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Tilläggsyrkande angående – Redovisning av
uppdrag att samordna arbetet
mot svartkontrakt och att sprida arbetet över
staden
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att inkludera samverkan med
socialnämnderna i arbetet med att tillhandahålla rutiner och samordna gemensamma
kontrollåtgärder samt vara en stödfunktion mot oriktiga hyresförhållanden för de
boenden som Göteborgs Stad förfogar över.

Yrkandet

Oriktiga hyresförhållanden som svarthandel med hyreskontrakt, ockerhyror eller
välfärdsbrott ska förebyggas och motverkas för att säkerställa att Göteborgs stads
boenden hyrs ut på ett korrekt sätt. De kommunala hyresrätterna är väsentliga för många
människors möjlighet att kunna leva i Göteborg. Det ska inte gå att köpa sig före
bostadskön eller utnyttja desperata människor i behov av bostad för ekonomisk vinning.
Bostadsbristen i kombination med ökande kostnader för boende kan vara en anledning till
att människor ingår oriktiga hyresförhållanden, där enskilda kan stå mellan valet att helt
stå utan bostad eller ingå ett olovligt hyresförhållande för att få en bostad. Redan idag
finns vissa rutiner för samverkan, exempelvis inom Gårdstensbostäder, där bostadsbolag
kan meddela socialtjänsten när ett kontrakt sägs upp av hyresvärden. Däremot saknas
samverkan med socialtjänsten i de fall förstahandshyresgästen som ingått ett oriktigt
hyresförhållande på uppmaning av hyresvärden själv säger upp kontraktet. Eventuella
andrahandshyresgäster blir därmed inte alltid uppmärksammade av socialtjänsten.
Både socialtjänsten och de kommunala bostadsbolagen har erfarenhet av att arbeta med
vräkningsförebyggande insatser för att motverka att människor blir bostadslösa.
Göteborgs stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar är under revidering
och kommer framöver att gälla för stadens nämnder och bolag. Denna riktlinje inkluderar
dock inte personer som ingått oriktiga hyresförhållanden.
Vi anser att det är viktigt att tydliggöra att samverkan ska ske mellan de kommunala
bostadsbolagen och socialnämnderna även i arbetet mot oriktiga hyresförhållanden.
Förvaltnings AB Framtiden ska därför inkludera samverkan med socialtjänsten i detta
arbete för att undvika att personer som av olika anledningar har hyrt en bostad med
oriktiga hyresförhållanden riskerar att hamna i hemlöshet.

Göteborgs Stad kommunstyrelsen

1 (1)

Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande

Sverigedemokraterna

Datum 2021-12-07

Ärende nr 2.1.8

Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att

samordna arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över
staden

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen får i samverkande med berörda instanser, i uppdrag att vid
utvecklandet av arbetsmetodiken gällande svartkontrakt, även ta med
kopplingarna till den grova organiserade brottsligheten.

Yrkandet

Svartkontrakt är i hög grad kopplade till grov organiserad brottslighet. Polisen
informerar om penningtvätt samt grov narkotika- och våldsbrottslighet. Den
organiserade brottsligheten är aldrig långt borta i miljardindustrin där svarta
pengar hanteras. Grovt kriminella ligger bakom ett stort antal olovliga
andrahandskontrakt i förorterna. Nyanlända trängs ihop i överfulla lägenheter, de
krävs på ockerhyror och slängs ut med våld om de inte betalar.
Göteborgs Stad har identifierat ett flertal åtgärdsbehov, bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

Tipshantering till och från andra myndigheter
Kanaler för intern samverkan inom Göteborgs Stad
Verktygslåda i registerarbetet
Underrättelser om fel i folkbokföring
Misstanke om felaktiga utbetalningar
Kompetenshöjning
Osv

En slutrapport förväntas bli framförd 2022. Sverigedemokraterna yrkar på att
staden, vid utvecklandet av arbetsmetodiken gällande svartkontrakt, även
inkluderar och redovisar kopplingarna till den grova organiserade brottsligheten.
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Redovisning av uppdrag att samordna arbetet
mot svartkontrakt och att sprida arbetet över
staden
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Förvaltnings AB Framtiden får ett övergripande ansvar för att tillhandahålla rutiner
och samordna gemensamma kontrollåtgärder samt vara en stödfunktion mot oriktiga
hyresförhållanden för de boenden som Göteborgs Stad förfogar över.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2021, att samordna arbetet mot svartkontrakt
och att sprida arbetet över staden, förklaras fullgjort.
3. Delrapport av kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020, uppdrag att delta i
Skatteverkets pilotprojekt om felaktig folkbokföring, antecknas.

Sammanfattning

Hyreslagstiftningen har skärpts gällande oriktiga hyresförhållanden. Syftet har varit att få
en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare
boendevillkor. I kommunfullmäktiges budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att
samordna arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över staden.
Stadsledningskontoret har gjort en kartläggning över boenden som Göteborgs Stad
förfogar över och som kan bli föremål för oriktiga hyresförhållanden. Analysen visar att
Störningsjouren i Göteborg AB (nedan Störningsjouren) samt Gårdstensbostäder AB har
det mest långtgående och fungerande arbetet gällande att motverka oriktiga
hyresförhållanden. Störningsjouren samt Gårdstensbostäder AB har checklistor,
tipsfunktioner, utför olika typer av kontroller. Därutöver finns andra bolag och
förvaltningar i staden som också äger eller på annat sätt tillhandahåller bostäder men som
saknar utvecklade arbetssätt. För att få till en likvärdig och effektiv hantering i staden
bedömer stadsledningskontoret att de behöver stöd.
Stadsledningskontorets förslag är att Förvaltnings AB Framtiden får ett övergripande
ansvar för att tillhandahålla rutiner, arbetssätt och kontrollåtgärder gällande oriktiga
hyresförhållanden. Beredningen har skett i dialog med Förvaltnings AB Framtiden som
ställer sig bakom förslaget. I det övergripande ansvaret bör även ingå en systematisk
kontrollplan och samordning av kontroller. En plan för kvalitetssäkring och uppföljning
av rutinens och kontrollplanens efterlevnad bör tas fram.
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Bedömning ur ekonomisk dimension

Förslaget bedöms inte få någon väsentlig ekonomisk effekt för Förvaltnings AB
Framtiden.

Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension

Genom att arbeta systematiskt och enhetligt i Göteborgs Stad mot oriktiga
hyresförhållanden kan otrygga boendeförhållanden stävjas. En hyresgäst som bor otillåtet
i andrahand har inte det besittningsskydd som finns i hyreslagstiftningen utan är beroende
av de krav som förstahandshyresgästen ställer. På grund av den nya lagstiftningen kan
också situationer uppstå där ett oriktigt hyresförhållande kan medföra att en hyresgäst blir
bostadslös med omedelbar verkan.
Personer som har svårast att komma in på bostadsmarknaden löper ofta störst risk för att
hamna i ett otryggt boende. Det finns även risk för att oskäliga överhyror tas ut. Det kan
vara personer som inte är etablerade i Sverige eller som lever under hot och behöver en
bostad snabbt. Genom att ha en systematisk kontroll av hyresförhållanden kan lägenheter
som utnyttjas av oseriösa förstahandshyresgäster förhindras och lägenheten kan istället
återgå till bostadskön och risk för överhyror minskar. Trygga levnadsförhållanden och
rätten till bostad är formulerat i såväl barnkonventionen som i konventionen om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och gäller alla medborgare. Göteborgs Stad
har genom Sveriges åtagande ett ansvar att säkra dessa rättigheter. Ett arbete mot oriktiga
hyresförhållanden bedöms ligga i linje med ovan nämnda skyldigheter och kan bidra
positivt i Göteborgs Stads arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet, samt bidra
till barnets bästa. Detta förutsatt att Göteborgs Stad arbetar aktivt för att minska
bostadsbristen som är ett underliggande problem i förhållande till förekomsten av oriktiga
hyresförhållanden.

Bilaga

Delrapport för uppdraget att delta i Skatteverkets pilotprojekt om felaktig folkbokföring,
dnr 1680/20.
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Ärendet

Ärendet är en redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2021, att samordna
arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över staden. Kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige har att ta ställning till föreslagen hantering för att motverka
förekomsten av oriktiga hyresförhållanden. Ärendet innehåller även en delrapport för
uppdraget att delta i Skatteverkets pilotprojekt om felaktig folkbokföring, uppdraget
kommer att rapporteras i sin helhet under 2022.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har i kommunfullmäktiges budget 2021 fått i uppdrag att samordna
arbetet mot svartkontrakt och att sprida arbetet över staden.
Bakgrunden till uppdraget är det allvarliga och omfattande problemet med organiserad
brottslighet som utnyttjar välfärdssystemen och som har koppling till oriktiga uppgifter i
folkbokföringen. Regeringen har ansett det vara angeläget att använda det
myndighetsgemensamma arbetet mot grov och organiserad brottslighet för att utveckla
nya arbetssätt mot denna typ av brottslighet. Göteborgs Stads deltagande i det
myndighetsgemensamma samarbetet slutrapporteras 2022. En delrapport som beskriver
pilotprojektet biläggs detta ärende som information.
Avgränsning och definition
I uppdraget ingår definitionen att “samordna arbetet mot svartkontrakt”. Termen
“svartkontrakt” används i dagligt tal för att beskriva otillåten andrahandsuthyrning men
har i Göteborgs Stad, genom Störningsjouren, rubricerats som arbete mot oriktiga
hyresförhållanden. I detta uppdrag kommer termen oriktiga hyresförhållanden att
användas för att beskriva och avgränsa “svartkontrakt”. Uppdraget omfattar inte otillåten
handel med hyreskontrakt genom köp eller byten.

Angränsande uppdrag
I bifogad delrapportering beskrivs angränsande uppdrag med kopplingar till ärendet.
Lagstiftning
Hyreslagstiftningen har från och med den 1 oktober 2019 skärpts gällande oriktiga
hyresförhållanden. Det bakomliggande syftet har varit att få en bättre fungerande
hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

•
•

•

Den som hyr ut en hyreslägenhet i andrahand utan tillstånd kan förlora
hyreskontraktet med omedelbar verkan.
En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra
som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15
%). Om en för hög hyra tas ut kan hyresgästen kunna förlora sitt kontrakt med
omedelbar verkan. Det blir brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd
med en hyra som är oskälig.
Om förstahandshyresgästen inte använder lägenheten som bostad i beaktansvärd
utsträckning är uthyrningen att anse som andrahandsuthyrning, det vill säga inte
inneboende.

Gällande misstanke om fel i folkbokföringen finns en skyldighet i 32 c §
folkbokföringslagen för myndigheter att underrätta Skatteverket.
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Göteborgs Stads organisation gällande fastigheter
Fastighetsnämnden är Göteborg Stads mark- och bostadspolitiska nämnd samt
exploateringskontor. Fastighetsnämnden ansvarar även för en lägenhetsbank som
innefattar bostäder med särskild service. Fastighetsförvaltande bolag är egna juridiska
personer samt ägare av sina fastigheter. Fastighetsförvaltande nämnder är främst
lokalnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, nämnden för kretslopp och vatten samt
fastighetsnämnden. Lokalnämnden är hyresvärd för i stort sett samtliga lokaler som
nyttjas av stadens övriga nämnder.
Kartläggning
Det finns ingen sammanställning över hur många boenden som Göteborg Stad förfogar
över och som kan bli föremål för oriktiga hyresförhållanden. För att ta reda på vilka inom
Göteborgs Stad som tillhandahåller bostäder har en enkät skickats ut till 13 identifierade
förvaltningar och bolag. Frågor har ställts om vilka typer av bostäder som finns (till
exempel hyresrätter, bostadsrätter, rivningskontrakt, personalbostäder, blockförhyrda
bostäder, härbärgen, boenden med särskild service och övrigt), kontraktstyp samt uppgift
om checklistor och kontrollarbete gällande arbete mot oriktiga hyresförhållanden. Nedan
följer en sammanställning över svaren till stadsledningskontoret.

