
     

     

     

     

      

 

 

 

 

Åklagarbundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Anderson, Björn Håkan Björn   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
19581120-0137      

 Adress 
 
  Sickla Kanalgata 35 Lgh 1302   120 67 STOCKHOLM    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Wallin, Frida, Block Advokater, Scheelegatan 8, 112 23 STOCKHOLM  

 
Frihetsberövande m.m. 

 Anhållen i frånvaro 2017-01-25, gripen 2017-01-25 och frigiven 2017-01-27. 

 
Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

2 Bodin, Bror Ingemar Ingemar   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
19570622-1016      

 Adress 
 
  Snickargatan 6   783 31 SÄTER    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Bodström, Thomas, Box 3431, 103 68 STOCKHOLM  

 
Frihetsberövande m.m. 

   

 
Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

3 Lindqvist, Lena Margareta Lena   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
19631026-1307      

 Adress 
 
  Slottsvägen 206,  195 95  ROSERSBERG    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Bergqvist, Staffan, Box 5153, 102 44 STOCKHOLM  

 
Frihetsberövande m.m. 

   

 
Delgivningsuppgifter 

   

 

 

 

 

 

TR mål: B 1074-17  

Handl.: OVR 

Stockholms tingsrätt 

Avd. 2 

Box 8307 

104 20 STOCKHOLM 
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 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

4 Löfgren, Nils Göran Göran   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
19601114-0214      

 Adress 
 
  Västra Skogsvägen 6   149 92  NYNÄSHAMN    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Hjalmarsson, Göran, Box 3549, 103 69  STOCKHOLM  

 
Frihetsberövande m.m. 

   

 
Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

5 Rylander, Henry Lennart Lennart   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
19560822-7137      

 Adress 
 
  Matjesgatan 2   784 37 BORLÄNGE    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Branting, Per, Box 3518, 103 69 STOCKHOLM  

 
Frihetsberövande m.m. 

   

 
Delgivningsuppgifter 

   

 
 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

6 Sackleen, Lars Mikael Alexander Mikael   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 
19560807-2533      

 Adress 
 
  Granvägen 11   669 32 DEJE    

 Offentlig försvarare/ombud 
 

 Cedermark, Conny, Box 70389, 107 24 STOCKHOLM  

 
Frihetsberövande m.m. 

 Anhållen i frånvaro 2017-01-24, gripen 2017-01-26 och frigiven 2017-01-27  

 
Delgivningsuppgifter 
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Ansvarsyrkanden m.m. 

 

Fastighet i Bjurs Inkoo i Finland 

 

1. MUTBROTT, GROVT BROTT OCH GROVT TAGANDE AV MUTA 
(Sackleen), MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, 
GROVT BROTT (Lindqvist och Rylander), TROLÖSHET MOT 
HUVUDMAN, GROVT BROTT (Sackleen) och BESTICKNING, GROVT 
BROTT OCH GROVT GIVANDE AV MUTA (Rylander) (5000-
K1353629-16) 
 

Målsägande 

Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM, underrättad. 

 

Gärning 

Mikael Sackleen har under åren 2007-2015 varit anställd som 

förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk (SFV) och har därigenom på 

grund av förtroendeställning fått till uppgift att för SFV sköta en ekonomisk 

angelägenhet. 

 

Gylle Byggnadsvård AB, 556426-7424, med säte i Borlänge, har från 2009 fram 

till januari 2013 haft ramavtal med SFV och även därefter fortsatt att utföra 

byggnationer för SFV. Bolaget också haft uppdrag att utföra byggnation på 

Mikael Sackleens privata fastighet i Bjurs Inkoo i Finland. 

   

Mikael Sackleen, med hemvist i Sigtuna kommun, har under perioden 

hösten/vintern 2011-november 2013 tagit emot otillbörliga förmåner för 

utövningen av anställningen från Gylle Byggnadsvård AB om sammanlagt cirka 

1 050 000 kronor (se bilaga 1), genom att Gylle Byggnadsvård AB, eller dess 

underentreprenör, utan ersättning från Mikael Sackleen utfört byggnation på 

Mikael Sackleens privata fastighet i Bjurs Inkoo i Finland. 

   

Vidare har Mikael Sackleen samtidigt missbrukat sin förtroendeställning på SFV 

genom att han felaktigt har attesterat, eller låtit attestera, fakturor om 

sammanlagt cirka 1 050 000 kronor från Gylle Byggnadsvård AB, varigenom 

SFV skadats med motsvarande belopp, enligt en brottsplan för att täcka 

kostnaderna för byggnationen på Mikael Sackleens privata fastighet i Bjurs 

Inkoo i Finland. 

 

På motsvarande sätt har Lennart Rylander samtidigt som företrädare för Gylle 

Byggnadsvård AB lämnat otillbörliga förmåner till Mikael Sackleen för 

utövningen av dennes anställning om sammanlagt cirka 1 050 000 kronor, 

genom att Gylle Byggnadsvård AB, eller dess underentreprenör, utfört 

byggnation på Mikael Sackleens privata fastighet i Bjurs Inkoo i Finland utan 

ersättning från Mikael Sackleen. 
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Lennart Rylander har samtidigt genom att som företrädare för Gylle 

Byggnadsvård AB fakturera, eller låta fakturera, SFV enligt en brottsplan för att 

täcka kostnaderna för byggnationen på Mikael Sackleens privata fastighet i Bjurs 

Inkoo i Finland, främjat Mikael Sackleens gärning i fjärde stycket ovan.  

 

Lena Lindqvist har 2011-2013 varit anställd som förvaltningsassistent respektive 

teknisk förvaltare vid SFV Förvaltningsområde Rosersberg. Mikael Sackleen 

har varit hennes närmaste chef. Lena Lindqvist har härvid haft viss egen 

attestbehörighet, sådan behörighet som delegerats till henne från Mikael 

Sackleen samt därtill haft till uppgift att bistå Mikael Sackleen med att attestera 

fakturor.  

 

Även Lena Lindqvist har främjat Mickael Sackleens missbruk av 

förtroendeställning till skada för FSV enligt fjärde stycket ovan genom att hon i 

vart fall felaktigt attesterat eller bistått Mikael Sackleen med att felaktigt 

attestera fakturor till ett belopp om sammanlagt cirka 1 050 000 kronor, enligt 

en brottsplan, för att täcka kostnaderna för byggnationen på Mikael Sackleens 

privata fastighet i Bjurs Inkoo i Finland. 

 

Mikael Sackleen, Lennart Rylander och Lena Lindqvist har begått gärningarna 

med uppsåt.  

 

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett betydande värde, ingått i en 

brottslighet som utövats systematiskt eller i en större omfattning och varit av 

särskilt farlig art. 

 

Lagrum 

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken och 20 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före 

1 juli 2012 

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 samt 23 kap 4 

§ brottsbalken 

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 

10 kap 5 b § och 5 c § brottsbalken och 17 kap 7 § 2 st brottsbalken i sin lydelse 

före 1 juli 2012 

    

Särskilt yrkande 

Det yrkas att 1 050 000 kronor förverkas från Mikael Sackleen såsom utbyte av 

brott, enligt 36 kap 1 § brottsbalken. 
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2. GROVT TAGANDE AV MUTA (Sackleen) och GROVT GIVANDE AV 
MUTA (Löfgren) (5000-K1353629-16) 
 

Gärning 

Mikael Sackleen har under åren 2007-2015 varit anställd som 

förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk (SFV) och har därigenom på 

grund av förtroendeställning fått till uppgift att för SFV sköta en ekonomisk 

angelägenhet. 

 

Göran Löfgren har 2015 varit företrädare för ETD Entreprenad Göran Löfgren 

AB, 556625-6466, med säte i Nynäshamn. ETD Entreprenad Göran Löfgren AB 

har haft ramavtal med SFV förvaltningsområde Rosersberg. 

 

Mikael Sackleen, med hemvist i Sigtuna kommun, har under perioden mitten av 

juli 2015 - mitten av september samma år, tagit emot en otillbörlig förmån från 

ETD Entreprenad Göran Löfgren AB och Göran Löfgren genom att Göran 

Löfgren utan kostnad låtit Mikael Sackleen disponera en motorbåt av modell 

Sandström S-Cruiser 570 samt en båtsläpvagn (FAE446) tillhöriga ETD 

Entreprenad Göran Löfgren AB (motorbåten) respektive Göran Löfgren 

personligen (släpvagnen) och värda sammanlagt cirka 130 000 kronor. Göran 

Löfgren har på motsvarande sätt, personligen och i egenskap av företrädare för 

Entreprenad Göran Löfgren AB, givit Mikael Sackleen en otillbörlig förmån 

genom att han utan ersättning låtit Mikael Sackleen disponera motorbåten och 

släpvagnen.   

 

Mikael Sackleen och Göran Löfgren har begått gärningarna med uppsåt.  

 

Brotten är att bedöma som grova eftersom de ingått i en brottslighet som utövats 

systematiskt eller i en större omfattning och varit av särskilt farlig art. 

 

Lagrum 

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken 

10 kap 5 b § och 5 c § brottsbalken 

    

Särskilt yrkande   

Det yrkas att i beslag tagna en motorbåt och en släpvagn ska förverkas enligt 

36 kap 2 § brottsbalken (2018-5000-BG104624 p. 3 - 5)  
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3. MUTBROTT, GROVT BROTT OCH GROVT TAGANDE AV MUTA 
(Sackleen), MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, 
GROVT BROTT (Bodin), TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT 
BROTT (Sackleen) och BESTICKNING, GROVT BROTT OCH GROVT 
GIVANDE AV MUTA (Bodin) (5000-K1353629-16) 
 

Målsägande  

Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM, underrättad. 

 

Gärning 

Mikael Sackleen har under åren 2007-2015 varit anställd som 

förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk (SFV) och har därigenom på 

grund av förtroendeställning fått till uppgift att för SFV sköta en ekonomisk 

angelägenhet. 

 

RCB Entreprenad AB, 556861-8572, med säte i Upplands Väsby kommun, har 

haft ramavtal med SFV förvaltningsområde Rosersberg och har därvid som 

underentreprenör anlitat Ingemar Bodin, m u f Ingemar Bodin Bygg o måleri. 

Ingemar Bodin har samtidigt haft uppdrag att utföra byggnation på Mikael 

Sackleens privata fastighet i Bjurs Inkoo i Finland.  

 

Mikael Sackleen, med hemvist i Sigtuna kommun, har under januari-december 

2012, tagit emot otillbörliga förmåner för utövningen av anställningen från 

Ingemar Bodin om sammanlagt cirka 1 300 000 kronor (se bilaga 2), genom att 

Ingemar Bodin, eller hans underentreprenör, utan ersättning från Mikael 

Sackleen utfört byggnation på Mikael Sackleens privata fastighet i Bjurs Inkoo 

i Finland.  

 

Vidare har Mikael Sackleen samtidigt missbrukat sin förtroendeställning på SFV 

genom att han felaktigt har attesterat, eller låtit attestera, fakturor om 

sammanlagt cirka 1 300 000 kronor från RCB Entreprenad AB, varigenom SFV 

skadats med motsvarande belopp, enligt en brottsplan för att täcka kostnaderna 

för byggnationen på Mikael Sackleens privata fastighet i Bjurs Inkoo i Finland. 

 

På motsvarande sätt har Ingemar Bodin samtidigt i Sigtuna kommun eller 

Upplands Väsby kommun lämnat otillbörliga förmåner till Mikael Sackleen för 

utövningen av dennes anställning om sammanlagt cirka 1 300 000 kronor, 

genom att Ingemar Bodin utfört byggnation på Mikael Sackleens privata 

fastighet i Bjurs Inkoo i Finland utan ersättning från Mikael Sackleen. 

 

Ingemar Bodin har samtidigt, genom att fakturera RCB Entreprenad AB och 

sedan vidarefakturera från RCB Entreprenad AB till SFV, enligt en brottsplan 

för att täcka kostnaderna för byggnationen på Mikael Sackleens privata fastighet 
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i Bjurs Inkoo i Finland, främjat Mikael Sackleens gärning, enligt fjärde stycket 

ovan. 

 

Mikael Sackleen och Ingemar Bodin har begått gärningarna med uppsåt.  

 

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett betydande värde, ingått i en 

brottslighet som utövats systematiskt eller i en större omfattning och varit av 

särskilt farlig art. 

 

Lagrum 

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken och 20 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före 

1 juli 2012 

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 samt 23 kap 4 

§ brottsbalken 

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 

10 kap 5 b § och 5 c § brottsbalken och 17 kap 7 § 2 st brottsbalken i sin lydelse 

före 1 juli 2012 

    

Särskilt yrkande 

Det yrkas att 1 300 000 kronor förverkas från Mikael Sackleen såsom utbyte av 

brott, enligt 36 kap 1 § brottsbalken. 

 

 

Fastighet i Älmsta i Norrtälje kommun 

 

4. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (Sackleen), 
GROVT TAGANDE AV MUTA (Sackleen), MEDHJÄLP TILL 
TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT (Rylander) och 
GROVT GIVANDE AV MUTA (Rylander) (5000-K1353629-16) 
 

Målsägande 

Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM, underrättad. 

 

Gärning 

Mikael Sackleen har under åren 2007-2015 varit anställd som 

förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk (SFV) och har därigenom på 

grund av förtroendeställning fått till uppgift att för SFV sköta en ekonomisk 

angelägenhet. 

 

Gylle Byggnadsvård AB, 556426-7424, med säte i Borlänge, har från 2009 fram 

till januari 2013 haft ramavtal med SFV och även därefter fortsatt att utföra 

byggnationer för SFV. Bolaget också haft uppdrag att utföra byggnation på 

Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta i Norrtälje kommun. 
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Mikael Sackleen har under perioden februari 2013 - juli 2013, tagit emot 

otillbörliga förmåner för utövningen av anställningen från Gylle Byggnadsvård 

AB om sammanlagt cirka 280 000 kronor (se bilaga 3), genom att Gylle 

Byggnadsvård AB, eller dess underentreprenör, utfört byggnation på Mikael 

Sackleens privata fastighet i Älmsta i Norrtälje kommun utan ersättning från 

Mikael Sackleen. 

 

Vidare har Mikael Sackleen samtidigt i Sigtuna kommun missbrukat sin 

förtroendeställning på SFV genom att han felaktigt har attesterat, eller låtit 

attestera, fakturor om sammanlagt cirka 242 000 kronor från Gylle 

Byggnadsvård AB avseende byggnationen i ovanstående stycke, varigenom 

SFV skadats med motsvarande belopp, enligt en brottsplan för att täcka 

kostnaderna för byggnationen på Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta i 

Norrtälje kommun. 

 

På motsvarande sätt har Lennart Rylander samtidigt som företrädare för Gylle 

Byggnadsvård AB lämnat otillbörliga förmåner till Mikael Sackleen för 

utövningen av dennes anställning om sammanlagt cirka 280 000 kronor genom 

att Gylle Byggnadsvård AB utfört byggnation på Mikael Sackleens privata 

fastighet i Älmsta i Norrtälje kommun utan ersättning från Mikael Sackleen. 

