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Granskning Bengtforshus AB  
 

1. Inledning och tillvägagångssätt 
 

Granskningen har fokuserat på förtroendekänsliga områden såsom resor, konferenser/kurser, logi 

och representation/personalförmåner. Även sponsring/PR/annonsering samt bolagets inköp av 

drivmedel har omfattats Granskning har i huvudsak skett för åren 2020 till 2022. Som en del av 

granskningen har även VD:s och fastighetschefs anställningsförhållanden granskats. Vidare har en e-

postgenomsökning skett beträffande VD:s korrespondens avseende privat engagemang inom 

hästsporten. Utredarna har även tagit del av den utredning gällande kränkande särbehandling och 

mobbning som är genomförd av extern organisationskonsult. 

Granskning av fakturor och bokföring har skett direkt i det Webb-baserade systemet X-ledger. 

Diverse inköp har skett med kreditkort från Entercard. Debitering av dessa kostnader sker månadsvis 

via autogiro och underlag till debiteringen skickas till bolaget. Dessa har inte scannats in i XLedger 

och det går inte att se i systemet vad som köpts in. Underlagen förvaras i en pärm hos bolaget och de 

har varit föremål för granskning.  

Iakttagelser har stämts av mot gällande styrdokument, både kommunövergripande och eventuellt 

lokala framtagna av Bengtsforshus AB. Av arbetsordning för styrelse och VD Bengtsforshus AB 

framgår att samtliga av kommunen fastställda policydokument ska tillämpas, enda undantag är om 

beslutat policydokument, eller eventuell del därav, strider mot gällande aktiebolagslag. 

 

2. VD:s och fastighetschefs anställningsförhållanden samt e-postgenomsökning 

 
Av arbetsordning för styrelse och VD Bengtsforshus AB framgår att: 

1.1.3 Tillämpning av policydokument 

 Tjänstebenämning, lönesättning av tjänster och lönerevisionsutrymme ska beslutas av 

styrelsen.   

I strid med Arbetsordning för styrelse och VD har Pär Nilsson omreglerat fastighetschef Fredrik 
Johanssons tjänst till fastighetsansvarig. Detta sker trots, eller kanske för att han har fått information 
om att Fredrik Johanssons handlande i samband med privat takomläggning är ett grovt åsidosättande 
av sina åligganden. En omreglering av Johanssons anställning i detta läge synes snarast ske utifrån i 
syfte att skydda Johansson med byte av anställning för honom. 

VD Pär Nilsson tillsvidareanställdes fr.o.m den 5 juni 2014. Avtalet från den 28 maj 2014 är ett s.k. 
företagsledaravtal där lagen om anställningsskydds bestämmelser om uppsägning och 
uppsägningstid ej är tillämpliga. I avtalet återfinnes, helt korrekt, en klausul om avgångsvederlag om 
sex månadslöner i det fall Nilsson skulle bli uppsagd. Om han skulle grovt åsidosätta sina åligganden 
får styrelsen häva avtalet (motsvarande avsked). 
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Den 15 juni 2018 har förutvarande ordföranden i Bengtsforshus AB och Pär Nilsson avtalat om 
tillägg/ändring i ovannämnda avtal om att ett avgångsvederlag ska höjas från 6 månadslöner till 24 
månadslöner med bibehållna villkor och förmåner enligt anställningsavtalet. Det framkommer ej i 
avtalet att bolaget skulle ha erhållit något i utbyte för denna ändring i Pär Nilssons anställningsavtal. 

Denna förändring av avtalet har ej kommunicerats i enlighet med de regler som föreligger enligt 
Företagspolicy. Ordföranden har varken behörighet eller befogenhet att ensidigt träffa avtal enligt 
ovan. Pär Nilsson i egenskap av VD har insett alternativt bort inse att en förändring av sitt 
anställningsavtal ej var möjligt utan styrelsens och kommunens arbetsutskotts godkännande enligt 
Företagspolicyn. Nilson har således juridiskt sett varit i ond tro om avtalet. Förändringen till 24 
månadslöner är således ogiltig enligt 3 kap. avtalslagen. Kommunens tidigare personalchef Anders 
Alin var med och biträdde bolaget med avtalet från 2014. Han eller någon annan från kommunen har 
ej deltagit eller informerats om 2018 års avtal. Alin menar att ett sådant tillägg till avtalet skulle ha 
kommunicerats med Ks allmänna utskott och behandlats i bolagets styrelse.  