Förvaltning eller
bolag

Antal
Använder
boenden? skriftliga
checklistor?
27 399 Ja
24 793 Ja

Bostads AB Poseidon
Göteborgs Stads
Bostads AB
Familjebostäder i
19 335
Göteborg AB
Gårdstensbostäder AB
2 761
Higab AB
40
Fastighetskontoret,
2700
sociala kontrakt
Fastighetskontoret,
Ca 400
övrigt
Lokalförvaltningen,
70
egen regi
Lokalförvaltningen,
mellanhyresvärd
- Socialförvaltningarna
9
- Förvaltning för
87
funktionsstöd
- Äldre samt vård- och
18
omsorgsförvaltningen
Liseberg AB, parkoch naturförvaltningen,
Saknar
Egnahemsbolaget,
boenden
Idrotts- och
föreningsförvaltningen,
Kulturförvaltningen
och Göteborgs Hamn
AB

Finns
Finns
tipsfunktion? systematisk
uppföljning?
Ja
Nej
Ja
Nej

Ja

Ja

Nej

Ja
Nej
Ja (samverkan
Störningsjouren)
Nej

Ja
Nej
Nej

Ja
Ja
Nej

Nej

Nej

Delvis

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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I kartläggningen har boenden inom förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vårdoch omsorgsförvaltningen inte tagits med, då boendena har löpande tillsyn på grund av
personlig service. Risk för oriktiga hyresförhållanden bedöms vara mycket låg.
Av kartläggningen framgår att boenden som Göteborgs Stad förfogar över huvudsakligen
finns inom kommunens bostadsbolag. Boenden som tillhandhålls utanför bostadsbolagen
är jämförelsevis få till antalet. Utanför bostadsbolagens hantering saknas ett enhetligt
arbete mot oriktiga hyresförhållande. Det finns också oklarheter om vilken organisation
som har ansvar för kontroll att det är rätt person som bor i bostaden när det förekommer
mellanhyresvärdar. En formell samverkan mellan samtliga organisationer som
tillhandahåller bostäder i Göteborg Stad saknas, även om till exempel Störningsjouren
och fastighetskontoret samverkar.
Göteborgs stads pågående arbete mot oriktiga hyresförhållanden
Det finns idag inget reglerande strategiskt dokument som reglerar hanteringen av kontroll
för att motverka oriktiga hyresförhållanden inom Göteborgs Stad. På lokal nivå saknas
också reglerande styrande dokument, exempelvis rutiner, över hur arbetet ska ske mot
oriktiga hyresförhållanden. Störningsjouren och Gårdstensbostäder AB har dock väl
inarbetade arbetssätt och egna skriftliga checklistor.

Störningsjouren arbetar på uppdrag av Göteborgs Stads Bostads AB, Familjebostäder i
Göteborg AB och Bostads AB Poseidon och ett av uppdragen är att arbeta mot oriktiga
hyresförhållanden. Syftet är att frigöra lägenheter där förstahandshyresgästen inte längre
är i behov av lägenheten. Det kan till exempel vara på grund av förekomst av dubbla
kontrakt eller kontrakt som innehas av personer som har sitt boende tillgodosett på annat
ställe, inte längre vistas i landet eller är avlidna. Arbetet initieras framförallt via tips och
sker sedan genom utredningar. Störningsjouren har tagit fram egna checklistor som ligger
till grund för kontrollarbetet. Arbetsmetodiken bygger på kontroll i olika led.
Störningsjouren har en trestegsmodell där en grundläggande kontroll samt viss fördjupad
kontroll görs på samtliga tips. Övrig fördjupad kontroll görs efter riskbedömning.
Rutinerna bygger på att skapa en egen bild av omständigheterna som kompletteras med
information från öppna källor och myndigheter. Utredningsarbetet sker hos en egen
avdelning hos Störningsjouren med anställda jurister som gör skrivbordskontroller. Sedan
oktober 2015 och fram till och med november 2021 har mer än 2 500 lägenheter frigjorts
inom bostadsbeståndet. Frågan om att samköra de tre separata bolagens bestånd, för att
till exempel hitta dubbla kontrakt, är under utredning på Förvaltnings AB Framtiden.
Gårdstensbostäder AB:s arbete mot oriktiga hyresförhållanden sker i egen regi. Bolaget
har ett organiserat arbete som innehåller signalfångst, uppföljning och samverkan.
Signalfångsten sker genom att arbeta systematiskt med öppna källor, inkommande tips
men även fånga signaler som extra namn på brevlådor och avvikelser i
hyresinbetalningar. Det systematiska arbetet sker genom att arbeta med ett område eller
en gata i taget och hålla samman arbetet. Genom ett gemensamt arbete i hela bolaget
involveras utöver hus- och trygghetspersonal även administrativ personal. Under åren
2017 - 2020 återtogs 187 hyreskontrakt.
Övriga bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad som tillhandahåller bostäder har enbart
delvis ett strukturerat kontrollarbete. På grund av ett litet bestånd finns begränsade
resurser som arbetar med oriktiga hyresförhållanden.
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Stadsledningskontorets bedömning

Genom den skärpning av hyreslagstiftningen som började gälla år 2019 finns en tydlig
reglering gällande oriktiga hyresförhållanden. Den som hyr ut en hyreslägenhet i
andrahand utan tillstånd kan förlora hyreskontraktet med omedelbar verkan. Det har även
blivit brottsligt att hyra ut en lägenhet i andrahand utan tillstånd till en hyra som är
oskälig. Mot bakgrund av att lagstiftningen är tydlig finns inget behov av att ytterligare
precisera vad som är oriktiga hyresförhållanden och följder i ett styrande dokument på
strategisk nivå.
För att få till en likvärdig och effektiv hantering i Göteborgs Stad finns behov av att en
nämnd eller styrelse får ansvar för att ge övriga nämnder och styrelser stöd i arbetet mot
oriktiga hyresförhållanden. Kartläggningen har visat att de som idag har det mest
långtgående och strukturerade arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden är
Störningsjouren samt Gårdstensbostäder AB. Dessa har signalfångst i form av
tipsfunktioner, checklistor och utför olika typer av kontroller. Gårdstensbostäder AB har
även en systematisk uppföljning. Störningsjouren har en särskild juristavdelning som
arbetar mot oriktiga hyresförhållanden.
Mot denna bakgrund föreslår stadsledningskontoret att Förvaltnings AB Framtiden ska få
ett övergripande ansvar för att tillhandahålla rutiner gällande arbetssätt och för kontroll av
oriktiga hyresförhållande. Beredningen har skett i dialog med Förvaltnings AB Framtiden
som ställer sig bakom förslaget. I det övergripande ansvaret bör även ingå framtagande av
en systematisk kontrollplan och en samordning av gemensamma kontrollåtgärder, där
erfarenheter från Störningsjouren och Gårdstensbostäder AB:s arbetsmetodik tillvaratas.
Vidare bör det utformas en plan för kvalitetssäkring och uppföljning av rutinens och
kontrollplanens efterlevnad. I syfte att utveckla arbetet behöver även ett nätverk skapas
där stadens organisationer som tillhandahåller boenden ska ingå och där samverkan sker
med andra berörda organisationer inom staden, exempelvis stadsbyggnadskontorets
avdelning för lägenhetsregister.