 

Lennart Rylander har samtidigt genom att som företrädare från Gylle 

Byggnadsvård AB fakturera, eller låta fakturera, SFV enligt en brottsplan för att 

täcka kostnaderna för byggnationen på Mikael Sackleens privata fastighet i 

Älmsta, Norrtälje kommun, främjat Mikael Sackleens gärning i fjärde stycket 

ovan.  

 

Mikael Sackleen och Lennart Rylander har begått gärningarna med uppsåt.  

 

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett betydande värde, ingått i en 

brottslighet som utövats systematiskt eller i en större omfattning och varit av 

särskilt farlig art. 

    

Lagrum 

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken 

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 samt 23 kap 4 

§ brottsbalken 

10 kap 5 b § och 5 c § brottsbalken 

    

Särskilda yrkanden 

1. Det yrkas att 280 000 kronor förverkas från Mikael Sackleen såsom utbyte av 

brott, enligt 36 kap 1 § brottsbalken. 

2. Det yrkas att Lennart Rylander ska meddelas näringsförbud för viss tid, enligt 

4 § lagen (2014:836) om näringsförbud, eftersom han grovt åsidosatt sina 
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skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet 

som inte är ringa, enligt åtalspunkt 1 och 4. Näringsförbud är påkallat från 

allmän synpunkt eftersom åsidosättandet varit systematiskt och syftat till 

betydande vinning, samt Lennart Rylander har gjort sig skyldig till brott för 

vilket det lägsta föreskrivna straffet är sex månaders fängelse. 

 

5. MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT 
(Löfgren), GROVT TAGANDE AV MUTA (Sackleen), GROVT 
GIVANDE AV MUTA (Löfgren) och TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, 
GROVT BROTT (Sackleen) (5000-K1353629-16) 
 

Målsägande 

Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM, underrättad. 

 

Gärning 

Mikael Sackleen har under åren 2007-2015 varit anställd som 

förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk (SFV) och har därigenom på 

grund av förtroendeställning fått till uppgift att för SFV sköta en ekonomisk 

angelägenhet. 

 

ETD Entreprenad Göran Löfgren AB, 556625-6466, med säte i Nynäshamn, har 

haft ramavtal med SFV Förvaltningsområde Rosersberg samtidigt som bolaget 

haft uppdrag att utföra byggnation på Mikael Sackleens privata fastighet i 

Älmsta i Norrtälje kommun. 

 

Mikael Sackleen har under perioden maj-oktober 2013 tagit emot otillbörliga 

förmåner för utövningen av anställningen från ETD Entreprenad Göran Löfgren 

AB om sammanlagt cirka 530 000 kronor (se bilaga 4), genom att ETD 

Entreprenad Göran Löfgren AB, eller dess underentreprenör, utan ersättning av 

Mikael Sackleen utfört byggnation på Mikael Sackleens privata fastighet i 

Älmsta i Norrtälje kommun. 

 

Vidare har Mikael Sackleen samtidigt missbrukat sin förtroendeställning på SFV 

genom att han felaktigt har attesterat, eller låtit attestera, fakturor om 

sammanlagt cirka 530 000 kronor, varigenom SFV skadats med motsvarande 

belopp, enligt en brottsplan för att täcka kostnaderna för byggnationen på Mikael 

Sackleens privata fastighet i Älmsta i Norrtälje kommun. 

 

På motsvarande sätt har Göran Löfgren samtidigt som företrädare för ETD 

Entreprenad Göran Löfgren AB, 556625-6466, lämnat otillbörliga förmåner till 

Mikael Sackleen för utövningen av dennes anställning om sammanlagt cirka    

530 000 kronor, genom att ETD Göran Löfgren AB, eller dess underentreprenör, 

utfört byggnation på Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta i Norrtälje 

kommun utan ersättning från Mikael Sackleen 
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Göran Löfgren har samtidigt genom att som företrädare för ETD Göran Löfgren 

AB fakturera, eller låta fakturera, SFV enligt en brottsplan för att täcka 

kostnaderna för byggnationen på Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta, 

Norrtälje kommun, främjat Mikael Sackleens gärning i fjärde stycket ovan.  

 

Mikael Sackleen och Göran Löfgren har begått gärningarna med uppsåt.  

 

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett betydande värde, ingått i en 

brottslighet som utövats systematiskt eller i en större omfattning och varit av 

särskilt farlig art.    

 

Lagrum 

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 samt 23 kap 4 

§ brottsbalken 

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken 

10 kap 5 b § och 5 c § brottsbalken 

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 

    

Särskilt yrkande 

1. Det yrkas att 530 000 kronor förverkas från Mikael Sackleen såsom utbyte av 

brott, enligt 36 kap 1 § brottsbalken. 

 

2. Det yrkas att Göran Löfgren ska meddelas näringsförbud för viss tid, enligt 4 

§ lagen (2014:836) om näringsförbud, eftersom han grovt åsidosatt sina 

skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet 

som inte är ringa, enligt åtalspunkt 2 och 5. Näringsförbud är påkallat från 

allmän synpunkt eftersom åsidosättandet varit systematiskt och syftat till 

betydande vinning, samt Göran Löfgren har gjort sig skyldig till brott för 

vilket det lägsta föreskrivna straffet är sex månaders fängelse. 

 

 

6. MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT 
(Bodin), BESTICKNING, GROVT BROTT OCH GROVT GIVANDE AV 
MUTA (Bodin), MUTBROTT, GROVT BROTT OCH GROVT 
TAGANDE AV MUTA (Sackleen) och TROLÖSHET MOT 
HUVUDMAN, GROVT BROTT (Sackleen) (5000-K1353629-16) 
 

Målsägande 

Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM, underrättad. 

 

Gärning 

Mikael Sackleen har under åren 2007-2015 varit anställd som 

förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk (SFV) och har därigenom på 

grund av förtroendeställning fått till uppgift att för SFV sköta en ekonomisk 

angelägenhet. 
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RCB Entreprenad AB, 556861-8572, med säte i Upplands Väsby kommun, har 

haft ramavtal med SFV förvaltningsområde Rosersberg, samtidigt som bolaget 

haft uppdrag att utföra byggnation på Mikael Sackleens privata fastighet i 

Älmsta, Norrtälje kommun.  

 

Mikael Sackleen har under perioden januari 2012 till och med juni 2014 tagit 

emot otillbörliga förmåner för utövningen av anställningen från RCB 

Entreprenad AB om sammanlagt cirka 690 000 kronor (se bilaga 5), genom att 

RCB Entreprenad AB, eller dess underentreprenörer utfört byggnation på Mikael 

Sackleens privata fastighet i Älmsta, Norrtälje kommun utan ersättning från 

Mikael Sackleen. 

 

Vidare har Mikael Sackleen samtidigt i Sigtuna kommun missbrukat sin 

förtroendeställning på SFV genom att han felaktigt har attesterat, eller låtit 

attestera, fakturor om sammanlagt cirka 690 000 kronor från RCB Entreprenad 

AB, varigenom SFV skadats med motsvarande belopp, enligt en brottsplan för 

att täcka kostnaderna för byggnationen på Mikael Sackleens privata fastighet i 

Älmsta, Norrtälje kommun. 

 

På motsvarande sätt har Ingemar Bodin, som varit uppdragstagare och/eller 

företrädare för RCB Entreprenad AB, samtidigt lämnat otillbörliga förmåner till 

Mikael Sackleen för utövningen av dennes anställning om sammanlagt 690 000 

kronor, genom att RCB Entreprenad AB, eller dess underentreprenörer, utfört 

byggnation på Mikael Sackleens privata fastighet i Bjurs Inkoo i Finland utan 

ersättning av Mikael Sackleen. 

 

Ingemar Bodin har samtidigt genom att från RCB Entreprenad AB fakturera, 

eller låta fakturera, SFV enligt en brottsplan för att täcka kostnaderna för 

byggnationen på Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta, Norrtälje 

kommun, främjat Mikael Sackleens gärning, enligt fjärde stycket ovan.  

 

Mikael Sackleen och Ingemar Bodin har begått gärningarna med uppsåt.  

 

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett betydande värde, ingått i en 

brottslighet som utövats systematiskt eller i en större omfattning och varit av 

särskilt farlig art. 

 

Lagrum 

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 samt 23 kap 4 

§ brottsbalken 

10 kap 5 b § och 5 c § brottsbalken och 17 kap 7 § 2 st brottsbalken i sin lydelse 

före 1 juli 2012 

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken och 20 kap 2 § brottsbalken i sin lydelse före 

1 juli 2012 
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10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 

    

Särskilt yrkande 

Det yrkas att 690 000 kronor förverkas från Mikael Sackleen såsom utbyte av 

brott, enligt 36 kap 1 § brottsbalken. 

 

 

Bostadsrättslägenhet i Upplands Väsby kommun 

 

7. GROVT TAGANDE AV MUTA (Lindqvist) och GROVT GIVANDE AV 
MUTA (Bodin) (5000-K1353629-16) 
 

Målsägande 

Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM, underrättad. 

 

Gärning 

Lena Lindqvist har 2013 varit anställd som förvaltningsassistent respektive 

teknisk förvaltare vid SFV Förvaltningsområde Rosersberg. Mikael Sackleen 

har varit hennes närmaste chef. Lena Lindqvist har härvid haft viss egen 

attestbehörighet, sådan behörighet som delegerats till henne från Mikael 

Sackleen samt haft därtill till uppgift att bistå Mikael Sackleen med att attestera 

fakturor.  

 

Ingemar Bodin har under 2013 varit verkställande direktör och företrädare för 

RCB Entreprenad AB, 556861-8572, med säte i Upplands Väsby, som också 

haft ramavtal enligt lagen om offentlig upphandling med SFV 

förvaltningsområde Rosersberg, där Lena Lindqvist tjänstgjorde med Mikael 

Sackleen som chef. 

 

Lena Lindqvist har sommaren 2013, för sina barn, tagit emot otillbörliga 

förmåner för utövningen av anställningen från RCB Entreprenad AB om 

sammanlagt cirka 40 000 kronor (se bilaga 6) genom att RCB Entreprenad AB 

med underentreprenörer, utan ersättning från Lena Lindqvist, utfört byggnation 

på Lena Lindqvists barns bostadsrättslägenhet på Husarvägen 19 i Upplands 

Väsby.  

 

På motsvarande sätt har Ingemar Bodin samtidigt som företrädare för RCB 

Entreprenad AB under sommaren 2013 lämnat otillbörliga förmåner till Lena 

Lindqvist för utövningen av dennas anställning om sammanlagt cirka 40 000 

kronor, genom att RCB Entreprenad AB med underentreprenör utfört 

byggnation på Lena Lindqvists barns privata bostadsrättslägenhet på 

Husarvägen 19 i Upplands Väsby utan ersättning från Lena Lindqvist. 

 

Ingemar Bodin och Lena Lindqvist har begått gärningarna med uppsåt.  
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Brotten är att bedöma som grova eftersom de ingått i en brottslighet som utövats 

systematiskt eller i en större omfattning och varit av särskilt farlig art. 

 

Lagrum 

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken 

10 kap 5 b § och 5 c § brottsbalken 

    

Särskilt yrkande 

Det yrkas att 40 000 kronor förverkas från Lena Lindqvist såsom utbyte av brott, 

enligt 36 kap 1 § brottsbalken. 

 

 

KBF Kultur Bygg och Förvaltning AB – fakturerad fönsterrenovering 

 

8. MEDHJÄLP TILL TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, GROVT BROTT 
(Bodin), GROVT GIVANDE AV MUTA (Bodin), TROLÖSHET MOT 
HUVUDMAN, GROVT BROTT (Sackleen) och GROVT TAGANDE AV 
MUTA (Sackleen) (5000-K1353629-16) 
 

Målsägande 

Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM, underrättad. 

 

Gärning 

Mikael Sackleen har under åren 2007-2015 varit anställd som 

förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk (SFV) och har därigenom på 

grund av förtroendeställning fått till uppgift att för SFV sköta en ekonomisk 

angelägenhet. Vid sidan om sin anställning har Mikael Sackleen varit ledamot, 

VD och aktieägare i KBF Kultur Bygg och Förvaltning AB, 556618-2373, 

(KBF) med säte i Upplands Väsby kommun. 

 

Mikael Sackleen har som företrädare för KBF under perioden juli 2012 till maj 

2015 vid 20 tillfällen ställt ut fakturor till Ingemar Brodin, m u f Ingemar Bodin 

Måleri o Bygg, om sammanlagt cirka 3 770 000 kronor, som också haft uppdrag 

som underentreprenör åt RCB Entreprenad AB, 556861-8572, i olika projekt 

enligt ramavtal med SFV förvaltningsområde Rosersberg där Mikael Sackleen 

varit chef. 

 

Mikael Sackleen har under perioden juli 2012 till juli 2015, i Sigtuna och eller 

Upplands Väsby kommun, tagit emot otillbörliga förmåner för utövningen av 

anställningen från Ingemar Bodin, genom att hans bolag KBF erhållit betalning 

enligt fakturor med sammanlagt cirka 3 770 000 kronor (se bilaga 7) för arbete 

som aldrig utförts. 

 

Vidare har Mikael Sackleen i Sigtuna kommun samtidigt missbrukat sin 

förtroendeställning genom att sammanlagt cirka 3 770 000 kronor 

Ansökan om stämning Sida
Nationella åklagaravdelningen Handling 1307
Riksenheten mot korruption Ärende AM-140481-16
Vice chefsåklagare Martin Bresman 2020-01-28 Handläggare 810-2

13(49)



     

     

     

     

      

 

 

 

 

vidarefakturerats via RCB Entreprenad AB till SFV där Mikael Sackleen 

felaktigt har attesterat, eller låtit attestera, fakturor som betalats av SFV, enligt 

en brottsplan och därigenom skadat SFV med motsvarande belopp enligt ovan. 

 

På motsvarande sätt har Ingemar Bodin samtidigt i Sigtuna kommun eller 

Upplands Väsby kommun lämnat otillbörliga förmåner till Mikael Sackleen för 

utövningen av anställningen genom att han betalat sammanlagt cirka 3 770 000 

till Mikael Sackleens bolag KBF kronor enligt utställda fakturor för arbete som 

aldrig utförts. 

 

Ingemar Bodin har samtidigt, genom att från RCB Entreprenad AB fakturera, 

eller låta fakturera, SFV, enligt en brottsplan för att täcka kostnaderna för 

byggnationen på Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta, Norrtälje 

kommun, främjat Mikael Sackleens gärning, enligt fjärde stycket.  

 

Mikael Sackleen och Ingemar Bodin har begått gärningarna med uppsåt.  

 

Brotten är att bedöma som grova eftersom de avsett betydande värde, ingått i en 

brottslighet som utövats systematiskt eller i en större omfattning och varit av 

särskilt farlig art, samt gärningsmannen använt vilseledande bokföring. 

 

Lagrum 

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 samt 23 kap 4 

§ brottsbalken 

10 kap 5 b § och 5 c § brottsbalken 

10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016 

10 kap 5 a § och 5 c § brottsbalken 

    

Särskilt yrkande 

1. Det yrkas att 3 770 000 kronor förverkas från Mikael Sackleen såsom utbyte 

av brott, enligt 36 kap 1 § brottsbalken. 

