ifrågasätter AB Ängelholmshems användning av nyckeltal då samma nyckeltal har använts oavsett vilken typ 
av fastighet det är frågan om och att siffrorna inte uppdaterats sedan december 2012 (2018).  

— Skatteverket meddelar Ekonomi och administrativchef att hyra som Ängelholmslokaler tagit ut av Ängelholms kommun inte 
anses ha varit marknadsmässig. Skatteverket föreslår ändring av hyresinkomster till kommunen för beskattningsår 2016–
2017 (2018). 

— Projektledare på Ängelholmshem skriver: "Nu har jag reviderat kalkylen för Willans kök. Den tidigare kalkylen var baserad 
på att kommunen skulle investera 2 500 000kr +1 500 0000 SEK de sista är kostnader för utbyggnaden. Slutsumman 
landade då på 9 185 000. Den nya kalkylen som är upprättade med ett budgetpris från MVB och verkliga projekterings 
kostnader landar på 16 350 000 SEK. Anledningen till varför det har blivit dyrare har jag lite svårt att förklara men en stor 
kostnad är att bjälklaget måste förstärkas med kolfiberarmering på garagesidan, detta för att klara håltagning för nya 
brunnar mm. En annan del är att vi måste uppgradera brandlarmet inom kök och matsal till det nya regelverket. Har du 
frågor så får du gärna höra av dej." (2018). 

— Byggchef skriver i e-post att ”som jag ser det har vi flera varianter på ”ursprunglig budget” i dagsläge. Tidiga siffror, som 
tyvärr inte speglar det vi bygger 
Budgetsiffror som ändrat sig på vägen, och här finns det olika varianter…… 
Budgetar som är avsevärt lägre satta för att vi ”lämnat pris” på en annan produkt än de vi bygger." (2019). 

— Byggchef vidarebefordrar en e-posttråd gällande ekonomisk uppföljning i byggprojekt till projektledare. Tråden rör bland 
annat "…ta bort hitte på budgetarna" (2019).  

— Ekonomi och administrativchef bifogar Skatteverkets beslut om böter för oredovisade löner till kända och okända 
arbetstagare, samt till företagsledare för ett bolag till f.d. VD och skriver "Sa till [person på Areco] att vi skulle träffas imorgon 
och att vi stämde av med honom imorgon så vi har ett ”liknande” svar". Skatteverkets böter verkar bland annat handla om 
svartarbete. Reporter på Helsingborgs Dagblad skriver i e-post att denne tänker skriva om detta då Ängelholmshem anlitat 
dem vid rivningsarbete år 2017 (2019).  

— Upphandlingschef på Ängelholms kommun diskuterar upphandling av ramavtal rivning och sanering med Fastighetschef på 
AB Ängelholmslokaler där de har meningsskiljaktigheter (Byggchef CC:ad i konversation) (2019). 
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— En person (vet ej från vilket bolag) skriver till f.d. VD om ”fastigheten i Hjärnarp” och frågar om den varit ute hos mäklare 
och annonserad då han eller hans chef inte sett det. Jensen svarar att affären är stängd och att flera anbud inkommit, samt: 
"Tyvärr har Daniel brutit sekretess i förtid. Datum för offentliggörande är 6 december." (2019). 

— Avseende en rivning- och saneringsentreprenad på Sockerbruket 11 anser Mark- och exploateringsenheten på Ängelholms 
kommun att man i efterhand (entreprenaden utfördes på kommunens fastighet under 2016-2017) inte har fått några 
ordentliga svar vad kostnaderna avser. Ängelholmshem har inte kunnat specificera kostnaderna i detalj. Intervjupersonen 
tror att man har varit väldigt praktisk – ”man gör först och försöker städa sedan”. Istället för att börja med förvärv börjar man 
bygga innan man har köpt marken och har inte säkerställt att man är överens. Man gissar att det har trycks in lite ”ditten och 
datten” i denna sanering. Ängelholmshem har även förkastat tidigare utredningar av fastigheten som pekar på att ytterligare 
saneringsarbete är onödigt och involverade inte kommunen innan beslut togs avseende utredning och saneringsarbete. 
Utöver ovan bedöms det även som affärsmässigt olämpligt att ett företag utreder saneringsbehovet av fastigheten, för att 
sedan tilldelas entreprenaduppdraget (2019). 

— Byggchef på Ängelholmshem skrev i e-post till person i ledande befattning på Areco att de blivit tillfrågade som referens för 
ett projekt Areco är med i och frågar ”vad behöver du för betyg?” (2019).  