Christina Eide

Eva Hessman

Direktör Utveckling av stadens
verksamheter

Stadsdirektör
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Stadsledningskontoret

Delrapport
Skatteverkets pilotprojekt felaktig folkbokföring
(Dnr 1680/20)
2021-11-22

Pia Eriksson, Stadsledningskontoret
Andreas Wikberg, Stadsledningskontoret

Sammanfattning per 1 november 2021
Skatteverket har den 1 oktober 2021 avrapporterat ett av två regeringsuppdrag
som legat till grund för ett pilotprojekt. Resultaten och kunskaperna från
pilotprojektet ”Strategiska adresser” bekräftar den bild som myndigheterna haft
sedan tidigare, nämligen att folkbokföring används som ett brottsverktyg inom
den organiserade brottsligheten. Brottsligheten är avancerad och har
förgreningar i andra länder. De kriminella använder sig av rådgivare. De i sin
tur bistår med kunskaper om upplägg och hur myndigheter fungerar. Det är
också vanligt att dessa möjliggörare säljer adresser som används vid felaktig
folkbokföring. Pilotprojektet har hittills identifierat cirka 500 strategiska
adresser. Bakom nästan varje sådan adress gömmer sig ett stort antal ytterligare
adresser, individer och företag som på olika sätt ägnar sig åt brottslig
verksamhet. Några exempel på brottslighet som begås med hjälp av felaktig
folkbokföring är penningtvätt, svartjobb, skattebrott, bedrägerier, felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen, fusk med uppehållsrätt i landet och
identitetsrelaterade brott. De tolv myndigheter som samverkar mot organiserad
brottslighet står bakom en rad förslag till förändringar som behövs för att få
bukt med problemen.
En kommunintern arbetsgrupp bestående av representanter från Störningsjouren
i Göteborg AB, stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontoret har sedan
slutet av 2020 deltagit i nätverksträffar i pilotprojektet två till tre gånger per
månad tillsammans med Södertälje kommun och under ledning av Skatteverket.
Arbetsgruppen har även ett parallellt löpande arbete med frågor och fenomen
som uppkommit.
Skatteverket har tagit fram utsökningslistor gällande trångboddhet för
Göteborgs Stad. Genom listorna har Göteborgs Stad kunnat identifiera
felaktigheter på ett systematiskt sätt.
Skatteverket har skapat en särskild tipskanal till Skatteverkets folkbokföringsavdelning gällande fel i folkbokföringen. Genom denna kanal har
Störningsjouren i Göteborg AB, Gårdstensbostäder AB och Boplats i Göteborg
AB kunnat lämna tips digitalt in i ett prioriterat projekt hos Skatteverket. Fram
till och med den 29 oktober 2021 har cirka 250 digitala tips lämnats från
Göteborgs Stad i detta projekt.
Skatteverket har tidigt återkopplat att tipsen från Göteborgs Stad inte kunnat
påvisa koppling till organiserad brottslighet. I syfte att täcka upp denna brist har
det Regionala samverkansrådet i region Väst, i den myndighetsgemensamma
satsningen, önskat adjungera in en representant från Göteborgs Stad. Göteborgs
Stad har därför sedan juni 2021 en representant som deltar i arbetet mot
otillbörligt utnyttjande av välfärdssystem kopplat till felaktig folkbokföring.
Stadsbyggnadskontoret har ett ansvar för att uppdatera och ajourhålla
uppgifterna i det lägenhetsregister som Lantmäteriet ansvarar för. I
pilotprojektet har processledare för lägenhetsregistret i Göteborgs Stad deltagit.
Flera olika fenomen har kunnat identifieras och det finns ett flertal
utvecklingsområden för hur kommuner kan samverka tillsammans för att
minska felaktigheter kopplat till folkbokföring. Det gäller till exempel hur
felaktiga registreringar hos Skatteverket kan uppmärksammas genom att
jämföra lägenhetsregistret mot listor från folkbokföringen.
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Storgöteborg LPO (lokalpolisområde) Nordost har startat ett samverkansprojekt
med bland annat Göteborgs Stad gällande välfärdsbrott. Bakgrund till projektet
har bland annat varit Södertälje kommuns arbete mot välfärdsbrott. Syftet är att
identifiera indikatorer som modus för brottslig verksamhet, hitta fungerande
arbetssätt för brottsanmälan och stödja socialtjänsten i processen. Arbetet i
samverkansprojektet kommer återrapporteras i Skatteverkets pilotprojekt.

1 Inledning
Göteborgs Stad har under flera års tid arbetat systematiskt och i samverkan med
myndigheter i syfte att komma till rätta med fel i folkbokföring samt oriktiga
hyresförhållanden. Under 2021 gav regeringen ett uppdrag till Skatteverket
att tillsammans med flertalet myndigheter (Arbetsförmedlingen,
Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården,
Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen,
Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten) och kommuner
kartlägga koppling mellan fel i folkbokföring och fel kopplat till felaktiga
utbetalningar inom välfärden. I uppdraget ingick bland annat att kartlägga
strategiska adresser, stärka kontrollerna av dessa adresser samt utveckla
metoder och arbetssätt för samverkan mellan myndigheter för att förhindra att
felaktig folkbokföring används som verktyg för organiserad brottslighet.