2. Det yrkas att Ingemar Bodin ska meddelas näringsförbud för viss tid, enligt 

4 § lagen (2014:836) om näringsförbud, eftersom han grovt åsidosatt sina 

skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet 

som inte är ringa, enligt åtalspunkt 3 och 6-8. Näringsförbud är påkallat från 

allmän synpunkt eftersom åsidosättandet varit systematiskt och syftat till 

betydande vinning, samt Ingemar Bodin har gjort sig skyldig till brott för 

vilket det lägsta föreskrivna straffet är sex månaders fängelse. 

 

9. GROVT BOKFÖRINGSBROTT (Sackleen) (5000-K1353629-16) 
 

Gärning 

Mikael Sackleen har varit styrelseledamot och företrädare för KBF Kultur Bygg 

och Förvaltning AB, 556618-2373, (nedan bolaget) med säte i Upplands Väsby 

kommun.  
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Mikael Sackleen har uppsåtligen under perioden maj 2012 till och med april 

2016 åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att låta bokföra osanna 

kundfakturor, enligt tabell nedan.  

 

Räkenskapsår  Verifikations 

nummer 

Belopp i kronor 

inklusive moms 

Sammanlagt belopp kronor 

inklusive moms per RÅ  

RÅ 2012/13 34 142 812  

 71 341 856  

 100 187 688  

 118 132 175  

 119 208 875  

 128 409 675 1 423 081 

RÅ 2013/14 16 83 662  

 17 104 275  

 18 93 362  

 19 153 894  

 24 72 144  

 50 260 687  

 74 492 552 1 260 576 

RÅ 2014/15 2 17 325  

 34 81 250  

 34 81 250  

 34 243 425   423 250 

RÅ 2015/16 4 190 000  

 5 185 000  

 6 205 000  

 7 109 125 689 125 

 

Till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med 

ledning av bokföringen. 

 

Brotten är att bedöma som grova eftersom gärningarna ingått som ett led i en 

brottslighet som utövats systematiskt och Mikael Sackleen använt osanna 

handlingar.    

 

Lagrum 

11 kap 5 § 2 st brottsbalken 

    

Särskilt yrkande  

Det yrkas att Mikael Sackleen ska meddelas näringsförbud för viss tid, enligt 4 § 

lagen (2014:836) om näringsförbud, eftersom han grovt åsidosatt sina 

skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet 

som inte är ringa, enligt åtalspunkt 1-6 och 8-9. Näringsförbud är påkallat från 
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allmän synpunkt eftersom åsidosättandet varit systematiskt och syftat till 

betydande vinning, samt Mikael Sackleen har gjort sig skyldig till brott för vilket 

det lägsta föreskrivna straffet är sex månaders fängelse. 

 

Bevisbeslag (åtalspunkt 1-9) 

 

Särskilt yrkande  

Det yrkas att nedan angivna beslag av bokföringshandlingar m.m. ska bestå till 

dess domen vunnit laga kraft och därefter lämnas ut till den som anges efter 

respektive punkt. 

 

1. 2016-5000-BG118228 p 2; Göran Löfgren 

2. 2017-0201-BG62139 p 1; Göran Löfgren 

3. 2017-2000-BG19127 p 1-4; Ingemar Bodin 

4. 2017-5000-BG10938 p 1; Ingemar Bodin 

5. 2017-5000-BG14427 p 1-11; Göran Löfgren 

6. 2017-5000-BG14428 p 1-2; Göran Löfgren 

7. 2017-5000-BG14435 p 1-11; Göran Löfgren 

8. 2017-5000-BG14456 p 1-5; Göran Löfgren 

9. 2017-5000-BG14466 p 1-10; Göran Löfgren 

10. 2017-5000-BG14482 p 2-3; Göran Löfgren 

11. 2017-5000-BG14488 p 1-4; Göran Löfgren 

12. 2017-5000-BG14492 p 1-13; Göran Löfgren 

13. 2017-5000-BG14510 p 1-2; Göran Löfgren 

14. 2017-5000-BG14517 p 1-3; Göran Löfgren 

15. 2017-5000-BG14524 p 1; Göran Löfgren 

16. 2017-5000-BG14531 p 1-12; Göran Löfgren 

17. 2017-5000-BG14548 p 1-11; Göran Löfgren 

18. 2017-5000-BG14564 p 1; Göran Löfgren 

19. 2017-5000-BG14571 p 1-12; Göran Löfgren 

20. 2017-5000-BG53301 p 2-19; Göran Löfgren 

21. 2017-5000-BG7993 p 1-6; Mikael Sackleen 

22. 2018-5000-BG106624 p 1-3; Lennart Rylander 

23. 2018-5000-BG132071 p 2-21; Lennart Rylander 

24. 2018-5000-BG47750 p 1-3; Ingemar Bodin 

25. 2019-5000-BG13416 p 1-11; Lennart Rylander 

 

 

Muntlig bevisning (åtalspunkt 1-9) 

 

1. Förhör med den tilltalade Lennart Rylander. 

2. Förhör med den tilltalande Göran Löfgren. 

3. Förhör med den tilltalade Ingemar Bodin. 

4. Förhör med den tilltalade Mikael Sackleen (ska även höras under åtp. 11; 

se muntlig bevisning under den punkten). 
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5. Förhör med den tilltalade Lena Lindqvist. 

6. Vittnesförhör med Karl-Erik Wessman (förhör i Finland) angående arbete 

åt Gylle Byggnadsvård AB och fakturering/tidsredovisning därav, till 

styrkande av att han på uppdrag av Mikael Sackleen och Lennart Rylander 

utfört arbete på Mikael Sackleens privata fastighet i Finland och att det 

funnits en brottsplan att vidarefakturera kostnaderna för byggnationen till 

SFV. Härvid bl.a. till klarläggande av att Karl-Erik Wessman skickat två 

versioner av sina fakturor till Gylle Byggnadsvård AB och att Mikael 

Sackleen personligen gett Karl-Erik Wessman instruktion om vad som 

skulle anges i faktura (”specialvirke…” och inte den byggnation som 

faktiskt utförts). 

7. Vittnesförhör med Anders Englund angående arbete åt Gylle 

Byggnadsvård AB och tidsredovisning därav, till styrkande av att han på 

uppdrag av Lennart Rylander utfört arbete på Mikael Sackleens 

privatbostäder i Älmsta och i Finland och omfattningen av arbetet.  

8. Vittnesförhör med Petra Sandberg bl.a. till styrkande av att Lennart 

Rylander bestämde på vilka projekt arbetad tid skulle faktureras (jfr. 

anteckningar på fakturor i bilaga F7, hp.2 sid. 893 ff. och F8, hp.2 sid. 

937 ff.), att Karl-Erik Wessmans fakturor vidarefakturerades till SFV och 

att Lennart Rylander lämnade henne uppgift om till vilket projekt hos 

SFV som fakturorna skulle hänföras samt att hon uppfattade att ett mejl i 

hp sid. 697 innehöll instruktioner från Mikael Sackleen till Lennart 

Rylander om fakturering på visst objekt hos SFV för av Gylle 

Byggnadsvård AB i Finland utförd/fakturerad byggnation på Mikael 

Sackleens privata bostad där.  

9. Vittnesförhör med Ronnie Hesselgren angående arbete åt Gylle 

Byggnadsvård AB och tidsredovisning därav, till styrkande av att han på 

uppdrag av Lennart Rylander utfört arbete på Mikael Sackleens 

privatbostad i Älmsta och omfattningen därav. Härvid bl.a. till 

klarläggande av att arbetet i Älmsta rapporterades på SFV:s projekt, 

såsom t.ex. Gripsholm, att Ronne Hesselgren tänkte att Mikael Sackleen 

”roffade åt sig av skattepengar men att man inte biter den hand som föder 

en”, eller liknande, att tidrapporter skrevs tillsammans med Lennart 

Rylander enligt dennes instruktioner och att Ronnie Hesselgren fann detta 

obekvämt, och av att Mikael Sackleen i sin tur ”med järnhand” styrde 

(bl.a. Lennart Rylander) beträffande i vilket projekt utfört arbete skulle 

hänföras till. Även till klarläggande av att Anders Rydqvist från Rydqvists 

golv AB flytspacklade i huset i Älmsta i samband med att Ronnie 

Hesselgren och Anders Englund arbetade där och av att Mikael Sackleen 

reagerat över att material hämtats ut på Beijer bygg i Norrtälje kommun 

och inte närmare något av FO Rosersbergs projekt som han ansvarade för.   

10. Vittnesförhör med Jens Björkman (Björkmans golv AB) angående arbete 

åt Gylle Byggnadsvård AB och fakturering/tidsredovisning därav, till 

styrkande av att han på uppdrag av Lennart Rylander utfört arbete på 

Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta, Norrtälje kommun och att 
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det funnits en brottsplan att vidarefakturera kostnaderna för byggnationen 

till SFV. Även till klarläggande av att Mikael Sackleen uttryckligen sa att 

arbetet skulle faktureras på slottsområdet Rosersberg (jfr. hp.2 sid. 1354-

1357), att faktura skickades till Gylle Byggnadsvård AB och av att han 

arbetade där samtidigt som Anders Englund och Ronne Hesselgren från 

Gylle Byggnadsvård AB och att samt att referensen Brevik på faktura från 

Rydqvist golv i hp.2 sid. 1392 syftar på Sacklens fastighet i Älmsta. 

11. Vittnesförhör med Knut Nyblom angående arbete åt ETD och 

tidsredovisning därav, till styrkande av att han på uppdrag av Göran 

Löfgren utfört arbete på Mikael Sackleens privatbostad i Älmsta och 

omfattningen därav. 

12. Vittnesförhör med Björn Tyglare angående arbete åt ETD och 

tidsredovisning därav, till styrkande av att han på uppdrag av Göran 

Löfgren utfört arbete på Mikael Sackleens privatbostad i Älmsta och 

omfattningen därav. Även till klarläggande av att Göran Löfgren berättat 

att Mikael Sackleen sagt till Björn Tyglare att om Göran Löfgren inte 

gjorde som Mikael Sackleen sa kunde det hända att ETD inte fick något 

ramavtal, eller liknande. 

13. Vittnesförhör med Jill Pettersson bl.a. till styrkande av att ETD fått betalt 

för material och arbeten utförda på Mikael Sackleens fastighet i Älmsta, 

att hon själv tog bort flik med PÅGÅENDE under en sammanställning i 

mejlkonversation över arbeten (jfr. hp sid. 1952 och 1957) och att såväl 

Lena Lindqvist som Mikael Sackleen var involverade i frågor om när 

fakturering skulle ske och vad som skulle faktureras. 

14. Vittnesförhör med Rolf Bergström (tidigare misstänkt) angående bolaget 

RCB Entreprenad AB:s näringsverksamhet, ekonomi och administration, 

ramavtal med SFV och bolagets kontakter med Mikael Sackleen, samt 

Ingemar Bodins roll i bolaget, till styrkande av att Ingemar Bodin hanterat 

bolagets ekonomi och fakturering, samt ansvarat för byggnationer på 

Mikael Sackleens privata fastigheter under åren 2012-2014 och att Rolf 

Bergström inte tagit emot kontant s.k. ”svart” betalning avseende dessa 

direkt från Mikael Sackleen. 

15. Vittnesförhör med Benny Bergström angående näringsverksamheten i 

RCB Entreprenad AB och Kultur Bygg och Förvaltning AB och kontakter 

med Mikael Sackleen, fönsterrenovering åt SFV, samt Ingemar Bodins 

enskilda näringsverksamhet och hur faktureringen av SFV gått till, till 

styrkande av att otillbörliga förmåner lämnats till Mikael Sackleen för 

utövningen av anställningen, samt att kostnaden vidarefakturerats till 

SFV, enligt en brottsplan. Vidare ska vittnet Benny Bergström höras 

närmare angående arbete som han utfört åt RCB Entreprenad AB och 

fakturering/tidsredovisning därav, till styrkande av att han på uppdrag av 

Ingemar Bodin utfört arbete på Mikael Sackleens privata fastigheter i 

Norrtälje och Finland som vidarefakturerats till SFV, enligt en brottsplan. 

Benny Bergström ska dessutom höras till vederläggande av uppgift från 

Mikael Sackleen om att två oidentifierade män från Lettland utfört 
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fönsterrenovering för KBF i bl.a. RCB:s lokaler i mycket stor omfattning, 

företrädesvis under helger och kvällstid. 

16. Vittnesförhör med Åke Stålberg angående sina kontakter med Mikael 

Sackleen och Ingemar Bodin vid beställning och leverans av en 

husstomme till Finland, till styrkande av att Ingemar Bodin varit ansvarig 

för byggnationen av Mikael Sackleens privata fastighet i Finland. 

17. Vittnesförhör med Mattias Vässblad angående RCB Entreprenad AB och 

arbete som Widriksson Transport & Combibilar fakturerat Ingemar 

Bodin, samt hans kännedom om fönsterrenoveringar åt SFV, till 

styrkande av att han och hans far Leif Widriksson på uppdrag av Ingemar 

Bodin utfört transporter och arbete på Mikael Sackleens privata fastighet 

i Finland, samt att inga letter anlitats svart för fönsterrenoveringar. 

18. Vittnesförhör med Johnny Backlund, angående arbete åt RCB 

Entreprenad AB och tidsredovisning därav, till styrkande av att han på 

uppdrag av Ingemar Bodin utfört arbete på Mikael Sackleens privata 

fastigheter i Finland.  

19. Vittnesförhör med Markku Nurmela angående arbete åt RCB Entreprenad 

AB, till styrkande av att han på uppdrag av Ingemar Bodin utfört arbete 

på Mikael Sackleens privata fastigheter i Finland och Norrtälje. 

20. Vittnesförhör med Jan Levén angående arbete åt RCB Entreprenad AB 

och fakturering/tidsredovisning därav, till styrkande av att han på uppdrag 

av Ingemar Bodin utfört arbete på Mikael Sackleens privata fastigheter i 

Finland och Norrtälje. 

21. Vittnesförhör med Anders Bengtsson (Anders Bengtssons Mark & Bygg) 

angående hans arbete åt RCB Entreprenad AB och fakturering 

/tidsredovisning därav, till styrkande av att han på uppdrag av Ingemar 

Bodin utfört arbete på Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta, 

Norrtälje kommun och att det funnits en brottsplan att vidarefakturera 

kostnaderna för byggnationen till SFV. 

22. Vittnesförhör med Per-Erik Bergman (Per-Erik Bergman Måleri) 

angående arbete åt RCB Entreprenad AB och fakturering/tidsredovisning 

därav, till styrkande av att han på uppdrag av Ingemar Bodin utfört arbete 

på Mikael Sackleens privata fastigheter i Finland och Norrtälje.  

23. Vittnesförhör med Jonny Blomberg (Smide och Byggnadsvård) angående 

hans arbete åt RCB Entreprenad AB och fakturering /tidsredovisning 

därav, till styrkande av att han på uppdrag av Ingemar Bodin utfört arbete 

på Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta, Norrtälje kommun och att 

det funnits en brottsplan att vidarefakturera kostnaderna för byggnationen 

till SFV. 