 

3. Genomsökning av VD:s e-post 

Av riktlinjer för anställda i Bengtsfors kommunkoncern framgår: 

”Anställda har rätt att vid enstaka tillfällen, under förutsättning att arbetet inte blir lidande, använda 
e-postsystemet för privat ändamål. Privat epost får inte vara av sådan art eller omfattning att den 
inverkar negativt på epostsystemet.”  

I kontroll av Pär Nilsson e-post återfinnes ett hundratal avsända mejl avseende hans privata 
delägarskap i en travhäst. Dessa mejl är avsända under normal kontorstid. Nilsson saknar 
godkännande om att ägna sig åt detta under sin arbetstid. Inte nog med att mejlen är skickade på 
arbetstid, att använda bolagets e-postsystem i så stor omfattning strider även mot de fastställda 
riktlinjerna gällande privat användning i medarbetarpolicyn.  

 

4. Kränkande särbehandling och mobbning 
 

Utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning vid Bengtsforshus AB, Rapport 

daterad den 16 nov 2022 – utredare organisationskonsult Kent Vasell. Slutsatser: 

 Försäkringsläkare finner att medarbetares sjukskrivning är arbetsrelaterad. 

 Pär Nilsson återkommande aggressiv i möten med Visions ombudsman. 

 Pär Nilsson hotade med uppsägning pga arbetsbrist av medarbetaren i stället för rehab. 

 Försäkringskassans handläggare anser att medarbetaren blev illa behandlad av Nilsson. 

 Ombudsmannen var förfärad/upprörd över att Nilsson inte tog ansvar för 

arbetsmiljöproblemen. 

 Handläggare vid Försäkringskassan upplevde Nilsson som skrikig och otrevlig och vid ett 

tillfälle bröt Försäkringskassan mötet med Nilsson på grund av hans beteende. 
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 Den utsatte medarbetarens uppfattning styrks i stor omfattning av minnesanteckningar, 

mejl, läkarintyg och två vittnen från Försäkringskassan och Vision. 

Utredaren rekommenderar avsked av såväl VD Pär Nilsson som fastighetschef Fredrik Johansson 

på grund av kränkande särbehandling och mobbning av medarbetaren.  

 

5. Granskning av ekonomiska transaktioner, attest och bokföring  
 

5.1 Gällande styrdokument 

Av tillämpningsanvisningarna till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors 

kommunkoncern framgår:  

Vid attest av förtroendekänsliga poster ska alltid syftet mellan kostnaderna och sambandet med 

verksamheten styrkas, samt uppgift om vilka som deltagit. Attest av förtroendekänsliga poster ska 

alltid attest ske av överordnad attestberättigad chef. Vidare framgår att: Ekonomiska händelser av 

olika slag kan uppfattas som förtroendepåverkande, allt som någon kan uppfatta som förmån utöver 

det vanliga ska attesteras av överordnad chef.  

 

5.2 Intern Representation 

Intern representation/personalrepresentation är omfattande och finns konterad på flera olika 

konton. Överlag är det frikostigt gällande mat, fika, godis, luncher, gåvor, sommarpresenter och 

julklappar. Framförallt har konto Övriga personalkostnader 7690 använts men också Resekostnader 

5800, de konton som ska användas enligt kontoplanen (6070-6072) har bara använts sporadiskt. Till 

exempel har inköp på COOP bokförts på KONTO Övriga försäljningskostnader 6090 och service på 

kaffemaskin med tillhörande inköp av kaffe för totalt 65 300 kr på KONTO 6590 Övriga externa 

tjänster. KONTO 7690 Övriga personalkostnader ligger mellan 45 000 – 50 000 kr årligen. Inköp av 

framförallt godis och fika på ICA och COOP för totalt 42 500 kr under åren 2020-2022. En 

inspirationsföreläsning med en konsult från företaget Pilebro Isehag AB, total kostnad 39 100 kr 

inklusive moms den 11 december 2019.  

Nio personer från bolaget åkte med abonnerat fordon till Göteborg 24:e augusti 2022. Resan skedde 

med Taxi Dalsland Buss AB till en kostnad av 8 268 kr (konto 5800 Resekostnader). Av fakturan från 

taxibolaget framgår att avresa skedde kl. 10:00 från Bengtsfors med retur från Göteborg kl. 23:00. Ett 

konferensrum på Hotell Riverton, inklusive konferenslunch bokades till en kostnad av 7 375 kr 

(konterades på Konto 7610 Utbildning). Det kan dock inte varit många timmars konferens/utbildning 

då det av ett kvitto framgår att fika inhandlades på Mr Cake kl 15.20. På kvällen åkte sällskapet på en 

skaldjurskryssning med show till en kostnad av 945 kr/person totalt 8 505 kr (konto 7690 Övriga 

personalkostnader). Detaljer kring programmet för dagen eller vilka som deltog är okänt, då det inte 

finns någon bifogad information. Total kostnad för bolaget ca 25 000 kr. Samtliga fakturor är 

attesterade av VD.  
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5.3 Extern representation 

Vad gäller extern representation så sticker konsultföretaget Norem AB ut, 13 gånger har deras 

konsulter bjudits på lunch av bolaget, varav merparten 9 st har omfattat en och samma konsult. 

