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Yrkande angående – Uppföljning av 
strukturerad samverkan med Skatteverkets 
bosättningskontroll  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utvärdera effekterna av strukturerad 
samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll. Utvärderingen ska innehålla 
konsekvenser för olika grupper, belysa effekter på den organiserade brottsligheten, 
samt innehålla en analys av hur det nya arbetssättet påverkat samt kan komma att 
påverka hemlöshet bland barnfamiljer, 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återrapportera konsekvenserna av riktlinjerna 
för utbetalning av ekonomiskt bistånd till hyra kopplat till utredningsprinciperna om 
andrahandsboende.  
 

Yrkandet 
År 2018 skrevs folkbokföringslagen om och det blev då straffbart att folkbokföra sig på 
fel adress, ett brott som kan ge upp till två års fängelse. Syftet med lagändringen var att 
bättre kunna komma åt den organiserade brottsligheten, handeln med svartkontrakt och 
människor som fuskar med bidrag. När lagskärpningen genomfördes försäkrades att 
personer som saknar uppsåt inte skulle åtalas. I en intervju i Sveriges Radio sade till 
exempel Morgan Johansson (S) ”när det gäller ringa fall, där det inte finns syfte att 
utnyttja systemet till exempel, kommer man inte att åtala.” Men det har nu visat sig inte 
vara sant.  

Nyligen presenterade tidningen Hem och hyra en granskning av alla de hittills 123 åtal 
som väckts sedan lagändringen trätt i kraft. Den visar att det främst är personer vars syfte 
inte har varit att utnyttja systemet som har åtalats och dömts. I över 50 av de 123 fallen 
handlar det om människor som är hemlösa och måste vara skrivna någonstans för 
myndighetskontakter. Bara så få som 11 av åtalen är relaterade till bidragsfusk. 
Resterande av fallen var antingen kopplade till hotbild mot personen i fråga, separation, 
skilsmässa och några få fall knutna till andra typer av brottslighet. Men ytterst få av de 
som hittills fällts för folkbokföringsbrott kan knytas till organiserad brottslighet, den 
typen av brottslighet som regeringen sa att de ville komma åt med den nya lagstiftningen.  

Under hösten 2019 skärptes lagen för att hyra ut hyresrätt i andrahand. Skärpningen 
innebar bland annat att den som köper ett hyreskontrakt kan åtalas och riskera fängelse 
upp till två år. Dessutom innebar lagändringen att den som hyr ut i andra hand olovligt 
(det vill säga utan att fått godkänt av hyresvärden) riskerar fängelse samt att bli av med 
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hyreskontraktet. Detta får även konsekvenser för andrahandshyresgästen som riskerar att 
från en dag till annan stå utan boende.  

Den olovliga andrahandsuthyrningen får som konsekvens att barn riskerar växa upp i 
otrygga boendeförhållanden. Att vi skärper upp oegentligheter på bostadsmarknaden är 
viktigt så inte människor utnyttjas i en redan svår situation. Det kan dock också 
konstateras att barn som växer upp i hemlöshet lever i än större otrygghet.  

Vi menar att det är de som utnyttjar bostadsbristen för att göra ekonomisk vinning på 
utsatta människor som ska jagas, och inte de som står utanför bostadsmarknaden som i ett 
desperat läge köper ett hyreskontrakt svart, eller medvetet hyr sin lägenhet otillåtet. För 
den som inte har något annat val är detta ibland sista utvägen innan man måste sova på 
gatan med sina barn.  

Granskningen som gjorts av Hem och Hyra av utfallet av folkbokföringslagen visar att 
drygt hälften av alla åtalade i landet har åkt fast i Göteborg. I början av 2020 beslutade 
högerstyret i kommunstyrelsen att etablera ett nytt arbetssätt som innebar en strukturerad 
samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll. Syftet med denna samverkan var bland 
annat att komma åt oegentligheter på hyresmarknaden. Intentionen att sätta dit de som 
profiterar på utsatta människor delar vi naturligtvis. Vi rödgrönrosa har dock påtalat att 
detta i förlängningen riskerar att drabba oskyldiga och utsatta barnfamiljer. Så har också 
blivit fallet. 

Vi konstaterar att det är väldigt svårt att vara hemlös och samtidigt göra rätt för sig. De 
båda lagstiftningarna som nämnts i yrkandet har olika syften, men sammantaget menar vi 
att de förstärker de varandra. I kombination med det arbetssätt som Göteborgs stad 
anammat tyder allt på att konsekvenserna blivit större för de bostadslösa och hemlösa än 
för den organiserade brottsligheten. I viss mån har hemlöshet nu kriminaliserats och 
högerstyret i Göteborg leder arbetet i Sverige med att lagföra personer som saknar en fast 
bostadsadress. Det är oacceptabelt. 

Nu har det gått en tid sedan arbetssättet infördes och mot bakgrund av granskningen av 
folkbokföringslagen ser vi det som viktigt att följa upp konsekvenserna för göteborgarna.  

 

 

Bilagor:  

(https://www.hemhyra.se/nyheter/hemlosa-och-utsatta-gors-till-kriminella-nar-staten-vill-
ta-kontroll-adresskaoset/) 
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