24. Vittnesförhör med Mikael Karlsson (Buneco AB) angående arbete åt 

RCB Entreprenad AB och fakturering/tidsredovisning därav, till 

styrkande av att han på uppdrag av Ingemar Bodin utfört arbete på Mikael 

Sackleens privata fastighet i Älmsta, Norrtälje kommun och att det funnits 

en brottsplan att vidarefakturera kostnaderna för byggnationen till SFV. 
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25. Vittnesförhör med Jan Sidmalm angående arbete åt RCB Entreprenad AB 

och tidsredovisning därav, till styrkande av att han på uppdrag av Ingemar 

Bodin utfört arbete på Mikael Sackleens privatbostad i Norrtälje och 

omfattningen därav. 

26. Vittnesförhör med Andreas Olofsson angående arbete åt RCB 

Entreprenad AB och tidsredovisning därav, till styrkande av att han på 

uppdrag av Ingemar Bodin utfört arbete på Mikael Sackleens privatbostad 

i Norrtälje och omfattningen därav. 

27. Vittnesförhör med Daniel Westlin Bengtsson angående arbete åt RCB 

Entreprenad AB och tidsredovisning därav, till styrkande av att han på 

uppdrag av Ingemar Bodin utfört arbete på Mikael Sackleens privatbostad 

i Norrtälje och omfattningen därav. 

28. Vittnesförhör med Patrick Sundin angående arbete åt RCB Entreprenad 

AB och tidsredovisning därav, till styrkande av att han på uppdrag av 

Ingemar Bodin utfört arbete på Lena Lindqvists barns 

bostadsrättslägenhet i Upplands Väsby och omfattningen därav. 

29. Vittnesförhör med Hans Sundström angående arbete åt RCB Entreprenad 

AB och tidsredovisning därav, till styrkande av att han på uppdrag av 

Ingemar Bodin utfört arbete på Lena Lindqvists barns 

bostadsrättslägenhet i Upplands Väsby och omfattningen därav och även 

till klarläggande av att Ingemar Bodin instruerade Hans Sundström att 

skriva Smedsvillan på aktuell faktura (jfr. hp. sid. 3447 och 3748). 

30. Vittnesförhör med Inger Edholm angående städning som utförts på 

fastigheten i Älmsta och fakturering därav, till styrkande av at hon 

uppmanats av andra entreprenörer att fakturera SFV för arbetet och att det 

funnits en brottsplan att vidarefakturera kostnaderna för de aktuella 

byggnationerna till SFV. 

31. Vittnesförhör med ekonom Susanne Pellas, Polismyndigheten, angående 

hennes granskning av bokföringen i KBF Kultur Bygg och Förvaltning 

AB, till styrkande av att Mikael Sackleen uppsåtligen under perioden maj 

2012 till och med april 2016 har åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet 

genom att låta bokföra osanna kundfakturor och att till följd härav har 

rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av 

bokföringen. 

 

Tillägg: Samtliga vittnen i punkt 6-30 ovan ska, även när det inte uttryckligen 

anges, i förekommande fall höras till styrkande av att en brottsplan syftande  

till att fakturera SFV för byggnationerna i Finland och Älmsta funnits och 

tillämpats, till vederläggande av uppgift från Mikael Sackleen om att två 

oidentifierade lettiska män mot kontant betalning, under företrädesvis kvälls- 

och helgtid, utfört omfattande arbete med att renovera fönster för KBF:s räkning 

i bl.a. RCB:s lokal i Rosersberg samt till vederläggande av uppgift från Mikael 

Sackleen om att denne disponerat stora mängder kontanter i bl.a. bostaden med 

vilka han betalt nyssnämnda fönsterrenoverare och för byggnationer på sina egna 

fastigheter i Älmsta och i Finland.  
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Övrig bevisning åtalspunkt 1-9  

 

Upplysning: Förundersökningsprotokollet har följande uppdelning. 

Huvudprotokoll, tilläggsprotokoll 1 (förhör), tilläggsprotokoll 2 (förhörsbilagor) 

tilläggsprotokoll 3 (bokföringsgranskning) och tilläggsprotokoll 4 (övrig 

komplettering). Huvudprotokoll förkortas hp. och tilläggsprotokoll förkortas tp. 

(t.ex. tp.2 sid 1111) 

 

1. Anbudsförfrågan upphandling SFV med underlag november 2012 (hp. sid. 

147-155, 163-168 och 178-186), protokoll 2012-11-20 vid öppnande av 

anbud (hp. sid. 192-194) och tilldelningsbeslut (hp. sid. 204-213), samt 

förlängning av ramavtal (hp. sid. 219, 222, 225, 229 och 243), till 

styrkande av att RCB Entreprenad AB, ETD Entreprenad AB och Gylle 

Byggnadsvård AB haft ramavtal och kunnat vidarefakturera Statens 

fastighetsverk och att de otillbörliga förmånerna lämnats och tagits emot 

för utövningen av Mikael Sackleens anställning som fastighetschef på 

Statens fastighetsverk i Rosersberg. 

2. PM och fotografier fastigheten Bergstrand 1:49, 49, Barösund Finland (hp. 

sid. 268-282), till styrkande av utförd byggnation på Mikael Sackleens 

privata fastighet i Bjurs Inkoo i Finland (att jämföra med åberopad muntlig 

bevisning). 

3. Fotografi, tp.2 sid. 2277, till styrkande av att Gylle Byggnadsvård AB 

utfört arbete på fastigheten Bjurs Inkoo i Finland. 

4. Mail från Mikael Sackleen 2010-09-28 med inbjudan till bl.a. Lennart 

Rylander, till styrkande om att de haft kontakt om byggnationen på Mikael 

Sackleens fastighet i Bjurs Inkoo i Finland redan i september 2010. 

5. Sammanställning arbetsresor till Finland (hp. sid. 291) och utskrifter 

Tallink Siljas bokningssystem (tp.4 sid. 124-133), till styrkande av att 

angivna personer rest till och från Finland aktuella datum för byggnation 

på Mikael Sackleens privata fastighet i Bjurs Inkoo i Finland och inte utfört 

arbete någon annanstans enligt åberopade fakturor. 

6. PM fastigheten Väddö-Brevik 1:21 Norrtälje kommun, fastighetsutdrag 

och mäklarprospekt (hp. sid. 1472-1500), till styrkande av utförd 

byggnation på Mikael Sackleens fastighet i Norrtälje (att jämföra med 

åberopad muntlig bevisning). 

7. Bilaga försäljning småhus, till inkomstdeklaration Mikael Sackleen 

inkomståret 2014 (hp. sid. 1508), till styrkande av Mikael Sackleen angett 

att han haft förbättringsutgifter om 715 000 kr på fastigheten Väddö 

Brevik 1:21, som han saknat underlag för, samt att Mikael Sackleen tagit 

emot otillbörliga förmåner för utövningen av anställningen bestående av 

kostnader för arbete och material på och till fastigheten. 

8. PM husrannsakan Stenbacken 29, Väddö, Norrtälje kommun (hp. sid. 

1512-1546), till styrkande av omfattningen på byggnationen på Mikael 

Sackleens fastighet och storleken på den otillbörliga förmånen samt att 

kostnaden vidarefakturerats till SFV. 
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9. Lennart Rylanders dagboksanteckningar, tp.2 (H8) sid. 1437 – 1442, till 

styrkande av att i vart fall 48 timmars arbete utförts av Gylle Byggnadsvård 

AB på Mikael Sackleens fastighet i Finland. 

10. Faktura och fakturaunderlag innefattande bl.a. tidssedlar för Anders 

Englund, tp. 2 (E4) sid. 486-505 (särskilt sid. 500 och sid. 501), till 

klarläggande av att denne arbetat för Gylle Byggnadsvård AB kring den 

15 - 18 juni 2012 och att Anders Englunds arbete fakturerats till FO 

Rosersberg under projektnamnet Teaterflygeln samt hp. sid. 1238 – 1240 

till klarläggande av att den aktuella fakturan betalts av SFV den 7 

september 2012 med Lena Lindqvist som attestant. 

11. Faktura och fakturaunderlag innefattande bl.a. tidssedlar för Lennart 

Rylander, tp.2 (E8), sid. 566-619 (särskilt sid. 596 och 597), till 

klarläggande av att denne arbetat för Gylle Byggnadsvård AB kring den 

15 - 18 juni 2012 och att Lennart Rylanders arbete fakturerats till FO 

Rosersberg under projektnamnet Teaterflygeln samt hp. sid. 1246 – 1248 

till klarläggande av att den aktuella fakturan betalts av SFV den 26 

september 2012 med Mikael Sackleen som attestant och Lena Lindqvist 

som kontrollant. 

12. Fakturaunderlag, tp.2 (E4) sid. 494, till klarläggande av att Anders 

Englunds och Lennart Rylanders timpenning i juni 2012 översteg 350 

kronor. 

13. Karl-Erik Wessmans faktura 1270 den 11 november 2011 om 58 136 

kronor / 6510 Euro i version ingiven av denne vid förhör i Finland, hp. sid. 

674-675, i version i beslag hos Petra Sandberg med vissa anteckningar om 

under vilket objekt fakturan ska hänföra till och utan Mikael Sackleen som 

referensperson, hp sid. 691-692 (del i Gylles Byggnadsvård AB:s faktura 

nr 20110203; tp.2 sid. 2293-2309, M1). 

14. Mejl från Lennart Rylander till Petra Sandberg om under vilket projekt hos 

SFV som faktura 1270 från Karl-Erik Wessman skulle hänföras till, hp. 

sid. 697, och även mejlkonversation på samma sida om betalning av 

fakturan i vilken bl.a. Mikael Sackleen deltar, bl.a. till klarläggande av att 

en brottsplan fanns. 

15. Kontoutdrag, hp. sid. 562, till styrkande av att Gylle Byggnadsvård AB 

betalat faktura 1270 och till klarläggande av växelkurs vid betalningen. 

16. Utdrag ur SFV:s fakturahanteringssystem, hp. sid. 1218-1220, till 

styrkande av att SFV i februari 2012 betalat den i Gylle Byggnadsvård 

AB:s faktura 20110103 vidarefakturerade fakturan 1270 från Karl-Erik 

Wessman, att Mikael Sackleen attesterat fakturan från Gylle 

Byggnadsvård AB (i vilken faktura 1270 alltså ingick) och att Lena 

Lindqvist var kontrollant vid attesteringen.   

17. Karl-Erik Wessmans faktura 1297 den 28 februari 2012 om 121 727 

kronor / 13 622 Euro ingiven av denne vid förhör i Finland, tp.2 (M2) sid. 

2312-2316, i två versioner med olika referenspersoner och 

arbetsspecifikationer. 
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18. Mejl från Patricia Wessman till Mikael Sackleen, hp. sid. 703, där denna 

bekräftar att fakturan 1297 i viss version enligt angivna anvisningar från 

Mikael Sackleen (faktura i hp. sid. 705; – Leverans av Specialvirke enligt 

avtal) skickats till Gylle Byggnadsvård AB och där Patricia Wessman även 

bifogat en faktura över vilken byggnation som faktiskt utförts (hp sid. 

706).  

19. Mejl från Petra Sandberg till Lena Lindqvist/SFV med Gylle 

byggnadsvård AB:s faktura 20120024 jämte underlag, tp.2 sid. 350-401 

(C24), i vilket underlag bl.a. Karl-Erik Wessmans faktura 1297 på sid. 390 

resp. 391 ingår i två olika versioner (olika referenspersoner och 

specifikationer) och i vilket mejl faktura 1297 på sid. 353 hänförts till SS 

Vagnslidret Personalutrymme. 

20. Kontoutdrag, hp. sid. 720, utvisande att Gylle Byggnadsvård betalt faktura 

1297 och till klarläggande av växelkurs vid betalningen. 

21. Utdrag ur SFV:s fakturahanteringssystem, hp. sid. 1226-1228, till 

styrkande av att SFV i maj 2012 betalat Gylle Byggnadsvård AB för den i 

faktura 20120024 vidarefakturerade fakturan 1297 från Karl-Erik Wessan, 

att Mikael Sackleen attesterat sagda fakturan från Gylle Byggnadsvård AB 

och att Lena Lindqvist var behjälplig vid attesteringen.  

22. Karl-Erik Wessmans faktura 1301(1) daterad den 19 mars 2012 om 90 986 

kronor / 10 220 Euro i mejl från Petra Sandberg till Lena Lindqvist / SFV 

med Gylle Byggnadsvård AB:s faktura 20120023 jämte underlag, tp.2 sid. 

402-423 (C25), i vilket mejl bl.a. faktura 1301 ingår på sid. 413-414 i 

objektet SS Vagnslidret personalutrymme. 

23. Kontoutdrag, hp. sid. 824, utvisande att Gylle betalt faktura 1301(1) och 

till klarläggande av aktuell växelkurs. 

24. Utdrag ur SFV:s fakturahanteringssystem, hp, sid. 1222-1224, till 

styrkande av att SFV i maj 2012 betalt Gylle Byggnadsvård AB för den i 

Gylles faktura 20120023 vidarefakturerade fakturan 1301 (1) från Karl-

Wessman och att Mikael Sackleen attesterat fakturan med Lena Lindqvist 

som kontrollant.    

25. Karl-Erik Wessmans faktura 1301(2) daterad den 16 april 2012 om 117 

493 kronor / 12 949 Euro i mejl från Petra Sandberg till Lena Lindqvist / 

SFV med Gylles faktura 20120040 jämte underlag, tp.2 sid. 431-473 

(C30), i vilket mejl bl.a. faktura 1301(2) ingår på sid. 447 i objektet SS 

Vagnslidret personalutrymme och där det på fakturan på sid. 447 för hand 

antecknats Strömsholm.    

26. Kontoutdrag, hp. sid. 848, utvisande att Gylle byggnadsvård AB betalt 

faktura 1301(2) och till klarläggande av aktuell växelkurs. 

27. Utdrag ur SFV:s fakturahanteringssystem, hp. sid. 1230-1232, till 

styrkande av att SFV i maj 2012 betalat Gylle Byggnadsvård AB (dess 

20120040) för den vidarefakturerade fakturan 1301 (2) och att Lena 

Lindqvist attesterat fakturan. 
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28. Karl-Erik Wessmans faktura 1317 den 7 maj 2012 om 220 332 kronor / 

6510 Euro ingiven av denne vid förhör i Finland, tp.2 (I5) sid. 1612-1614, 

i två olika versioner vad gäller referensperson och arbetsspecifikation. 

29. Gylles Byggnadsvård AB:s faktura 20120049 jämte underlag, tp.2 sid. 

1615-1651 (I6), i vilket mejl bl.a. faktura 1317 på sid. 1642 ingår i 

versionen med Mikael Sackleen som referensperson (jfr. punkten ovan) 

och som hänförs till SS Vagnslidret Personalutrymme.  

30. Kontoutdrag hp. sid. 921-922, utvisande att Gylle Byggnadsvård betalt 

faktura 1317 (två delbetalningar s.d.) och aktuell växelkurs. 