Merparten av luncherna har konterats på Konto 6072 Representation men ett par tillfällen har de 

konterats på Konto 7690 Övriga personalkostnader. Även bolagets två revisorer från KPMG bjöds på 

lunch under 2020, detta konterat på Konto 7690 Övriga Personalkostnader. Det förekommer även att 

de anställda bjuds på lunch utan att det framgår något motiv eller syfte.  

Den 12-13 maj 2022 var VD och fastighetschef på en konferens tillsammans med två konsulter från 

Norem. Konferensen omfattade även fika, bowling och övernattning på Hotell Årjäng till en 

sammanlagd kostnad av 4 900 kr. Det framgår att konsulterna stått för sin egen övernattning och 

även troligen för middagen för samtliga deltagare då den inte har belastat bolaget.  

 

5.4 VD:s egna kostnader 

VD har gått en tre-dagarsutbildning till Diplomerad lokalstrateg i regi av företaget Norem AB och 

Adda affärsconcept. Utbildningen var i Stockholm och fördelad på tre olika tillfällen. Total kostnad 

19 500 kr. Denna utbildning med kringkostnader var inte avstämd med ordföranden och har inte 

heller i efterhand attesterats av denne.  

De stickprovskontroller av fakturor som tagits visar att VD Pär Nilsson har attesterat samtliga de 

fakturor som granskats. Detta gäller såväl fakturor tillhörande aktiviteter som omfattar samtliga eller 

flera anställda, som de som enbart omfattar honom själv såsom t ex en resa till Stockholm 2022-10-

25 till en kostnad av 1 710 kr, en utbildning till Diplomerad lokalstrateg till en kostnad av 19 494 kr 

och ett personligt medlemskap under 2020/21 i Företagarförbundet Fria Företagare för 3 875 kr. 

Detta är en förening för privata små näringsidkare oberoende av associationsform. Dessutom 

förekommer ingen dokumentation som anger syfte och koppling till verksamheten. Inte någonstans i 

de stickprov som granskats har det förekommit någon bifogad fil från bolaget med den information 

som ska finnas enligt gällande styrdokument.  

 

5.5 Drivmedel  

Bolagets kostnader för drivmedel ökade kraftigt under 2022. Bolaget hade vid utgången av 2022 nio 

bilar, varav fyra dieslar, fyra metangas och en elhybridbensin. Även drivmedelspriserna ökade under 

2022. Granskningen har fokuserat på år 2022 samt diesel- och bensinbilarna.  

Bolaget använder sig av elektronisk körjournal och varje bil har ett tilldelat tankkort. Bolaget har 

uppgett att Skatteverkets regler gäller, men i övrigt finns inga styrdokument.  

Utredarna har efterfrågat hur många mil varje bil kördes under 2022 och jämfört detta med tankade 

liter och drivmedelskostnader. Uträkningen ger vid handen att bolagets kostnader för drivmedel är 

28 735 kr mer än vad de körda milen motiverar, vilket motsvarar cirka 1 200 tankade liter. Notera att 

beräkningen har tagit hänsyn till den information om en trasig puck som bolaget har delgett 

utredarna, tillsammans med tankkvitton och mätarställningar.  
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Tabell 1. Sammanställning per år, konto 5611 drivmedel för personbilar  

Konto  2020 2021 2022 

 
5611  

 
169 577 kr 

 
143 106 kr  

 
237 470 kr 

 

 
5.6 Sponsring, annonsering och övriga kostnader för reklam och PR 

Granskade konton: 

 5910 annonsering  

 5960 varuprover  

 5990 övriga kostnader reklam och PR 

 

Det förekommer en stor mängd olika poster relaterade till annonsering/sponsring/PR, i genomsnitt 

har kostnaderna varit ca 200 000 kr per år under de tre senaste åren. Flertalet poster avser bidrag till 

drogförebyggande arbete eller olika sociala ändamål såsom brottsoffer samt hem och skola på 

nationell nivå utan lokal koppling. Flera poster avser upprepade abonnemang flera gånger per år 

vilket summerar ihop till betydande belopp. Sponsring/betalning för annonsering till lokala 

idrottsföreningar gällande i huvudsak mindre belopp på mellan 600-1 500 kr. Några transaktioner 

avser trav-relaterade sammanhang; Nordmarkens Travsällskap sponsring Årjängstravet 2020 och 

2021 till ett sammanlagt belopp av 30 000 kr samt Västra Värmlands Travhästarförening 3 500 kr 

under 2021. För exempel på fakturor se bilaga.  