I samband med att Göteborgs Stad skulle ingå i pilotprojektet har
kommunfullmäktige i budget 2020 givit staden två uppdrag med koppling till
hyresmarknaden. Nedan sammanfattas dessa uppdrag:

1) Regeringsuppdrag att kartlägga den organiserade brottslighetens

koppling till både näringsverksamhet och felaktig folkbokföring för att
förhindra och försvåra för organiserad brottslighet att verka i samhället.
2) Kommunstyrelsen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att
samordna arbetet mot svartkontrakt och sprida arbetet över staden.
3) Kommunfullmäktige har gett socialnämnderna får i uppdrag att, i
samverkan med Förvaltnings AB Framtiden, säkerställa att rutiner för
bistånds- och behovsprövning följs samt att inte bistånd ges för svarta
hyror och att ockerhyror inte ska förekomma.
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2 Beskrivning av uppdragen
2.1. Bakgrund regeringsuppdrag
Mot bakgrund av det allvarliga och omfattande problemet med organiserad
brottslighet som utnyttjar välfärdssystemen och som har koppling till oriktiga
uppgifter i folkbokföringen, har regeringen ansett det vara angeläget att använda
det myndighetsgemensamma arbetet mot grov och organiserad brottslighet för
att utveckla nya arbetssätt mot denna typ av brottslighet. Skatteverket har
tillsammans med elva myndigheter fått i uppdrag av regeringen att kartlägga
den organiserade brottslighetens koppling till både näringsverksamhet och
felaktig folkbokföring för att förhindra och försvåra för organiserad brottslighet
att verka i samhället.
Som ett led att bekämpa välfärdsbrottsligheten har Skatteverket beslutat att
inleda samverkan inom ramen för uppdraget med Södertälje kommun och
Göteborgs Stad i syfte att:
•
•

Kartlägga strategiska adresser som misstänks användas för systematiska fel
i folkbokföringen kopplad till organiserad brottslighet samt personer och
företag som möjliggör detta.
Stärka kontrollen av dessa adresser för att minska systematiska fel i
folkbokföringen och förhindra den välfärdsbrottslighet som dessa kan
möjliggöra.