31. Utdrag ur SFV:s fakturahanteringssystem, hp. sid. 1234-1236, till 

styrkande av att SFV i september 2012 betalt Gylle Byggnadsvård AB för 

dess faktura 20120049 i vilken den från Karl-Erik Wessman 

vidarefakturerade fakturan 1317 ingick, och av att Lena Lindqvist 

attesterade fakturan med annan person som kontrollant.  

32. Karl-Erik Wessmans faktura 1330 daterad den 11 juli 2012 om 79 225 

kronor / 9541 Euro ingiven av denne vid förhör i Finland, tp.2 (I7) sid. 

1622-1664 i två versioner.  

33. Mejl den 22 augusti 2012 från Petra Sandberg till Lena Lindqvist med 

Gylle Byggnadsvård AB:s faktura 20120059, tp.2 sid. 536-562 (E6) där 

faktura 1330 på sid. 539 finns med i sammanställning över fakturaunderlag 

hänförligt till objektet SS Vagnslidret Personalutrymme. (Själva fakturan 

och betalningsinformation med växelkurs återfinns dock inte i mejlet.)  

34. Nytt mejl (jfr. punkten i ovan) den 24 september 2012 från Petra Sandberg 

till Lena Lindqvist, hp. sid. 1018-1021 med faktura 1330 och 

betalningsinformation/kontoutdrag bifogade (hp. sid. 1021 även till 

klarläggande av växelkurs). 

35. Utdrag ur SFV:s fakturahanteringssystem, hp. sid. 1242-1244, till 

styrkande av att SFV i den 25 september 2012 betalat Gylle Byggnadsvård 

AB bl.a. för den i dess faktura nr 20120059 vidarefakturerade fakturan 

1330 från Karl-Erik Wessman och att Mikael Sackleen attesterat fakturan 

med Lena Lindqvist som kontrollant. Även till klarläggande av uppgift på 

sid. 1244 i hp. om att Lena Lindqvist den 31 augusti 2012 noterat att 

fakturan spärrats i FE / hos SFV i avvaktan på redovisning. 

36. Mejl från Petra Sandberg till Lena Lindqvist (Gylle Byggnadsvård AB:s 

faktura 2013005), tp.2 sid. 633-654 (E11), med Wessmans faktura 1368 

daterad den 27 december 2012 om 40 936 kronor / samt faktura 10096 

daterad den 5 juni 2012 på 3767 kronor från Holmberg J-E Oy Ab (tp. 2 

sid. 639 resp. sid. 649-651) och kontoutdrag (till klarläggande av 

växelkurs; tp.2 sid. 640 och s. 652) där fakturorna hänförs till projektet SS 

Vagnslidret och där faktura 1368 finns i två olika versioner (bl.a. olika 

referenspersoner och specifikationer) med vissa handskrivna anteckningar 

på den ena av fakturorna (sid. 649). 

37. Utdrag ur SFV:s fakturahanteringssystem, hp. sid. 1250-1252, till 

styrkande av att SFV i mars 2013 betalat Gylle Byggnadsvård AB:s faktura 

2013005 i vilken bl.a. för de vidarefakturerade fakturorna i punkten ovan 
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ingick, och att Mikael Sackleen attesterat fakturan med Lena Lindqvist 

som kontrollant. 

38. Karl-Erik Wessmans faktura 1379 daterad den 13 mars 2013 om 83 906 

kronor / 9921 Euro ingiven av Karl-Erik Wessman vid förhör i Finland i 

två olika versioner, tp.2 sid. 1665-1667 (I8). 

39. Mejl från Petra Sandberg till Lena Lindqvist, tp. 2 sid. 656-680 (E12), med 

endast den ena versionen av faktura 1379 (med påteckning Mariefred; sid. 

668) och kontoutdrag med aktuell växelkurs (sid. 667) och där 

projektnamnet i fakturan från Gylle Byggnadsvård AB till SFV är GS 

Mariefred, Hjortladan. 

40. Utdrag ur SFV:s fakturahanteringssystem, hp. sid. 1254-1256, till 

styrkande av att SFV i maj 2013 betalat Gylle Byggnadsvård AB bl.a. för 

den vidarefakturerade fakturan 1379 och att Mikael Sackleen attesterat 

fakturan från Gylle Byggnadsvård AB med Lena Lindqvist som 

kontrollant. 

41. Karl-Erik Wessmans faktura 1394 daterad den 13 maj 2013 om 64 288 

kronor / 7486 Euro ingiven av Karl-Erik Wessman vid förhör i Finland i 

två olika versioner, tp. 2 sid. 1669-1671 (I9). 

42. Mejl från Lena Sandberg till Petra Lindqvist, tp.2 sid. 685-729 (E15), med 

endast den ena versionen av fakturan 1394 (med påteckning Mariefred på 

sid. 701) och kontoutdrag med aktuell växelkurs (sid. 702) och där 

projektnamnet i fakturan från Gylle Byggnadsvård AB till SFV är GS 

Mariefred, Hjortladan. 

43. Utdrag ur SFV:s fakturahanteringssystem, hp. sid. 1258-1260, till 

styrkande av att SFV i juli 2013 betalat Gylle Byggnadsvård bl.a. för den 

vidarefakturerade fakturan 1394 och att Lena Lindqvist attesterat faktura 

från Gylle med annan person som kontrollant. 

44. Karl-Erik Wessmans faktura 1405 daterad den 17 juni 2013 om 84 758 

kronor / 98818 Euro ingiven av Karl-Erik Wessman vid förhör i Finland i 

två olika versioner, tp.2 sid. 1705-1707 (I11).  

45. Faktura från Gylle Byggnadsvård AB (20130034) och a conto fakturor, 

tp.2 sid. 1674-1704 (I10) med i punkten ovan nämnda faktura 1405 i dess 

ena version (specialvirke), samt Karl-Erik Wessmans faktura 1414 daterad 

den 19 juli 2013 (sid. 1681) om 72 434 kronor / 8231 Euro med 

”Hjortladan” påtecknat. 

46. Kontoutdrag, hp. sid. 1149, 1208 och 1217 till klarläggande av Gylles 

Byggnadsvårds betalning av och växelkurs rörande faktura 1405. 

47. Utdrag ur SFV:s fakturahanteringssystem, hp. sid. 1264, till styrkande av 

att SFV i november 2011 betalt Gylle Byggnadsvård AB:s faktura 

20130034 i vilken bl.a. Karl-Erik Wessmans vidarefakturerade faktura 

1405 och 1414 ingick.  

48. Faktura 1414 i dess ena version och betalningsinformation med uppgift om 

växelkurs och betalning, hp. sid. 1157-1158. 

49. Fakturaunderlag med bl.a. timpenning för Anders Englund, Ronnie 

Hesselgren och Lennart Rylander, hp. sid. 2773, till klarläggande av att 
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deras respektive timpenning hos Gylle Byggnadsvård AB vid den aktuella 

för arbetet på Sackleens fastighet i Älmsta har överstigit 350 kronor. 

50. Dagboksanteckningar, hp. sid. 2940-2968, till klarläggande av att arbete 

av påstådd omfattning utförts på fastigheten i Älmsta.  

51. Sammanställning över kostnader Norrtälje, hp. sid. 2706 och 2742 – 2767 

och PM i hp. sid. 2811 och 2882 till klarläggande av att matinköp / inköp 

gjorts i Älmsta eller i närheten därav i samband med att Rylander, Englund 

och Hesselgren för Gylle Byggnadsvård AB utfört arbete på Sackleens 

fastighet. 

52. Fakturor, hp. sid. 2725, 2729-2734, 2740 och 2741 om inköp på Beijer 

Bygg AB jämte PM angående granskning av information på USB-sticka 

rörande bl.a. fakturor från inköp där, hp. sid. 2708-2741, till styrkande av 

mutbrottslighet avseende fakturabeloppen och därtill till klarläggande av 

att inköpskostnaden i fakturorna inte synes ha vidarefakturerats till SFV.  

53. Fakturor från Svenska Kakel Golv & Bad AB med Jens Björkman som 

referensperson, tp.2 (H4) sid. 1354-1357 och PM i hp. sid. 1533 angående 

grått kakel (jfr nederst på sid i 1355 i tp 2 (H3) om grå klinkers 20 x 20). 

54. Faktura från Rydqvist Golv AB med Anders Rydkvist som referensperson 

(Brevik källare spackling golv), tp. 2 (H4) sid. 1392. 

55. Gylles faktura 20130010 med underlag, tp.2 sid. 893-936 (F7), där 

fakturan från Rydkvist golv AB finns med på s. 932, till klarläggande av 

att fakturan vidarefakturerats till SFV av Gylle Byggnadsvård AB. 

56. Gylles fakturor med 20130011 och 20130019 med tillhörande tidssedlar 

för Anders Englund, Ronnie Hesselgren och Lennart Rylander, tp.2 sid. 

656-680 och 684-729 (E12 och E15), till styrkande av (tillsammans med 

muntlig bevisning) att vidarefakturering skett till SFV för byggnation i 

Älmsta.   

57. Gylles faktura 20130021 med underlag, tp.2 sid. 937-1002 (F8) där 

fakturorna från Svenska kakel AB finns med på sid. 995-998, till 

klarläggande av att fakturan vidarefakturerats till SFV av Gylle 

Byggnadsvård AB samt uppgift om när Gylle Byggnadsvård AB betalade 

fakturan, hp sid. 2895 och 2896. 

58. Utdrag ur SFV:s fakturahanteringssystem, hp. sid. 1254-1260 och 2897-

2903, till styrkande av att SFV i maj-juli 2013 betalat Gylle Byggnadsvård 

AB bl.a. fakturorna 20130010, 20130011, 20130019 och 20130021 i vilka 

vidarefakturerade fakturor och från Svenska kakel AB och Rydqvist golv 

liksom arbete av Anders Englund, Ronnie Hesselgren och Lennart 

Rylander ingått samt att Mikael Sackleen respektive Lena Lindqvist 

attesterat fakturorna. 

59. Fakturor avseende byggnation utförd av ETD vid fastigheten i Älmsta, tp.2 

sid. 2469-2470, 2473, 2476, 2484, 2485, 2486-2488 och 2490-2493. 

60. Sammanställning över tidsedlar avseende bl.a. Knut Nyblom, Kent 

Tyglare, Björn Tyglare och Göran Löfgren, hp. sid. 1774-1775 till 

klarläggande av att dessa fram till och med den 12 september 2013 arbetat 

minst cirka 500 timmar vid fastigheten i Älmsta och till klarläggande av 
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det lägsta timpris för arbete 320 kr som förekommer i fakturor från ETD i 

fakturor i materialet från år 2013 (jfr. t.ex. hp. sid. 2253, 2270 och 2286).    

61. Mejl angående upparbetad tid och svar, hp. sid. 1938-1989, och att 

Norrtälje projekt pågående fanns med som en punkt till med den 14 

augusti (514 433 kronor; sid. 1952) men var borttaget den 12 september 

(sid. 1957) till styrkande av att vidarefakturering skett.  

62. Mejl från Mikael Sackleen och fakturor ingivna av Löfgren vid förhör den 

14 juni 2017, hp. sid. 1449-1459, till styrkande av att brottplan funnits och 

följts och att vidarefakturering skett.  

63. Sammanställning fakturor ETD / SFV juni – december 2013, hp. sid. 1777-

1786, till styrkande av vidarefakturering till SFV. 

64. Mejl, tp.2 sid. 8-52 (A1-A4) till styrkande av att Mikael Sackleen tipsade 

Göran Löfgren om en båt av den i åtalspunkt 2 aktuella typen i juni 2010 

och att en sådan arbets- och representationsbåt fanns i ETD:s bokföring i 

november 2011, att ETD betalade försäkring för båten 2012-2014 och att 

ett utkast till hyresavtal avseende båten mellan ETD och Mikael Sackleen 

upprättades 2013. 

65. Foton från husrannsakan av båt och båtkärra respektive färd med båten den 

15 juli 2015 till styrkande av att den disponerats av Mikael Sackleen i 

Finland, hp. sid. 3519-3520 till klarläggande av att Mikael Sackleen 

disponerat båten. 

66. Kontoutdrag m.m. uppgifter från VTR till styrkande av att släpvagnen 

FAE446 förvärvades av Göran Löfgren i juni 2015 för 15 200 kronor, hp. 

sid. 3525-3529. 

67. Mejl om värdering av båt och motor, hp. sid. 3585-3586, till styrkande av 

att värdet av dessa föremål uppgått till minst cirka 120 000 kronor 

exklusive släpvagn (punkten ovan), dvs. att värdet av båt, motor och 

släpvagn som Mikael Sackleen disponerade inte understeg 120 000 

kronor. 

68. Sammanställning fakturor från RCB Måleri AB (senare RCB Entreprenad 

AB) till Statens fastighetsverk januari-december 2012 (tp.3 sid. 2634-

2639, 2643-2644, 2650, 2658, 2661, 2670, 2672, 2681, 2690, 2692-2694, 

2703, 2715, 2720, 2735, 2737-2738, 2747, 2749, 2759, 2768), till 

styrkande av RCB Entreprenad AB:s fakturering av SFV, enligt en 

brottsplan och att Ingemar Bodins namn stått på fakturorna från och med 

juli 2012. 

69. Faktura daterad 2012-10-08 från Ingemar Bodin till RCB Måleri AB 

avseende konsultuppdrag 615 timmar (hp. sid 3086 och 3090), till 

styrkande av att Ingemar Bodin haft uppdrag åt och företrätt RCB 

Entreprenad AB (tidigare RCB Måleri AB) under år 2012. 

70. Sammanställning RCB Entreprenads engagemang i Handelsbanken (tp. 2 

sid. 2966-2968) och uppgift om fullmakt för Ingemar Bodin (bilaga 

förhörsprotokoll sid. 2934, 2939-2940 och 2946-49), till styrkande av 

Ingemar Bodin varit extern VD och företrätt bolaget i vart fall sedan 2012-

10-31. 
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71. Kopia mail 2012-12-14 kl. 21:52 från Ingemar Brodin till Benny 

Bergström (tp. 1 sid. 66), till styrkande av att Ingemar Brodin haft uppdrag 

för och/eller företrätt RCB Entreprenad AB under år 2012. 

72. Sammanställning aktieköp RCB Entreprenad AB med underlag (hp. sid. 

3595-3597), till styrkande av att Ingemar Bodin från i vart fall februari 

2013 varit delägare i RCB Entreprenad AB. 

73. Mail till Mikael Sackleen med offert timmerhus daterad 2011-12-01 (tp.2 

sid. 312-317), till styrkande av byggnationens omfattning och storleken på 

den otillbörliga förmånen. 

74. Mail till Ingemar Bodin daterat 2012-01-16 (tp. 2 sid. 329), till styrkande 

av att Ingemar Bodin varit byggansvarig för uppförandet av fritidshuset i 

Bjurs Inkoo i Finland (tp.2 sid. 330), till styrkande av Mikael Sackleen i 

januari 2012 haft kontakt med Ingemar Bodin om byggnationen på Mikael 

Sackleens fastighet i Bjurs Inkoo i Finland. 

75. Mail från mailadressen rolf.bergstrom@hotmail.com daterat 2012-01-25 

(tp.2 sid. 332), till styrkande av att Ingemar Bodin använt sig av 

mailadressen och fått uppdraget från Mikael Sackleen att uppföra huset på 

fastigheten i Bjurs Inkoo i Finland. 