 

Tabell 1. Sammanställning av kostnader per år (kr) 

Konto  2020 2021 2022 

5910 212 955 154 729 179 577 

5960 1 070 540 10 745 

5990 24 393 0 9 073 

 
Summa: 

 
238 418  

 
155 269 

 
199 395 

 

Aktuellt styrdokument  

 

Kommunfullmäktige har 2014-03-05 fastställt Riktlinjer för föreningsstöd och sponsring i Bengtsfors 

kommun. I dessa riktlinjer står följande:   

”Bengtsfors kommun kan besluta om att sponsra idrottsverksamhet samt publikdragande 

arrangemang i syfte att ge ett värdeskapande samarbete.  

Totalt finns 410 000 kr att fördela. 

Villkor 
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Sponsringen skall ske på ett objektivt sätt och skall innebära ett mervärde för kommunen i form av 

stärkt varumärke. Sponsring kan innebära att kommunen står för viss del av 

marknadsföringskostnader i samband med olika arrangemang om kommunens namn förs fram. För 

kommunal medverkan av sponsring krävs en ömsesidig nytta och en rimlig relation mellan 

sponsringsbeloppet och motprestationen. Sponsring värderas utifrån medial, publikt och 

allmänfrämjande intresse. Avtal skall upprättas mellan parterna där syftet med sponsringen anges, 

vilket ändamål som avses, sponsorn och mottagarens åtagande samt under vilken tid åtagandena 

gäller.” 

 

 

6. Slutsatser, bedömningar och rekommendationer 
 

6.1 Representation 

Representation inom offentlig verksamhet bör ske med måtta och vara väl motiverad utifrån syfte, 

aktivitet och deltagare. Bengtsforshus samlade representation och diverse personalförmåner kan 

inte anses vara måttlig eller genomtänkt. Det går inte heller att utesluta att missbruk har skett, då 

den interna kontrollen generellt uppvisar stora brister.  

Många av fakturorna är väldigt knapphändiga och bolaget har inte bifogat någon dokumentation för 

att klargöra syfte och vilka som deltagit. Vid ett antal tillfällen framkommer att det har köpts in saker 

eller tjänster för fler än vad bolaget har anställda. Inte heller har attest av fakturorna skett av rätt 

person, vilket är styrelsens ordförande och den som ska attestera kostnader som berör VD eller 

aktiviteter där VD deltagit.  Vad gäller inköp som gjorts med Entercard finns för de flesta tillfällena 

redovisat vilka som deltagit vid lunchen men motivering eller syfte saknas. Någon attest av 

ordförenade har inte heller skett. Där framgår att ett konsulter från ett och samma bolag bjudits på 

lunch många gånger, vilket starkt kan ifrågasättas.  

Även bolagets kontering uppvisar felaktigheter och inkonsekvenser, där kostnader har bokförts på fel 

konton och olika konton har använts för samma typ av kostnader. Representation, både intern och 

extern, har tillexempel vid många tillfällen bokförts som Övriga Personalkostnader konto 6090. Inköp 

av fikabröd och godis på Coop för 7 700 kr har bokförts på konto 6090 Övriga försäljningskostnader. 

Även på konto 7610 Utbildning har det bokförts kostnader som inte bedöms vara utbildning, till 

exempel föreläsningen av föreläsaren och inspiratören Christer Isehag och de få timmarna som 

spenderades på hotell Riverton i Göteborg i Augusti 2022. Det kan inte uteslutas att olika konton 

medvetet har använts för att dölja den stora mängden personalförmånsrelaterade kostnader och 

omfattningen av extern representation.  