I uppdraget ingår också att utveckla metoder och arbetssätt som underlättar
myndighetssamverkan för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till
organiserad brottslighet.
Regeringsuppdraget har återrapporterats av Skatteverket den 1 oktober 2021.
Länk till rapporten
Genom en utökning av pilotprojektet har ytterligare kommuner bjudits in och
fenomen som inte har koppling till grov organiserad brottslighet har lagts till i
undersökningen. Pilotprojektet ska slutrapporteras under andra halvåret
2022. (Fi2020/02991)
2.2 Uppdrag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att samordna
arbetet mot svartkontrakt och sprida arbetet över staden med inriktning att skapa
långsiktiga och uthålliga insatser mot gängkriminaliteten, diarienummer
1673/20. Uppdraget har sin bakgrund i att där Göteborgs Stad är utsedda att
delta i ovan nämnda pilotprojekt.
För stadens del innebär felaktigheter i folkbokföringen bland annat att skolan
inte vet var elever bor och socialtjänsten har svårigheter att följa upp
orosanmälan eller utbetalning av försörjningsstöd. Det handlar även om att
förhindra handel med adressuppgifter och komma åt svarta hyreskontrakt samt
möjligheten för allmännyttan att följa upp trångboddhet.
2.3 Uppdrag till socialnämnderna
Kommunfullmäktige har gett socialnämnderna får i uppdrag att, i samverkan
med Förvaltnings AB Framtiden, säkerställa att rutiner för bistånds- och
behovsprövning följs samt att inte bistånd ges för svarta hyror och att
ockerhyror inte ska förekomma.
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Göteborg ska ha en hyresmarknad utan svarthandel och otillåten
andrahandsuthyrning. I dag riskerar många hushåll att utnyttjas på en
bostadsmarknad där bostadsbrist råder och det går inte att utesluta att
oegentligheter sker. Därför ska socialtjänstens utredningsskyldighet gällande
bistånd till hyror präglas av ett aktivt förhållningssätt som ger underlag för
korrekta och väl underbyggda myndighetsbeslut. Myndighetsutövning ska
motverka ockerhyror. Oskäligt höga andrahandshyror ska inte utbetalas och
bistånd ska inte utgå för samma hyra flera gånger, enligt stadens fastställda
riktlinje. Därtill ska hyreskontraktet inhämtas som underlag för utbetalningen.
All bostadsförmedling i stadens bestånd ska ske enligt gällande regler och
personer ska vara folkbokförda på sin bostadsadress. Staden behöver stärka
samverkan mellan olika verksamheter för att hushåll med osäkra
boendeförhållanden, särskilt barnfamiljer, ska hitta en varaktig bostad. I detta
arbete är boendecoacher en viktig del. Arbetet ska utgå från ett tydligt
barnrättsperspektiv och barnets bästa ska särskilt beaktas när vuxna söker
ekonomiskt bistånd.
Dessa tre ärenden har flera beröringspunkter och har samordnats inom
ramen för budgetuppdraget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.
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3 Beskrivning av Göteborgs Stads pågående arbete mot
fel i folkbokföring och oriktiga hyresförhållanden
3.1 Störningsjouren i Göteborg AB:s arbete mot oriktiga
hyresförhållanden
Störningsjouren i Göteborg AB (nedan Störningsjouren) arbetar på uppdrag av
Göteborgs Stads Bostads AB, Familjebostäder i Göteborg AB och Bostads AB
Poseidon. Samtliga bolag är en del av Förvaltnings AB Framtiden.
Störningsjourens ingång är att arbeta mot oriktiga hyresförhållanden genom att
utreda vem som bor i lägenheten. Syftet med arbetet mot oriktiga
hyresförhållanden är att frigöra lägenheter där förstahandshyresgästen inte
längre är i behov av lägenheten, till exempel genom förekomst av dubbla
kontrakt eller kontrakt som innehas av personer som har sitt boende tillgodosett
på annat ställe, inte längre vistas i landet eller är avlidna. Arbetet initieras
framförallt via tips och sker genom utredningar av anställda jurister. Sedan
oktober 2015 och fram till och med november 2021 har 8468 utredningar
påbörjats och 2577 lägenheter har frigjorts inom allmännyttans bostadsbestånd.
Det finns därutöver utredningar som har avslutats utan ändring, där misstankar
om att innehavaren av förstahandskontraktet saknat behov av lägenheten inte
kunnat visas.
3.2 Gårdstensbostäder AB:s arbete mot oriktiga hyresförhållanden
Gårdstensbostäder AB ingår i koncernen under Förvaltnings AB Framtiden.
Koncernen har som mål att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista
över särskilt utsatta områden år 2025 och har under år 2020 beslutat om en
övergripande strategisk plan för hur arbetet ska bedrivas, där
Gårdstensmodellen är en utgångspunkt för satsningar i andra områden i
Göteborg. Framgångsfaktorer inom Gårdsten är bland annat trygghets- och
tillgänglighetsperspektiv i samarbete med hyresgästerna. Det finns till exempel
trygghetsvärdar och nolltolerans för kriminell verksamhet på torg, i
trappuppgångar, källare, garage och parkeringar. I Gårdstensmodellen
ingår också ett systematiskt arbete i egen regi för riktiga hyresförhållanden i
lägenheterna.
Gårdstensbostäder AB:s arbete mot oriktiga hyresförhållanden är ett organiserat
arbete som innehåller signalfångst, uppföljning och samverkan. Signalfångsten
sker genom att arbeta systematiskt med öppna källor, inkommande tips men
även fånga signaler som extra namn på brevlådor och avvikelser i
hyresinbetalningar. Det systematiska arbetet sker genom att arbeta med ett
område eller en gata i taget och hålla samman arbetet. Utöver hus- och
trygghetspersonal involveras även administrativ personal på kontoret i arbetet.
Under åren 2017-2020 återtogs 187 stycken hyreskontrakt.
3.3. Stadsbyggnadskontorets ansvar för lägenhetsregister
Lantmäteriet och kommuner är registerförande myndigheter för
lägenhetsnummer och delar på detta ansvar. En handledning finns framtagen
mellan Göteborgs Stad och Lantmäteriet. Skatteverket har ansvar för
folkbokföringen, dock saknas en registersamkörning mellan staden och
Skatteverket. Skatteverket kan inte påverka lägenhetsregistret, utan har tillgång
till det via veckovisa leveranser från Lantmäteriet.
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Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för lägenhetsregistret enligt lagen
(2006:378) om lägenhetsregister. Lantmäteriet har skapat registret, dels genom
att samla in uppgifter från fastighetsägarna, dels hämtat uppgifter från det
befintliga fastighetsregistret. Lantmäteriet har i samband med insamlingen
beslutat om lägenhetsnummer.
Sedan år 2010 ajourhåller kommunerna registret och gör ändringar och
kompletteringar, exempelvis när nya lägenheter tillkommer, befintliga ändras
eller försvinner. Kommunerna beslutar också om vilka nya lägenhetsnummer
som ska gälla och vid behov även nya adresser. Den som bor i en lägenhet ska
meddela Skatteverkets folkbokföringsavdelning. Stadsbyggnadskontoret i
Göteborgs Stad har en avdelning som ansvarar för att skapa lägenhetsnummer
och ajourhållande av lägenhetsregistret som omfattar ca 235 000 lägenheter i
flerbostadshus.
Lägenhetsregistrets uppgifter är primärt grunden för folkbokföringen genom
att lägenhetens adress, yta och kategori registreras. Det finns i dagsläget ingen
aktiv registervård utan består av inkommande tips som skapar
impulser. Inkomna tips kan exempelvis vara många folkbokförda på samma
adress. Arbetet med lägenhetsregistret sker utan tillgång eller kontroll mot
personregister, vilket medför att det inte kan undersökas vem som bor i
lägenheten. Registrering i lägenhetsregistret kan ske utan kontroll att bygglov
beviljats. I Göteborg Stad görs i regel avstämning inom stadsbyggnadskontorets
egna avdelningar före registrering av lägenhetsnummer sker.
Noterbart är att Skatteverket har genom folkbokföringen ett eget system med
uppgifter. Skatteverket tillämpar automatisk registrering vilket möjliggör
avvikelser jämfört med stadsbyggnadskontorets lägenhetsregister.
3.4 Strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll
Kommunstyrelsen gav i ärende 1332/18 stadsledningskontoret uppdraget att ta
fram en modell för strukturerad samverkan med Skatteverkets
bosättningskontroll. Uppdraget resulterade i en ny arbetsmodell. Denna
arbetsmodell innehåller arbetsgång och en blankett för överlämnande av
impulser från Göteborgs Stad till Skatteverkets folkbokföring. Utredningen
visade att samverkan mellan Skatteverket, Försäkringskassan och
Störningsjouren medfört positiva effekter hos samtliga tre myndigheter.
Skatteverket har fått in impulser som lett till korrekta folkbokföringsuppgifter,
Försäkringskassan har kunnat stävja bidragsfusk och Störningsjouren har
kunnat frigöra fler hyresrättslägenheter. Kommunen behöver också ha ett
korrekt underlag för sina beslut och åtgärder, som till exempel var ett barn ska
gå i skola eller för att bedöma om en person har rätt till olika former av
ekonomiskt stöd. Överlämning av impulser om fel i folkbokföringen är
lagreglerad och tvingande, från och med 2021 omfattas även socialtjänsten av
denna underrättelseskyldighet.