76. Köpeavtal daterat 2012-03-08 mellan Ingemar Bodin och säljaren 

Dreamhouse UAB  i Litauen (tp.2 sid. 2857-2859) och kontoutdrag från 

säljarens bankkonto i SEB (tp.2 sid. 2874-2876), till styrkande av att 

Ingemar Bodin varit ansvarig för uppförandet av fritidshuset i Bjurs Inkoo 

i Finland och lämnat Mikael Sackleen en otillbörlig förmån. 

77. Sammanställning Ingemar Bodins bankkonto 472 505 408 i 

Handelsbanken (hp. sid. 409-411), till styrkande av materialkostnaden för 

inköp av husstomme till Finland i svenska kronor och storleken på den 

otillbörliga förmånen som Mikael Sackleen mottagit 

78. Mail från Ingemar Bodin daterat 2012-10-16 till hustillverkaren 

Dreamhouse UAB i Litauen (tp.2 sid. 2854), till styrkande av att Ingemar 

Bodin varit ansvarig för uppförandet av fritidshuset i Bjurs Inkoo i Finland 

och lämnat Mikael Sackleen en otillbörlig förmån. 

79. PM beslag dator (2017-500-BG11405 p. 12) hos Ingemar Bodin 

Ymersvägen 3 Sollentuna (hp. sid. 300–309), till styrkande av att 

mapparna ”Finland” och ”Objekt 114” funnits på datorn och att arbete som 

IB Bygg utfört på Mikael Sackleens fastighet i Bjurs Inkoo i Finland har 

fakturerats RCB Entreprenad AB (tidigare RCB Måleri AB) som haft 

ramavtal med Statens fastighetsverk.  

80. Utskrift faktura med nr 120617-10-156 från aktuell dator i beslag (tp.2 sid. 

629) och uppgift från undersökning av datorn (tp 2 sid. 478), till styrkande 

av att fakturan varit sparad som Finland i datorn och avsett arbete som IB 

Bygg utfört på Mikael Sackleens fastighet i Bjurs Inkoo i Finland men på 

fakturan angetts som utfört för Statens fastighetsverk Rosersberg. 

81. Fakturor från underleverantörer till IB Bygg (hp. sid. 394-397, 401-402), 

till styrkande av att otillbörlig förmån har lämnats och tagits emot i form 

av byggnation på Mikael Sackleens fastighet i Bjurs Inkoo i Finland. 
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82. Fakturor från Dreamhouse UAB, Litauen till Ingemar Bodin (hp. sid. 374, 

379 och 381) till styrkande av att otillbörlig förmån har lämnats och tagits 

emot i form av kostnader för materialinköp till byggnationen på Mikael 

Sackleens fastighet i Bjurs Inkoo i Finland. 

83. Faktura från J Bodins Snickeri (hp. sid. 382) och mail från Ingemar Bodin 

daterat 2012-02-29 (tp.2 sid. 340), till styrkande av att fakturan avsett 

inköp av ”Leksandsdörr” till Mikael Sackleens fastighet i Bjurs Inkoo i 

Finland och att en otillbörlig förmåm lämnats och tagits emot. 

84. Fakturor från Beijer Byggmaterial till Ingemar Bodin (hp. sid. 386-391), 

till styrkande av att fakturorna avsett inköp av material till Mikael 

Sackleens fastighet i Bjurs Inkoo i Finland och att en otillbörlig förmån 

lämnats och tagits emot. 

85. Mail från Ingemar Bodin daterat 2012-03-24 (tp. 2 sid. 344), PM fotografi 

Finland (tp. 4 sid. 144), betalning från Ingemar Bodin 2012-07-06 till 

leverantör av kranbil i Finland (tp.4 sid. 135), faktura daterad 2012-06-24 

med belopp 81 063 SEK från Ingemar Bodin till RCB Måleri AB (tp. 4 

sid. 139) faktura daterad 2012-06-26 med belopp 93 221 från RCB Måleri 

AB till (tp.4 sid. 143), fakturahistorik SFV (tp.4 sid. 140-142), allt till 

styrkande av att en kranbil använts för avlastning av leverans till Mikael 

Sackleens fastighet i Bjurs Inkoo i Finland och att kostnaden för denna 

vidarefakturerats från RCB Måleri till Statens fastighetsverk, enligt en 

brottsplan. 

86. Fakturor från IB Bygg till RCB Entreprenad AB (tidigare RCB Måleri AB) 

(hp. sid. 311-315), till styrkande av att fakturerat arbete utförts av personer 

som befunnit sig i Finland aktuella datum, att timpriset varit minst ca. 350 

kr och att en otillbörlig förmån har lämnats och tagits emot genom 

byggnation på Mikael Sackleens privata fastighet i Bjurs Inkoo i Finland, 

samt att IB Bygg fakturerat RCB Entreprenad AB för vidarefakturering till 

Statens fastighetsverk för arbete på Mikael Sackleens privata fastighet, 

enligt en brottsplan. 

87. Sammanställning banköverföringar från Ingemar Bodin till Markku 

Nurmela (tp.4 sid. 151), till styrkande av att Markku Nurmela på uppdrag 

av Ingemar Bodin utfört arbete på Mikael Sackleens privata fastigheter i 

Finland och Norrtälje. 

88. Sammanställning vidarefakturering materialinköp m.m. från RCB 

Entreprenad AB till SFV avseende Norrtälje (hp. sid 1580), till styrkande 

av till styrkande av att en otillbörlig förmån har lämnats och tagits emot 

genom byggnation på Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta och att 

kostnaden vidarefakturerats till SFV där den attesterats av Mikael 

Sackleen och Lena Lindqvist enligt en brottsplan. 

89. Fakturor från Anders Bengtssons Mark och Bygg till RCB Entreprenad 

AB” (hp. sid. 1709, 1711-1713) varav tre fakturor har en blå post-it 

påklistrad där det står Mikael Sackleens stuga i Älmsta, till styrkande av 

att en otillbörlig förmån har lämnats och tagits emot genom byggnation på 

Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta, Norrtälje kommun, samt att 

Ansökan om stämning Sida
Nationella åklagaravdelningen Handling 1307
Riksenheten mot korruption Ärende AM-140481-16
Vice chefsåklagare Martin Bresman 2020-01-28 Handläggare 810-2

29(49)



     

     

     

     

      

 

 

 

 

det angetts ”slottsområde och ”MSB” med referens Ingemar Bodin på 

fakturorna för vidarefakturering till SFV enligt brottsplan. 

90. Faktura från RCB Entreprenad AB till SFV (hp. sid. 1710), 

attesthandlingar faktura (hp. sid. 1748-1751), till styrkande av att 

kostnaden för byggnation på Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta, 

Norrtälje kommun, vidarefakturerats till SFV där den attesterats av Mikael 

Sackleen och Lena Lindqvist enligt en brottsplan. 

91. Faktura från RCB Entreprenad AB till SFV (hp. sid. 1755), 

attesthandlingar faktura (hp. sid. 1752-1754), till styrkande av att 

kostnaden för byggnation på Mikael Sackleens privata fastighet i Älmsta, 

Norrtälje kommun, vidarefakturerats till SFV där den attesterats av Mikael 

Sackleen och Lena Lindqvist enligt en brottsplan. 

92. Fakturor från Smide och Byggnadsvård till RCB Entreprenad AB (tidigare 

RCB Måleri AB) (hp. sid. 1707-1708), till styrkande av att en otillbörlig 

förmån har lämnats och tagits emot genom byggnation på Mikael 

Sackleens fastighet i Älmsta, Norrtälje kommun, samt att det angetts 

”slottsområde och ”MSB” med referens Ingemar Bodin på fakturorna för 

vidarefakturering till SFV enligt brottsplan. 

93. Fakturor från Per Bergman Bygg o Måleri till RCB Entreprenad AB 

(tidigare RCB Måleri AB) (hp. sid 1642-1692), till styrkande av att Per 

Bergman fakturerat RCB Entreprenad AB för arbete under 2012 på Mikael 

Sackleens fastighet i Älmsta, Norrtälje kommun, oklart vilken eller vilka 

faktura/-or, för vidare fakturering till SFV enligt brottsplan, och att en 

otillbörlig förmån därigenom lämnats till Mikael Sackleen. 

94. Fakturor från JL Fastighetsservice till RCB Entreprenad AB (tidigare RCB 

Måleri AB) (hp. sid 1693-1706), till styrkande av att Jan Levén fakturerat 

RCB Entreprenad AB för arbete under 2012 på Mikael Sackleens fastighet 

i Älmsta, Norrtälje kommun, oklart vilken eller vilka faktura/-or, för vidare 

fakturering till SFV enligt brottsplan, och att en otillbörlig förmån 

därigenom lämnats till Mikael Sackleen. 

95. Ansökan installation värmepump Norrtälje kommun inkommen 2013-07-

02 (hp. sid. 1600), beslut Norrtälje kommun 2013-07-11 (fup. sid. 1604), 

faktura från Buneco AB till RCB Entreprenad AB (tidigare RCB Måleri 

AB) med underlag (hp. sid. 1607 och 1611-1612), till styrkande av Buneco 

AB fakturerat RCB Entreprenad AB för installation av värmepump på 

Mikael Sackleens fastighet i Älmsta, Norrtälje kommun, och att en 

otillbörlig förmån därigenom lämnats till Mikael Sackleen. 

96. Faktura från Buneco AB till RCB Entreprenad AB (tidigare RCB Måleri 

AB) med underlag (hp. sid. 1616), till styrkande av att en otillbörlig 

förmån har lämnats och tagits emot genom utfört arbete på Mikael 

Sackleens fastighet i Norrtälje kommun, samt att det angetts ”utförda 

arbeten Gripsholm” på fakturan för vidarefakturering till SFV enligt 

brottsplan.  

97. Mail 2013-08-07 från Mikael Sackleen till micke@buneco.se (tp.2  sid. 

1008), till styrkande av att Mikael Sackleen styrt Buneco AB:s fakturering 
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av RCB Entreprenad AB och SFV och att en otillbörlig förmån lämnats till 

Mikael Sackleen. 

98. Mail 2013-09-24 från Ingemar Bodin till micke@buneco.se (tp.2 sid. 

1061) till styrkande av Buneco AB fakturerat RCB Entreprenad AB för 

installation av värmepump på Mikael Sackleens fastighet i Norrtälje 

kommun och att en otillbörlig förmån därigenom lämnats till Mikael 

Sackleen, samt att kostnaden vidarebefordrats till SFV enligt brottsplan. 

99. Sammanställning vidarefakturering materialinköp m.m. från RCB 

Entreprenad AB till SFV avseende Norrtälje (hp. sid 1580 [åberopas också 

enl. p. 88]), fakturor från AB Lundquist & Lindroth och Beijer 

Byggmaterial AB, (hp. sid. 1581 och 1583), faktura från RCB Entreprenad 

AB till SFV (hp. sid. 1582 och 1588), orderbekräftelse (hp. sid. 1585-

1587), mailväxling Ingemar Bodin angående fönster (hp. sid. 1589, 1591 

och 1594), till styrkande av att en otillbörlig förmån har lämnats och tagits 

emot genom material till Mikael Sackleens fastighet i Norrtälje kommun, 

samt att kostnaden vidarefakturerats till SFV enligt en brottsplan. 

100. Mailväxling 2014-01-30 - 2014-02-11 mellan Ingemar Bodin och Åsa 

Broberg Beijer Byggmaterial (tp.2 sid. 1154-1160), till styrkande av att en 

otillbörlig förmån om sammanlagt cirka 211 288 kr har lämnats och tagits 

emot genom material till Mikael Sackleens fastighet i Norrtälje kommun. 

101. Exempel fakturor utställda av RCB Entreprenad AB (hp. sid 3284 och 

3301, samt tp.1 sid. 2693), till styrkande av att fakturerad timpenning för 

arbete åren 2012-2014 2013 varit mellan 335-352 kr. 

102. Mejl från Lena Lindqvist till Ingemar Bodin om när arbetet på Husarvägen 

kunde påbörjas, hp. sid. 3767. 

103. Mejl mellan Patrick Sundin och Ingemar Bodin m.fl. angående prover på 

klinkers / kakel, byggstart och Lena Lindqvists materialval, hp. sid. 3767-

3771 till styrkande av att Lena Lindqvist och Ingemar Bodin 

kommunicerat om mutan. 

104. PM om Husarvägen 19 i Upplands Väsby angående ägarförhållanden 

m.m., hp. sid. 3734-3741, till klarläggande av att bostadsrätten ägdes av 

Lena Lindqvists barn 

105. Fakturor från underleverantörer som utfört arbete på Husarvägen 19, hp 

sid. 3443-3449, till styrkande att byggnationen utfördes med RCB:s 

underleveantör 

106. Faktura från RCB till SFV och attest/kundfaktura hp. sid. 3550-3753 till 

klarläggande av att vidarefakturering till SFV skett och att Lena Lindqvist 

själv attesterat fakturan (även till klarläggande av att Lena Lindqvist varit 

involverad i brottsplan rörande andra åtalspunkter). 

107. Sammanställning fakturor från KBF till Ingemar Bodin och avstämning 

bankkonto (hp. 3021-3024), samt kopior av aktuella fakturor (hp. 3425-

3445), till styrkande av att Mikael Sackleen ställt ut osanna fakturor till 

Ingemar Bodin avseende arbete som aldrig utförts och att han mottagit en 

otillbörlig förmån för utövningen av anställningen från Ingemar Bodin. 
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108. Faktura med underlag från Ingemar Bodin till RCB Entreprenad AB (hp. 

sid 3147), som exempel till styrkande av KBF:s fakturor vidarefakturerats 

till RCB Entreprenad AB och SFV enligt en brottsplan. 

109. Sammanställning RCB Entreprenad AB:s kundfakturor till SFV för år 

2012 (hp. 3216-3239), för år 2013, avser endast ev. fönster (hp. 3240-

3244), år 2014, avser endast ev. fönster (hp. 3297-3298) och år 2015, avser 

endast ev. fönster (hp. 3321-3327), till styrkande att Ingemar Bodin 

vidarefakturerat kostnader från RCB Entreprenad AB till SFV enligt en 

brottsplan. 

110. Mail 2013-09-16 från Mikael Sackleen (hp. sid. 3509), till styrkande av att 

fakturerat arbete inte utförts och att han mottagit en otillbörlig förmån för 

utövningen av anställningen från Ingemar Bodin. 

111. PM finansiell utredning KBF Kultur och Bygg Förvaltning AB (tp.4 sid. 

237-251), till styrkande av att KBF saknat kostnader motsvarande den 

verksamhet som fakturerats och att fakturerat arbete inte utförts, samt att  

Mikael Sackleen mottagit en otillbörlig förmån för utövningen av 

anställningen från Ingemar Bodin. 

112. PM bokföringsgranskning KBF Kultur och Bygg Förvaltning AB (tp.3 sid. 

2-14), till styrkande av att Mikael Sackleen uppsåtligen under perioden 

maj 2012 till och med april 2016 har åsidosatt bolagets 

bokföringsskyldighet genom att låta bokföra osanna kundfakturor och att 

till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med 

ledning av bokföringen. 