 

6.2 Sponsring 

Det är utredarnas uppfattning att bolagets sponsring inte har följt det aktuella styrdokumentet. Det 

har inte i huvudsak handlat om idrottsverksamhet, vilket anges i riktlinjerna utan mer om allmän 

välgörenhet och bidrag till drogförebyggande arbete. Det är högst tveksamt vilket mervärde som 

skapats för kommunen i form av stärkt varumärke och vilken nytta som skapats vad gäller större 

delen av utgifterna, då det inte finns någon lokal förankring. En del samarbeten är tvärtom 

tveksamma t ex Sportlotteriet som innebär att bolaget erhållit lotter 100 lotter.  Vidare kan noteras 
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att de organisationer som erhållit bidrag inte innehar något 90-nummer och det finns därmed ingen 

kontroll av hur stor andel av pengarna som går till avsett ändamål. Några avtal mellan parterna där 

syftet med sponsringen anges, vilket ändamål som avses, sponsorn och mottagarens åtagande samt 

vilken tid som avses har inte heller upprättats, vilket KF:s riktlinjer föreskriver. Objektiviteten kan 

även ifrågasättas vad gäller de travrelaterade aktiviteterna utifrån att VD själv är/har varit engagerad 

inom travsporten och ägt en travhäst. Dessutom har denna sponsring skett utanför Bengtsfors 

kommungräns. Slutligen framstår de sammanlagda beloppen som väl tilltagna, i snitt runt 200 000 kr 

per år under de tre senaste åren. Detta ska jämföras med att kommunens totala budget för sponsring 

är 410 000 kr per år. Sponsringen/bidragen har inte stämts av med vare sig styrelsen eller styrelsens 

ordförande.  

 

6.3 Arbetsrättslig sammanfattning 

Bengtsforshus AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som VD Pär Nilsson och fastighetschef Fredrik 

Johansson har drivit som ett privat företag, utan hänsyn till det kommunala intresset. Pär Nilsson har 

åsidosatt bolagets roll i kommunkoncernen där helhetens intresse går före eventuella fördelar som 

det enskilda bolaget kan vinna. Bolaget har åsidosatt Bengtsfors kommuns Företagspolicy där det 

framgår att den kommunala upphandlingsfunktionen ska vara behjälpliga med objektsupphandlingar. 

Pär Nilsson har ägnat en betydande del av sin arbetstid åt privata travhästar och har i stor omfattning 

använt sig av bolagets mejlsystem i privat syfte. Fredrik Johansson har beordrat personal vid bolaget 

utföra privata takomläggningsarbeten Nilsson och Johansson har ej iakttagit den 

rehabiliteringsskyldighet som åvilar bolaget.  

VD har ägnat sig åt sponsring med bolagets medel som inte är relevant för ett allmännyttigt 

bostadsbolag. Pär Nilsson har agerat i motsats till god ekonomisk hushållning och det förekommer en 

stor mängd icke verksamhetsnära utgifter. Tillika förekommer omfattande, omotiverad och orimlig 

personalrepresentation. Heldag i Göteborg inklusive skärgårdskryssning utan att ha ett program med 

arbetsrelaterat innehåll är i strid med kommungemensamma riktlinjer.  

VD:s kreditkort, fakturor från Entercard, för egna utgifter har ej tillställts ordföranden för attest. Ett 

medlemskap i Fria företagare är ej förenligt med bolagets uppdrag och kan ses som en personlig 

förmån för VD. Sponsring till diverse utomstående aktörer med i genomsnitt 200 000 kr årligen är i 

strid med de kommungemensamma riktlinjerna. Sponsring av Hem och skola ger gratis läxhjälp, 

vilken kan ses som en dold förmån. 

Genomgående finns stora brister i den interna kontrollen och styrdokument har ej tillämpats.  

Bokföringen uppvisar brister gällande felaktig kontering, avsaknad av underlag, bristfälliga fakturor 

samt att attest av VD:s utgifter ej har tillställts styrelsens ordförande i tillräcklig grad. Det kan inte 

uteslutas att detta har skett medvetet för att försvåra insynen i bolaget.   

Fastighetschef Fredrik Johansson har använt sig av bolagets personal under betald arbetstid för att 

lägga om tak på följande privata fastigheter:  

 Styrmansgatan 5 i Säffle, tillhörig Henrik Saxin, son till bolagets VVS-montör Ingvar Saxin 

 Thorsellsgatan 12 i Bengtsfors, tillhörig bolagets målare Anders Elneborg 
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Utredarnas rekommendation 

• Eftersom VD Pär Nilsson och fastighetschef (numera fastighetsförvaltare) Fredrik Johansson 

har grovt åsidosatt sina åligganden rekommenderar utredarna att styrelsen beslutar: 

• att häva VD Pär Nilssons anställningsavtal samt 

• att avskeda fastighetschef (numera fastighetsförvaltare) Fredrik Johansson. 

 

7. Bilagor Sponsring/annonsering mm. 
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