4 Beskrivning av Göteborgs Stads deltagande i
pilotprojektet kopplat till regeringsuppdraget

Regeringen gav Skatteverket i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga
kommuner inrätta ett pilotprojekt för att utreda omfattningen av problemet med
felaktig folkbokföring och utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda
felaktigheter. Pilotprojektet ska bedrivas i områden där Skatteverket och
kommunerna bedömer att problematiken, med tonvikt på trångboddhet och
otillåten handel med hyreskontrakt, är eller kan antas vara särskilt
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förekommande. Uppdraget innefattar bosättningsutredningar inklusive
oannonserade fysiska kontrollbesök. Skatteverket ska dra nytta av erfarenheter
och samverkansformer från arbetet med uppdraget att inrätta ett pilotprojekt för
att komma åt felaktig folkbokföring kopplad tillorganiserad brottslighet
(Fi2020/02991). Återrapportering ska ske andra halvåret 2022.
En kommunintern arbetsgrupp bestående av representanter från
Störningsjouren, stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontoret har sedan
slutet av 2020 deltagit i nätverksträffar 2-3 gånger per månad tillsammans med
Södertälje kommun och under ledning av Skatteverket. Arbetsgruppen har även
ett parallellt löpande arbete med frågor och fenomen som uppkommit.
För Göteborgs Stads del har deltagande i pilotprojektet bland annat inneburit
samarbete med Skatteverket för att identifiera områden med störst behov av
åtgärder. Syftet är att minska antal fel i folkbokföringen, minska antal felaktiga
utbetalningar och antalet oriktiga hyresförhållanden. Målsättningen är att hitta
metoder för att arbeta förebyggande och genom kontrollurval undersöka
omfattning på folkbokföringsfel kopplat till trångboddhet. Göteborgs Stad har
särskilt lyft fram problem med oriktiga hyresförhållanden, oriktiga
hyresförhållanden och skenseparationer samt koppling till felaktiga
utbetalningar.
4.1 Modus för arbetsmetodik inom pilotprojektet
Fyra frågeställningar har identifierats och använts som modus för arbetsmetodik
under pilotprojektet.
4.1.1 Trångboddhet – Hur stor är omfattningen?
Inom ramen för pilotprojektet har en arbetsgrupp hos Skatteverkets
folkbokföringsavdelning fått i uppdrag att ta emot tips från Störningsjouren,
Gårdstensbostäder AB och Boplats Göteborg AB. Tipsen lämnas in i form av
en lista och lämnas digitalt.
Antal tips under perioden december 2020 till och med november 2021
• Störningsjouren har sammanlagt lämnat in 197 ärenden fördelat på 230
personer.
• Gårdstensbostäder AB har sammanlagt lämnat in 48 ärenden fördelat
på 71 personer
• Boplats Göteborg AB har inte anmält något ärende. De har haft viss
signalfångst där de fångat förekomst av dubbla hyreskontrakt.
4.1.2 Fastigheter utan lägenhetsnummer
Tillsammans med Södertälje Stad har Göteborgs Stad fördjupat sig i frågor
kring kommunernas roll som förvaltare av lägenhetsregistret och
kommunikationen med Skatteverket när fel uppmärksammas. De har jämfört
arbetssätt och en gemensam framgångsfaktor har bland annat varit att efterfråga
bygglov inför tilldelning av lägenhetsnummer.
Kommunerna har konstaterat att det finns en problematik kring så kallade
spöknummer. Det är en benämning på lägenhetsnummer som saknar en fysisk
lägenhet och kan uppstå om lägenhetsnummer tilldelas utan bygglov. Det finns
även gamla spöknummer som följt med sedan registret flyttades över från
Lantmäteriet till kommunerna under åren 2009-2011.
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En annan typ av spöknummer finns hos Skatteverket. Där är det fråga om
lägenhetsnummer som inte finns med i Lägenhetsregistret men som ändå
kommit in i Skatteverkets folkbokföring. Orsaken kan vara att fastighetsägaren
inte kontaktat kommunen utan lämnat in underlag för att registrera lägenheterna
i kommunens lägenhetsregister. Det kan medföra orimligheter gällande
lägenhetsnumreringen som borde ha uppmärksammats i en intern kontroll hos
Skatteverket. Som exempel ges att lägenheterna skulle befinna sig 10 våningar
under entréplan. En identifierad brist är att folkbokföring hos Skatteverket kan
ske trots att det saknas ett nummer i lägenhetsregistret. När detta
uppmärksammas hade varit önskvärt att Skatteverket rutinmässigt hör av sig till
stadsbyggnadskontoret för att delge information.
Ajourhållandet av lägenhetsregistret är en viktig signalfångst för att hitta
felaktigheter i registret. För att kunna ha en effektiv kontroll krävs tillgång till
bland annat folkbokföringsuppgifter. Det finns system som kan tillhandahålla
dessa uppgifter och det är viktigt att stadsbyggnadskontoret har tillgång till
dessa.
4.1.3 Kan Göteborgs Stad upptäcka felaktig folkbokföring på systemnivå?
Skatteverket har tagit fram utsökningslistor i syfte att utreda
trångboddhet i Göteborgs Stad. Utsökningslistorna har omfattat tre olika
kategorier som vardera innehåller tio adresser:
1) Adresser med flest folkbokförda
2) Lägenheter med flest folkbokförda
3) Flest antal folkbokförda per lägenhet.
Genom listorna har Göteborgs Stad kunnat identifiera felaktigheter på ett
systematiskt sätt. Den första listan gav en träffbild med adresser utan direkt
koppling till Göteborgs Stad, det var i huvudsak studentboenden. Den andra
listan, lägenheter med flest folkbokförda, gav en träffbild med tips på bostäder
inom allmännyttan som Störningsjouren värderade som pålitliga tips. Den andra
listan, flest antal folkbokförda per lägenhet, gav en viktig träffbild för
stadsbyggnadskontoret och arbetet med att ajourhålla lägenhetsregistret, särskilt
gällande nya fastigheter där lägenhetsnummer inte blivit tilldelade.
Listorna utgör ett mycket bra urvalsinstrument för kommunens
kontrollarbete. Göteborgs Stad har under projektets gång begärt ut fler
listor. Skatteverket genomför en utredning för att säkerställa att listor kan
lämnas ut systematiskt och efter begäran.
4.1.4 Koppling mellan skenseparationer, felaktig folkbokföring samt
felaktiga utbetalningar
I Skatteverkets rapportering i regeringsuppdraget finns ett avsnitt som tar upp
folkbokföring som brottsverktyg. Rapporten fördjupar sig i problematik kring
skeninvandring och skenäktenskap, men berör inte skenskilsmässor.
Skenskilsmässor handlar om korrekta identiteter men felaktiga uppgifter för att
komma åt en bostad. Bostaden kan i sin tur utgöra en plattform för bidrag som
till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd
och försörjningsstöd. Tillvägagångssättet är vanligtvis att ett gift par som lever
tillsammans skapar en fiktiv separation för att få åtkomst till olika former av
bidrag som är möjliga genom separation och separat boenden.
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Störningsjouren och Gårdstensbostäder AB får genom sin tipshantering in
impulser gällande oriktiga hyresförhållanden på detta sätt. Eftersom ett
skenskilt par inte har behov av två bostäder utgör den ena bostaden en
möjlig inkomstkälla genom att hyras ut till en tredje person.
Praxis har visat att det är svårt att bevisa en skenskilsmässa om inte parterna
själva erkänner det. I ett beslut från hyres- och arrendenämnden i Göteborg från
oktober 2021 framgår att det ställs mycket höga krav på hyresvärden för att
kunna påvisa att det permanenta boendet inte överensstämmer med
folkbokföringen.
”Hyresnämnden kan inledningsvis konstatera att XX under hyrestiden alltjämt
är folkbokförd på prövningslägenhetens adress. Folkbokföringen förutsätts
spegla det faktiska boendet och fungerar därmed som en presumtion. Det
är därmed hyresvärden som ska visa att XX har sitt permanenta boende på annat
håll än i prövningslägenheten. Det framstår i och för sig som anmärkningsvärt
att han har innehaft en bostadsrättslägenhet där frun och barnen bott och nu
även är hälftenägare till ett radhus där frun och barnen bor, samtidigt som han
själv bor i prövningslägenheten.”
Det kommande arbete med skenseparationer och annan problematik kring
felaktig folkbokföring kopplat till välfärdsbrott beskrivs nedan under
samverkan.
4.2 Samverkan
4.2.1 Samverkan med myndigheter
Skatteverket har tidigt i processen återkopplat att tipsen från Göteborgs stad inte
kunnat påvisa koppling till organiserad brottslighet. I syfte att täcka upp denna
brist har det Regionala samverkansrådet i region Väst, i den
myndighetsgemensamma satsningen, önskat adjungera in en representant från
Göteborg Stad. Göteborg Stad har därför sedan juni 2021 en representant som
deltar i arbetet mot otillbörligt utnyttjande av välfärdssystem kopplat till
felaktig folkbokföring. Adjungeringen har bland annat medfört att fördjupade
dialoger har hållits mellan staden, Skatteverkets folkbokföringsavdelning och
Försäkringskassan samt polisen. Deltagande myndigheter har efterfrågat kanaler
in till Göteborgs Stad för att kunna ha kontaktvägar som fungerar för signaler
in och signaler ut. Staden har i flera avseenden en mer öppen och transparent
handläggning vilket innebär att uppgifter som huvudregel är allmänna
handlingar och kan begäras ut.
Underrättelser som lämnas från staden till myndigheter utgör viktiga impulser
till myndigheterna i deras respektive kontrollarbete. Såväl Skatteverket som
Försäkringskassan är beroende av impulser för att kunna arbeta systematiskt
och ändamålsenligt gällande fel i folkbokföringen kopplat till
välfärdsbrottslighet.
Deltagande myndigheter har efterfrågat antal underrättelser som Göteborgs Stad
har lämnat
- Till Skatteverkets folkbokföring gällande misstanke om fel i
folkbokföringen vid upptäckt av felaktig folkbokföring. (32c §
folkbokföringslagen (1991:481))
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-