 

 

10. OLOVLIGT FÖRFOGANDE (Sackleen) (5000-K1353629-16) 
 

Målsägande 

Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 STOCKHOLM, underrättad. 

 

Gärning 

Mikael Sackleen har olovligen i Sigtuna kommun tagit en matta tillverkad av 

Märta Måås Fjätterström AB (MMF) och värd cirka 130 000 kronor, eller av inte 

ringa värde, som tillhört SFV/staten, men som Mikael Sackleen under oktober - 

jultid 2015 haft i sin besittning i sin dåvarande bostad i Köksflygeln på 

Rosersbergs slott. Mikael Sackleens åtgärd har lett till att SFV/staten blivit av 

med mattan. Det har skett någon gång mellan den 21 oktober 2015 och den 31 

december 2015.    

 

Mikael Sackleen har begått gärningen med uppsåt.  

 

Lagrum 

10 kap 4 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017 
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Muntlig bevisning 

1. Förhör med Mikael Sackleen, vidgår att han kört en annan av honom själv 

på en s.k. loppmarknad inköpt (MMF-)matta som legat i köksflygeln 

hösten/vintern 2015 till en kretsloppsstation i juletid 2015  

 

2. Vittnesförhör slottsarkitekten med Eva Göransson till styrkande av att den 

MMF-matta som ses på foton från oktober 2015 i köksflygelns vardagsrum 

(Sackleens dåvarande bostad; bl.a. fup. del 6 s. 3782 och s. 3804) är samma 

matta som den som inköptes på 1960-talet av Civilförsvarsstyrelsen till 

Junoflygeln (jfr. fup del 6 s. 3802-3803), att Sackleen i oktober 2015 hade 

MMF-mattan i sin besittning i köksflygeln och att den då syntes vara i gott 

skick. 

3. Sakkunnigförhör per telefon Anette Granlund, Bukowkis, till klarläggande 

av att MMF-mattans värde uppgår till cirka 130 000 kronor (telefonförhör 

tillfyllest) 

 

Skriftlig bevisning  

PM och mejl rörande matta, hp. sid. 3774-3782, 3797-3809 och 3908-3913 till 

styrkande av att Mikael Sackleen tagit den MMF-matta som inköptes på 1960-

talet av Civilförsvarsstyrelsen till Junoflygeln och dess värde samt till 

vederläggande av uppgift om att den matta som låg i bostaden köksflygeln 

hösten/vintern 2015 var en annan matta som Mikael Sackleen själv köpt på en 

s.k. loppmarknad eller liknande. 

 

 

11. TJÄNSTEFEL (Anderson) (5000-K1353629-16) 
 

Gärning 

Björn Andersson har under perioden juli 2014 – januari 2017 varit 

generaldirektör för Statens fastighetsverk (SFV), med säte i Stockholm, och har 

lett och ansvarat för verksamheten i myndigheten under styrelsen med skyldighet 

att informera densamma om verksamheten. 

 

Första gången i december 2014 och sedan vidare under våren 2015 har Björn 

Andersson genom anställda i SFV informerats om misstankar om allvarlig 

brottslig verksamhet avseende SFV:s förvaltningsområde Rosersbergs slott och 

i synnerhet fastighetschefen Mikael Sackleen. I april/maj 2015 har Björn 

Andersson fått information om oklarheter i faktureringen från bolag som haft 

ramavtal med förvaltningsområdet och uppmanats att granska aktuella fakturor. 

Mot slutet av september 2015 har Björn Andersson muntligen informerat Mikael 

Sackleen om de brottsmisstankar som riktats mot honom, varpå Mikael Sackleen 

den 30 september 2015 sagt upp sig från SFV med begäran om sista 

tjänstgöringsdag två månader senare. Björn Andersson har först i maj 2016 

informerat verkets styrelse om misstankarna och i samma månad låtit tillsätta en 

extern utredning med uppdrag att ta fram underlag för en eventuell åtalsanmälan, 
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vilket lett fram till att SFV gjort en sådan den 27 oktober 2016, som föranlett 

åtalsbeslut i aktuellt mål.  

 

Björn Andersson har, enligt ovan, uppsåtligen eller av oaktsamhet vid 

myndighetsutövning i vart fall 1 oktober 2015 - 26 oktober 2016 åsidosatt vad 

som gällt för uppgiften som generaldirektör genom underlåtenhet att göra en 

åtalsanmälan avseende skälig misstanke om brott enligt 22 § lagen om offentlig 

anställning (1994:260).   

 

Gärningen är inte att anse som ringa. 

 

Lagrum 

20 kap 1 § 1 st brottsbalken 

    

1. Förhör med tilltalade Björn Andersson. 

2. Vittnesförhör med tidigare energispecialisten vid SFV Mikael Gustafsson om 

sina kontakter med Björn Andersson innan julen 2014 bl.a. till styrkande av att 

Björn Andersson informerades om att personalen kände oro över av Mikael 

Sackleens agerande, att det förekom oriktiga fakturor och att man härvid 

tillskansade sig själv förmåner och att något inte stod rätt till i FO Rosersberg, 

att Mikael Gustafsson inte kände förtroende för mellanchefer i organisationen 

utan därför gick direkt till GD, att Björn Andersson verkade förvånad och 

bekymrad över den information han fick samt att Björn Andersson sa att han 

skulle tillsätta en utredning av ekonomin och överväga om det fanns anledning 

att göra en polisanmälan; allt till styrkande av att i vart fall skälig misstanke om 

brott som ska anmälas till åtal förelåg väl i oktober 2015. 

3. Vittnesförhör med Richard Lindvall till bl.a. till styrkande av att han från och 

med januari 2015 informerade Björn Andersson om misstänkta brott i FO 

Rosersberg och att Björn Andersson väl framme i oktober samma år, sedan vissa 

förhållanden som Richard Lindvall påtalat visat ha fog för sig, hade bort göra en 

åtalsanmälan.   

4. Vittnesförhör med upphandlingschefen Peter Lob Granevi om det uppdrag 

han fick av Björn Andersson i april/maj 2015 (utan information om Mikael 

Sackleens eventuella inblandning i saken) om att kontrollera avropsordningen 

på s.k. ramavtal bl.a. till styrkande av att Granevi efter fullgjort uppdrag den 21 

maj 2015 sa till Björn Andersson att man borde gå vidare med fakturorna och 

titta på dem i stället; allt till styrkande av att i vart fall skälig misstanke om brott 

som ska anmälas till åtal förelåg väl i oktober 2015. 

5. Vittnesförhör med ekonomichefen Ingegerd Linde om det uppdrag hon utan 

närmare instruktioner fick av Björn Andersson under våren 2015 om att titta på 

leverantörsfakturorna från RCB Entreprenad AB (jfr. åtalspunkterna 1-9 ovan) 

och den granskning med bäring på attestordning och beloppsgränser som Lindes 

underordnade Irina Kulik kom att göra utifrån den allmänna information som 

givits av Björn Andersson, till styrkande av att Björn Andersson inte varit 

tillräcklig aktiv i att hämta in upplysningar för ställningstagande i fråga om 
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åtalsanmälan och att han bort ge ett precisare utformat uppdrag med mer 

bakgrundsinformation till Linde; allt till styrkande av att i vart fall skälig 

misstanke om brott som ska åtalsanmälas förelåg i oktober 2015. 

6. Vittnesförhör med SFV:s fastighetsdirektör Johan Zetterberg (tidigare 

misstänkt) bl.a. om vad Björn Andersson och Mikael Sackleen sade vid ett möte 

i september 2015 och efterföljande händelseförlopp i anslutning till mötet och 

att Björn Andersson vid mötet berättade om de beskyllningar som framkommit, 

att Mikael Sackleen förnekade att han begått någon brottslig handling, att Mikael 

Sackleen sa att han skulle fundera, att Mikael Sackleen återkopplande efter ca 

en vecka och då sa att han skulle sluta eftersom han kände att han inte hade deras 

(JZ:s och BA:s; åkl.s anm.) förtroende, samt vad Björn Anderson vid mötet 

påstod att Mikael Sackleen skulle gjort närmare bl.a. gällde kontakter med 

leverantörer och att Mikael Sackleen skulle ha tillskansat sig pengar; allt till 

styrkande av att Andersson bort göra åtalsanmälan i vart fall efter mötet. Även 

till klarläggande av att den omständigheten att Mikael Sackleen sade upp sig kort 

efter mötet för Johan Zetterberg syntes bekräfta att uppgifterna som 

presenterades av Björn Andersson faktiskt var riktiga - samt att det var Björn 

Andersson som ansvarade för frågan om åtalsanmälan; allt till styrkande av att i 

vart fall skälig misstanke förelåg och av att Björn Andersson bort göra en 

åtalsanmälan. 

7. Förhör med Mikael Sackleen (tilltalad under andra åtalspunkter ovan) 

angående vad som förekom vid hans möte möte med Johan Zetterberg och Björn 

Andersson i mitten/slutet av september 2015 till styrkande av att Björn 

Andersson nöjde med de förklaringar som Mikael Sackleen lämnade vid mötet 

och att förklaringarna från Mikael Sackleen till innehållet liknade de som Mikael 

Sackleen lämnat i polisförhör den 26 januari 2017 (jfr. delgivning av misstankar 

i förhör den dagen)  

8. Vittnesförhör med tidigare fastighetsjuristen vid SFV Mattias Berlin om när 

han (av en s.k. visselblåsare) först fick reda på misstankar om eventuella 

ekonomiska oegentligheter på SFV i Rosersberg, vad han då fick reda på (bl.a. 

att Mikael Sackleen enligt Richard Lindvall försökt få annan att godkänna vissa 

fakturor), sina kontakter med Björn Andersson om informationen samt om sin 

kännedom om ifall Andersson vidtog några åtgärder samt om sina egna åtgärder 

med anledning av detta för till styrkande av att Andersson bort göra 

åtalsanmälan. Vidare till styrkande av att Björn Andersson under 

sensommaren/tidig höst 2015 (oriktigt) sa att han hade haft kontakt med polisen 

och att de gjort bedömningen att det Andersson hade inte var tillräckligt för 

polisanmälan, att han fått information och att ”locket lagts på” när Mikael 

Sackleen slutade, att han vid möte med bl.a. Björn Andersson i början av 2016 

frågade denne hur han tänkte kring anmälan enligt 22 § LOA, att Andersson vid 

den tiden oavbrutet ville ha (eller tycktes vilja ha) ännu mera tid innan 

polisanmälan samt att frågan om polisanmälan i början av 2016 tycktes obekväm 

för Björn Andersson; allt till styrkande av att i vart fall skälig misstanke om brott 

som ska anmälas till åtal förelegat. 
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9. Vittnesförhör med tidigare chefsjuristen vid SFV Tomas Gustavsson om när 

han under andra halvåret 2015 först fick reda på misstankar om eventuella 

ekonomiska oegentligheter i FO Rosersberg och vad han då fick reda på; allt till 

styrkande av att i vart fall skälig misstanke om brott som ska anmälas till åtal 

förelegat. 

10. Vittnesförhör med Annika Flygare (chef för internrevisionen, SFV) 

angående om när hon först fick reda på misstankar om eventuella ekonomiska 

oegentligheter i FO Rosersberg, vad hon då fick reda på, av vem och vilka 

åtgärder som då vidtogs. Vidare om av att Björn Andersson i januari 2016 sa att 

han inte hade tillräckligt med underlag för att göra polisanmälan. Även till 

klarläggande av att ekonomichefen Linde inte fick reda på vad saken gällde när 

hon våren 2015 fick i uppdrag av Andersson att granska vissa fakturor samt att 

en informell arbetsgrupp som tittade på misstankarna kom att bildas först sedan 

Mikael Sackleen slutat arbeta vid SFV och om det som framkom vid sagda 

arbetsgrupps fortsatta arbete; allt till styrkande av att i vart fall skälig misstanke 

om brott som ska anmälas till åtal förelegat. 

11. Vittnesförhör med Johan Bergner (SFV, f.d. HR-chef som ingick i SFV:s 

ledningsgrupp) angående när han först fick reda på misstankar om 

eventuella ekonomiska oegentligheter i FO Rosersberg, av vem/vilka, sina 

kontakter med Björn Andersson om detta och om vilka åtgärder som då vidtogs; 

allt till styrkande av att i vart fall skälig misstanke om brott som ska anmälas till 

åtal förelegat. 

12. Vittnesförhör med SFV:s styrelseordförande Sten Olsson till klarläggande av 

att styrelsen informerades om misstankarna först vid lunchtid den 11 maj 2016, 

att det var Björn Anderssons personliga ansvar som GD att besluta om 

åtalsanmälan, samt att Björn Andersson den 11 maj 2016 gav uttryck för att han 

kände ett starkt obehag över misstankarna och att han upplyste Sten Olsson att 

det gällde en medarbetare vars anställning var avslutad.   

 

Övrig bevisning   

1. Arbetsordningar, hp. sid. 3938-3949 (särskilt sid. 3942 p 3 och 4 och s. 3947 

samma punkter) till klarläggande av GD:s ansvar inför styrelsen.  

2. Mejl rörande tillsynsplikt och sammanställning av dessa, hp. sid. 4084-4198 

till klarläggande av att i vart fall skälig misstanke förelegat vilket bort 

föranleda en anmälan till åtal. 

3. KPMG:s förslag till anmälan i oktober 2016 och dess bakomliggande 

utredning och rekommendation, hp. sid. 4209-4266, till klarläggande av att i 

vart fall skälig misstanke förelegat och att Björn Andersson borde ha gjort en 

åtalsanmälan. 

4. Åtalsanmälan, hp. sid. 4-7, till styrkande av att Statens fastighetsverk gjort 

åtalsanmälan först 2016-10-27. 

5. SMS, hp. sid. 4302-4303, bl.a. till klarläggande av att uppgift om 

oegentligheter kring byggnation av Mikael Sackleens hus i Finland med 

bäring på underentreprenör till SFV lämnades till Björn Andersson av en s.k. 

visselblåsare i början mars 2015 samt av att om att uppgift lämnades av en  
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visselblåsare den 2 mars 2015 till Björn Andersson om att Mikael Sackleen 

via sitt eget bolag (dvs. KBF i huvudåtalet ovan; åkl:s anm.) tog 5 % av vad 

vissa underentreprenörer fakturerade till förvaltningsområdet. Även till 

styrkande av att visselblåsaren den 3 mars 2015 SMS:ade att han inte tänkte 

godkänna viss faktura; allt till styrkande av att i vart fall skälig misstanke som 

bort föranleda en anmälan till åtal förlegat väl framme i oktober 2015. 

6. Utskrift av del av intervju med Björn Andersson i TV4, hp.4 sid. 123, där 

Björn Andersson på fråga om att han skulle ha försökt tysta ner historien (vid 

FO Rosersberg; åkl:s anm.) svarade att han någonstans i sitt undermedvetna 

hade hoppats att saken skulle rinna ut i sanden och att det skulle visa sig att 

påståendena visade sig vara felaktiga, till klarläggande av uppsåt eller 

oaktsamhet hos Björn Andersson   

 

 

Handläggning 

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen är cirka 21 dagar, se åklagarnas utkast 

till huvudförhandlingsplan, bilaga 8. 