— I e-postanalysen framkom vidare att Byggchefen på bolagen har frågat Areco om sponsring till sonens ishockeycup vilket de 
var ”välvilligt inställda till” i e-post daterat 2013-10-30. 2019-02-07 skriver Byggchefen till personer på bolagen Leeman och 
Elkon att ”det vore fantastiskt kul om du kan och vill vara med och stötta dotterns basketlag". Sponsorpresentation samt 
avtal bifogas. Entreprenör på MTA skickar påskrivet avtal för att sponsra Byggchefens dotters basketlag med 6 000 SEK 
(2019). 

— Ekonomi och administrativchef mottar domstolens dom i tvist mellan AB Ängelholmslokaler och Skatteverket. B.la står det i 
domen att "AB Ängelholmslokaler ska uttagsbeskattas för krediteringen av hyresintäkter från Ängelholms kommun med 10 
983 424 SEK…" (2020). 
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Bilaga 6 – Sammanställning av fakturor avseende alkoholköp 
 

Datum Faktura-nummer Leverantör Alkohol Kostnad Anledning Attest Konto 

2019-12-31 90126 Nilssons Skafferi • 12 flaskor vin 
• 11 starköl 
• 15 avec 

5 835 Julfest Benth Jensen 7632 

2019-10-22 8375 Torekov Hotell • 10 öl 
• 8 glas vin 
• 1 dessertvin 

1 556 Verksamhetsplanering Anna-Carin Skoglund 7631 

2019-04-05 5035 Ängelholms Bowling • 6 cider 
• 12 öl 

1 036 Uppgift saknas Marie Hoff 7632 

2019-02-25 157/7 Torstens Smakar Mera • 6 50cl starköl 
• 1 40cl starköl 
• 2 glas mousserande 
• 1 glas vin 

696 kr Intern representation Benth Jensen 7631 

2018-12-17 80143 Nilssons Skafferi • 24 snaps 
• 16 starköl 50cl 
• 10 starköl 33cl 
• 6 glas vin 
• 6 glas cognac 
• 7 glas whisky 

4 770 Uppgift saknas Benth Jensen 7632 

2017-12-19 70467 Nilssons Skafferi • 17 33cl starköl 
• 11 flaskor vin 
• 15 glas sherry 
• 24 avec 

6 130 Julfest Benth Jensen 7631 

2017-03-30 37/7 Torstens Smakar Mera • 8 glas vin 
• 4 cider 
• 17 öl 

1 906 ”fem kv värdar och tio 
servicegrupp/ML” 

Benth Jensen 6072 

2017-03-17 4632 Ängelholms bowling • 1 flaska Moscato 
• 4 glas vin 
• 5 Bacardi Breezer 
• 19 öl 

2 207 Uppgift saknas Benth Jensen 6072 

2016-11-25 20/7 Torstens Smakar Mera • 5 glas vin 
• 14 öl 

1 271 Uppgift saknas Anna-Carin Skoglund 6072 

2016-11-18 2016-031 Restaurang Telegrafen AB • 17 öl 
• 5 glas Pubvin 

1 658 Syfte: Personal Anders Östberg 7699 

2016-06-16 2/7 Torstens Smakar Mera • 27 öl 
• 4 glas vin 

3 544 Uppgift saknas Tommy Hedman 7632 

2015-12-17 6217 Valhall Park Hotel & Konferens • 8 50cl starköl 4 756 Julfest Benth Jensen 7631 
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• 8 flaskor vin 
• 1 flaska baileys 
• 1 flaska whisky 
• 1 flaska Grönstedts 
• 1 flaska Xante 
• 1 flaska Commandaria 

2015-12-17 6218 Valhall Park Hotel & Konferens • 6 50cl starköl 
• 6 flaskor vin 
• 1 glas baileys 
• 1 flaska whisky 
• 1 flaska Grönstedts 
• 1 flaska xante 
• 1 flaska Commandaria 

3 358 Julfest Benth Jensen 7631 

2015-11-20 409040 HH Ferries Helsingborg  • 6 glas Shiraz 
• 12 öl 

1 824 Uppgift saknas Tommy Hedman 7632/7631 

2015-02-13 244 Pizzeria  Pepelino • 10 glas vin 
• 13 öl 

1 455 Teambuilding Anna-Carin Skoglund 7361 

2015-02-13 4234 Ängelholms bowling • 2 glas vin 
• 11 öl 
• 2 Bacardi Breezer 

913 Kick-off med personal Benth Jensen 6072 

2014-06-03 40043 Slottet Landskrona Citadell • Vin 
• 7 flaskor/glas vin  
• 10 öl 
• 6 cider 

3 841 Uppgift saknas. Tycks 
vara för 25 personer. 
Ingår Guidning och 
”deckargåta” 

Benth Jensen 6992 

2012-11-21 22767 Hotell Brunnby Gård • 10 flaskor vin 
• 3 Flasköl 

2 372 Uppgift saknas Peter Scharff 1680 

TOTAL                       49 128 
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