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YSTAD 
Vid åtminstone två tillfällen befann sig namngivna 
middagsgäster på helt andra ställen än på 
centerpolitikern Håkan Mattssons 
representationsbjudningar. Regionpolitikern Carl-Johan 
Sonesson (M) är en av dem. 

– Varken jag eller min hustru befann oss 
där. Rätt ska vara rätt och jag har talat 
med Mattsson om det. Han säger att det 
blivit fel och han har lovat att rätta till det. 
Jag har inga ytterligare kommentarer, 
säger Sonesson. 
 
De nu aktuella och 
representationsmiddagarna inträffade den 
27 juli och den 27 oktober 2007.  
 
Vid middagen i juli handlade Mattsson matvaror på Ica-affären i 
Borrby. Vid den efterföljande representationsmiddagen deltog enligt 
Matsson nio personer. Två av dem – Carl-Johan Sonesson och Anja 
Sonesson – var dock inte där. 
 
Inte heller deltog paret Sonesson i den gåsamiddag som Håkan 
Mattsson med gäster avnjöt den 27 oktober samma år.  
 
– Det är helt riktigt. Jag har blivit uppmärksammade på detta och 
det har blivit fel ifyllt. Det ska ha korrigerats nu, säger Håkan 
Mattsson.  
 
Mattsson kommer dock inte ihåg vilka som var på de aktuella 
bjudningarna eller hur fel personer kunde anges på de specificerade 
kvittona. Att deltagarna på representationsmiddagarna i något fall 
också preciserats först efter uppmaning från Skatteverket beror 
enligt Mattsson på att han har "många aktiviteter och att det blir fel i 
bland". 
 
 
 
Enligt Skatteverkets regler måste de personer som deltar i en 
representation namnges på den dokumentation som ligger till grund 
för deklarationen. Representationsgästerna måste också ha ett direkt
samband med affärsförhandlingarna. 
 
– Att det är fel i det här fallet påverkar inte vårt ställningstagande. Vi
har ju redan underkänt alltihop, säger Inger Nilsson, ansvarig 

 

Carl-Johan Sonesson (M). 
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handläggare på Skatteverket. 
 
Falska uppgifter 
Det var i mitten av förra månaden som YA kunde avslöja att 
centerns starke man i Ystad, Håkan Mattssons, försök att dra av 
gäss, choklad, vin och tjänsteresor underkänts av Skatteverket. 
 
Det var efter en revision av Alfa kommun & landsting AB, där Håkan 
Mattsson är verkställande direktör och huvudägare, som 
Skatteverket höjde toppolitikerns beskattningsbara inkomst från 544 
000 kronor till drygt 665 000.  
 
I Skatteverkets omprövningsbeslut från den 21 augusti 2009 
konstaterar man också att Mattsson lämnat falska uppgifter i sin 
taxering. Det gäller främst de tjänstresor Håkan Mattsson försökt dra
av från flera olika uppdragsgivare. Tjänsteresor som Skatteverket 
menar aldrig utförts eftersom Mattssons företagskort använts på helt 
andra ställen i landet samtidigt. 
 
– Det är ju inte meningen att det ska gå till så här. Som privatperson
kan jag tycka att en man i hans ställning borde veta bättre, säger 
Inger Nilsson, handläggare på Skatteverket. 
 
Mattsson själv har satt sina jurister i arbetet för att få rätt gentemot 
Skatteverket. Ett arbete som också inkluderar ett överklagande till 
förvaltningsrätten. 
 
– Processen är inledd, säger han. 
 
 
 
Robert Jönson 
 
0411-55 78 69robert.jonson@ystadsallehanda.se  
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