Till utbetalande myndigheter gällande misstanke om felaktiga
utbetalningar (Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen)

Det har under pilotprojektet identifierats flera myndigheter som kan vara
behjälpliga i utredningar och har möjlighet att dela information och beslut.
Bland annat har Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan varit inbjudna
och delat arbetssätt och kontaktvägar.
Storgöteborg LPO (lokalpolisområde) Nordost har startat ett samverkansprojekt
med bland annat Göteborgs Stad gällande välfärdsbrott. Bakgrund till projektet
har bland annat varit Södertälje kommuns arbete mot välfärdsbrott. Fokus ligger
på samverkan och ett pilotprojekt gällande felaktiga utbetalningar kommer inom
kort påbörjas där samverkan sker. Syftet är att identifiera indikatorer som
modus för brottslig verksamhet, hitta fungerande arbetssätt för brottsanmälan
och stödja socialtjänsten i processen.
4.2.2 Samverkan internt inom staden
För att möta behovet från deltagande myndigheter om kanaler in till Göteborgs
Stad som fungerar för signaler in och signaler ut har ett nätverk skapats.
Stadsledningskontoret tillsammans med nämnden för inköp och upphandling
startat nätverket ”Sund konkurrens” som agerar internt inom staden för att öka
kunskapsöverföring och samverkan. Nätverkets huvudsakliga syfte är att stävja
fusk och brottslighet samt arbeta för främjande av en sund konkurrens.
Det finns ett stort behov att utveckla tipshanteringen inom staden.
Stadsledningskontoret kommer göra en uppföljning riktat mot
socialförvaltningarna i Göteborgs Stad gällande antal underrättelser om fel i
folkbokföring och misstanke om felaktiga utbetalningar som gjorts under 2021.

5 Göteborgs Stads identifierade behov av åtgärder
Under arbetets gång har följande åtgärdsbehov identifierats.
-

Utveckling av tipshantering till och från andra myndigheter
Utveckling av kanaler för intern samverkan inom Göteborgs Stad
Utveckling av stadsbyggnadskontorets verktygslåda i registerarbetet
Genomföra en uppföljning riktad mot socialförvaltningarna i
Göteborgs Stad gällande antal underrättelser om fel i folkbokföring och
misstanke om felaktiga utbetalningar som gjorts under 2021
Kompetenshöjning om välfärdsbrott och om arbetsmetodik för att göra
riktade kontroller.
Delta i Storgöteborg lokalpolisområde Nordost samverkansprojekt med
bland annat Göteborgs Stad gällande välfärdsbrott.

I det fortsatta arbetet som kommer slutrapporteras under andra halvåret 2022
kommer särskilt fokus läggas på frågeställningar och utredning av fenomen
kopplat till den arbetsmetod som redovisats under avsnitt 4.
Göteborgs Stad behöver utveckla en arbetsmetodik som baseras på en
systematisk kontroll. Arbetsmetodiken behöver vara baserade på tips,
riskbaserat urval, riktade kontroller och uppföljning. Målsättningen är att hitta
metoder för att arbeta förebyggande och systematiskt med kontroll och genom
samverkan i staden samt med berörda myndigheter.
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