 

Muntlig förberedelse enligt 45 kap 13 § rättegångsbalken påkallas med hänsyn 

till målets omfattning. Detta så att en huvudförhandling kan genomföras på ett 

ändamålsenligt sätt (främst tidsplanering och vilka omständigheter i målet som 

är ostridiga). 

 

Notera att ett vittnesförhör (Karl-Erik Wessman) ska genomföras i Finland. 

 

Följande personalia bör inhämtas: Frivårdsyttranden. 

 

Åklagarbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Bresman  Nicklas Englund 
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Bilaga 1 (åtalspunkt 1) 

 

Underleverantör Faktura nr. Datum Belopp 

SEK 

inklusive 

moms 

(respektive 

i Euro) 

Sidhänvisning 

fup. 

F:MA Kaj-Erik 

Wessman  

1270  111111 58 136      

(6 510) 

sid. 674-675 / 

691-692 / 695-

696 

        ” 1297 120228 121 727 

(13 622) 

sid. 705-707 / 

702 

        ” 1301 (1) 120319 90 986 

(10 220) 

sid. 799-800 / 

822-823 

        ” 1301 (2) 120416 117 493 

(12 946) 

sid. 808-810 / 

849 / 885 

        ”     1317 120507  220 332      

(24 800) 

sid. 887-889 / 

892 / 920 

        ” 1330 120711 79 225      

(9 541) 

sid. 957 – 959 

/ 961 / 1020  

        ” 1368 121227 40 936      

(4 691) 

sid. 1032-1034 

/ 1051-1053 

Holmberg J-E Oy 

Ab 

1000696  

120605 

3 767      

(430) 

sid. 1031  

F:MA Kaj-Erik 

Wessman     

1379  

130313 

83 906      

(9 921) 

sid. 1060-1062 

/ 1058-1059 / 

1077 

        ”    1394    

130513 

64 288      

(7 486) 

sid. 1095-1097 

/ 1090  / 1100 / 

1117 

        ”  1405  

130617 

 84 758     

(9 818) 

sid. 1146-1148 

/ 1176 

        ”  1414  

130719 

 72 434     

(8 231) 

sid. 1181-1183 

/ 1157 

Eget arbete 8 dagar 

om 6 timmar kring 

den 15- 18 juni 

2012*  

20120051 

och 

20120060 

  17 664 sid. 596 (610) 

och 627 (650) 

Totalt belopp SEK   1 055 652  

 

*Räknat på 368 kr/tim enligt lägsta pris som framgår av fakturor. 
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Bilaga 2 (åtalspunkt 3) 

 

Underleverantör Faktura nr. Datum Belopp 

SEK 

inklusive 

moms 

Sidhänvisning 

fup. 

Widriksson 

Transport & 

Combibilar AB 

383591 120608 73 440* sid. 395 

        ” 383593 120620 33 320 sid. 396 

        ” 383595 120801 128 876** sid. 397 

        ” 383001 121003 72 958 sid. 401 

        ” 383004 121022 66 829 sid. 402 

JL Fastighetsservice 121002 121024 42 532 sid. 394 

Materialinköp 

leverantör 

Faktura nr. Datum Belopp 

SEK 

inklusive 

moms 

Sidhänvisning 

fup. 

Dreamhouse 

(Estland) 

20120125 120125 11 390 

(1 250 

Euro) 

sid. 381 och 

409 

        ” 20120319 120319 252  562 

(28 175 

Euro) 

sid. 379 och 

409 

        ” 20120522 120522 211 075 

(23 178 

Euro) 

sid. 374 och 

409 

Beijer Bygg 80184480913 120726 49 081 sid. 387 

        ” 80185424712 121012 23 498 sid. 388-390 

        ” 80185464114 121013 5 876 sid. 391 

J Bodin Snickeri 27207 120913 28 750 sid. 382 

Eget arbete/hyra 

kranbil etc. 

Faktura nr. Datum 

 

Belopp 

SEK 

inklusive 

moms 

Sidhänvisning 

fup. 

Ingemar Bodin 

Bygg och Måleri 

120312-10-

148 

120604 67 200*** sid. 311 

        ” 120617-10-

150 

120624 18 550*** sid. 312 

        ” 120617-10-

151 

120624 81 063 sid. 139 (tp. 4) 
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        ” 120617-10-

156 

120803 72 800*** sid. 313 

        ” 120617-10-

164 

121004 38 850*** sid. 314 

        ” 120617-10-

169 

121024 24 500* sid. 315 

Totalt belopp SEK   1 303 150  

 

* Delbelopp av faktura när Mattias Vässblad och Leif Widriksson varit i 

Finland (120526-120604). 9 dagar, 12 tim/dag, 2 personer, 340 kr/tim. 

** Transport, arbete och diverse, 35 020 kr + 89 760 kr + 4 096 = 128 876 kr 

*** Räknat på Ingemar Bodin och Markku Nurmela när de befunnit sig i 

Finland med 350 kr/tim enligt lägsta pris som framgår av fakturor. 
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Bilaga 3 (åtalspunkt 4) 

 

 

Underleverantör Faktura nr. Datum Belopp 

SEK 

inklusive 

moms   

Sidhänvisning 

fup. 

Rydqvist Golv AB   984140 130318 62 848 sid. 2889 

Svenska Kakel Golv 

& Bad AB 

13004 130325 33 365 sid. 2891-2892 

        ” 13006 130325 62 160 sid. 2892-2893 

Materialinköp 

leverantör      ” 

Faktura nr. Datum Belopp 

SEK 

inklusive 

moms   

Sidhänvisning 

fup. 

Beijer Bygg AB   130214  1 206 sid 2725 

        ” 
 

130211 10 904 sid. 2729  

        ”   130207 2 124 sid. 2730 

        “ 
 

130226 2 325 sid. 2731  

        ”        

130313 

18 411 sid. 2732 

        ”       

130325 

2 115 sid. 2733-2734 

        ”     

130403 

882 sid. 2740 

        ”    

130402 

1 082 sid. 2741 

Eget arbete 30 dagar 

om 8 timmar kring 

den 15 februari – 18 

april 2013*  

    84 000   

Totalt belopp SEK   281 422  

 

*Räknat på 350 kr/tim enligt lägsta pris som framgår av fakturor. 
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Bilaga 4 (åtalspunkt 5) 

 

Underleverantör/ 

material 

Faktura nr. Datum Belopp 

SEK 

inklusive 

moms   

Sidhänvisning 

fup. 

AO Sverige AB  30054941 130603 76 792 sid. 1858-1859 

Blästrix AB 5442 130619 9 000 sid. 1862 

AO Sverige AB 30058130 130626 64 241 sid. 1865 

Billefälts 356422 130801 48 353 sid. 1873 

XL Bygg 

Nynäshamn  

10026762210 130822  10 394 sid 1874 

Billefälts 357232 130905 6 217 sid. 1878 

XL Bygg 

Nynäshamn 

10026812312  130905 173 sid. 1875 

Billefälts  357423 130912 24 397 sid. 1877 

  

Östanå vatten  2045  

130701 

3 160 sid. 1867 

AO Sverige AB 30059077   

130703 

107 375 sid. 1868 

        ” 30059296  

130704 

7 986 sid. 1869 

        ” 30061284  

130725 

17 125 sid. 1871 

Eget arbete 500 

timmar kring den 27 

maj – 16 augusti 

2013*  

    160 000 sid. 1774-1775  

(1793-1822) 

Totalt belopp SEK   535 213  

 

*Räknat på 320 kr/tim enligt lägsta pris som framgår av fakturor (bl.a. på sid. 

2253 och 2270). 
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 Bilaga 5 (åtalspunkt 6) 

 

Underleverantör Faktura nr. Datum Belopp 

SEK 

inklusive 

moms 

Sidhänvis

ning fup. 

Anders Bengtssons 

Mark och Bygg 

00186 130903 10 500 sid. 1709 

        ” 00244 140406 23 800 sid. 1711 

        ” 247 140406 7 500 sid. 1713 

        ” 249 140428 33 950 sid. 1712 

Per-Erik Bergman 

Måleri 

Oklart vilken 

faktura som 

avser 

Norrtälje 

120121-

121228 

26 800 * Sid. 1642-

1692 

Smide & 

Byggnadsvård 

208 120511 18 750 * sid. 1707 

        ” 251 130906 19 750 * sid. 1708 

Buneco      13-10064 130807 167 000 sid. 1607 

JL Fastighetsservice Oklart vilken 

faktura som 

avser 

Norrtälje 

120507-

121120 

16 750 * sid. 1693-

1706 

Materialinköp 

leverantör 

Faktura nr. Datum Belopp 

SEK 

inklusive 

moms 

Sidhänvis

ning fup. 

AB Lundquist & 

Lindroth 

568977 130829 62 587 sid. 1581 

Beijer Byggmaterial 

AB 

97412357929 140324 148 701  sid. 1583 

Eget arbete  Datum 

 

Uppskattad 

arbetstid  

Uppskattat 

belopp 

utifrån  

330 kr/tim 

 

Markku Nurmela 2012 24 tim. 7 920*  

Benny Bergström 2012-2013 200 tim. 66 000*  

Andreas Olofsson 2013 40 tim. 13 200*  

Jan Sidmalm 2014 200 tim. 66 000*  

Daniel Westlin 

Bengtsson 

2014 24 tim. 7 920*  

Totalt belopp SEK   697 128  
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*Räknat på 330 kr/tim enligt lägsta pris som framgår av åberopade fakturor 

utställda av RCB Entreprenad AB (enligt t. ex. hp. sid 3284 och 3301, samt tp. 

1 sid 2693). 
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Bilaga 6 (åtalspunkt 7) 

 

Underleverantör Faktura nr. Datum Belopp 

SEK 

inklusive 

moms   

Sidhänvisning 

fup. 

Upper North 

/Plattsättning 

(Patrick Sundin) 

126 (del av) 130611 20 000 sid. 3743 

Fresta Plattsättning 603 130607 19 125 sid. 3747 

        ” 604 130607 4 081 sid. 3748 

Totalt belopp SEK 
  

43 206 
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Bilaga 7 (åtalspunkt 8) 

 

 

Faktura utställare Faktura 

nr. 

Datum Belopp SEK 

inklusive moms 

Sidhänvisning 

fup. 

KBF Kultur Bygg 

och Förvaltning AB 

2012 001 120712 132 175 sid. 3425 

        ” 2012 002 120821 208 875 sid. 3426 

        ” 12-3 121005 142 812 sid. 3427 

        ” 2013001 130115 341 856 sid. 3428-29 

        ” 13-01 130314 187 687 sid. 3430 

        ” 2013-002 130506 409 675 sid. 3431 

        ” 1303 130911 83 662 sid. 3432 

        ” 1304 130911 104 275 sid. 3433 

        ” 1305 130911 93 362  sid. 3434 

        ” 1306 131001 152 894 sid. 3435 

        ” 1307 131029 72 144 sid. 3436 

        ” 1401 140121 260 687 sid. 3437 

        ” 140501 140530 492 552 sid. 3438 

        ” 14503 141201 81 250 sid. 3439 

        ” 14504 141201 81 250 sid. 3440 

        ” 14505 141201 243 425 sid. 3441 

        ” 15001 150525 190 000 sid. 3442 

        ” 15002 150525 185 000 sid. 3443 

        ” 15003 150525 205 000 sid. 3444 

        ” 15004 150525 109 125 sid. 3445 

Totalt belopp SEK   3 777 706  
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Bilaga 8 

 

Förslag till huvudförhandlingsplan  

 

Dag 1-3  

Yrkanden, grunder och sakframställningar, åtalspunkt 1-10 

 

Dag 4 förmiddag 

Förhör med Lennart Rylander  

 

Dag 4 eftermiddag 

Förhör med Göran Löfgren 

 

Dag 5  

Ev. forts. förhör från dag 4 

Förhör med Ingemar Bodin 

 

Dag 6 förmiddag 

Förhör med Lena Lindqvist 

 

Dag 6 eftermiddag 

Reservtid 

 

Dag 7-8  

Förhör med Mikael Sackleen 

 

Dag 9 

Reservtid 

 

Dag 10 förmiddag 

Förhör med Karl-Erik Wessman (i finsk domstol) 

 

Dag 10 eftermiddag 

Förhör med Anders Englund (13.00) 

Förhör med Ronnie Hesselgren (14.00) 

Förhör med Petra Sandberg (15.00-16.00) 

 

Dag 11  

Förhör med Jens Björkman (09.00) 

Förhör med Knut Nyblom (09.45) 

Förhör med Björn Tyglare (10.45) 

Lunch 

Förhör med Jill Pettersson (12.30) 

Förhör med Rolf Bergström (14.00-15.30) 
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Dag 12 

Förhör med Benny Bergström (09.00) 

Förhör med Åke Stålberg (10.30) 

Förhör med Mattias Vässblad (1100) 

Lunch 

Förhör med Johnny Backlund (13.00) 

Förhör med Markku Nurmela (13.45) 

Förhör med Jan Levén (14.45) 

Förhör med Anders Bengtsson (15.30-16.15) 

 

Dag 13 

Förhör med Per-Erik Bergman (09.00) 

Förhör med Jonny Blomberg (09.45) 

Förhör med Mikael Karlsson (10.45) 

Lunch 

Förhör med Jan Sidmalm (13.00) 

Förhör med Andreas Olofsson (13.45) 

Förhör med Daniel Westin Bengtsson (14.45) 

Förhör med Patrick Sundin (15.30-16.15) 

 

Dag 14 

Reservtid 

 

Dag 15 

Förhör med Hans Sundström (09.00) 

Förhör med Inger Edholm (09.45) 

Förhör med Susanne Pellas (10.45) 

Lunch 

Förhör med Eva Göransson (13.00) 

Förhör med Anette Granlund (13.45); telefonförhör tillfyllest) 

Reservtid 

 

Dag 16 

Yrkanden, inställningar och sakframställningar åtalspunkt 11 (09.00) 

Förhör med Björn Andersson 

Lunch 

Förhör med Mikael Gustafsson (13.00) 

Förhör med Peter Lob Granevi (13.45) 

Förhör med Ingegerd Linde (14.30) 

Förhör med Richard Lindvall (15.15-16.00) 

 

Dag 17 

Förhör med Johan Zetterberg (09.00) 

Förhör med Mattias Berlin (09.45) 

Förhör med Tomas Gustavsson (10.30) 
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Lunch 

Förhör med Annika Flygare (13.00) 

Förhör med Johan Bergner (13.45) 

Förhör med Sten Olsson (14.30) 

Förhör med Mikael Sackleen (tilltalad under andra punkter; 15.15-16.00) 

 

Dag 18 

Reservtid  

 

Dag 19-21 

Personalia, slutanföranden, reservtid 

 

 

 

Ansökan om stämning Sida
Nationella åklagaravdelningen Handling 1307
Riksenheten mot korruption Ärende AM-140481-16
Vice chefsåklagare Martin Bresman 2020-01-28 Handläggare 810-2

49(49)


