Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling

2019-05-22

Kopplingar mellan välfärdsföretag och grov
brottslighet
Att bekämpa etableringen och utbredningen av organiserad och grov brottslighet måste vara en
prioritet för Uppsala kommun. För att detta ska förverkligas har ett arbete med att ta fram en
fördjupad strategi och samverkan mellan kommun, polis och andra myndigheter initierats i
Uppsala. I denna process måste vi ta hänsyn till alla faktorer som bidrar till att skapa ett
gynnsamt klimat för ekonomisk eller annan grov brottslighet.
I detta arbete kan vi med fördel ta del av andra kommuners kunskap. Under en hearing i
polishuset på temat organiserad brottslighet i slutet av januari fick företrädare för Uppsala
kommun ta del av Södertäljes erfarenhet av att bekämpa organiserad brottslighet. Södertälje,
som varit ökänt i många år för omfattande rättegångar kring Södertäljemaffian och utbrett
välfärdsbedrägeri, men som nu lyckats vända kurvan, ska stå som stöd och förebild till Uppsala
när vi nu ska utveckla våra strategier för att bekämpa grov brottslighet på hemmaplan.
Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, nämnde vid januarihearingen tydligt
kopplingen mellan grov brottslighet och den fria etableringsrätten för välfärdsföretag, främjad av
LOV (lag om valfrihetssystem). Hon menar att denna är en grogrund för grov ekonomisk
brottslighet och penningtvätt. Enligt Boel Godner gjorde införandet av LOV att välfärdskostnader
skenade samtidigt som detta gödde grov och omfattande ekonomisk brottslighet. I Södertälje
valde man att avsluta LOV-drift redan efter två år då riskerna blev uppenbara. Likt Uppsala var
man i Södertälje tidiga med att tillämpa LOV.
Erfarenheter från Södertälje visar att det finns en tydlig risk för att den fria etableringen öppnar en
dörr för att korrupta och ohederliga aktörer med kopplingar till organiserad grov brottslighet ser en
möjlighet till att kunna tjäna stora summor på välfärden genom ett bedrägligt agerande. Om
kommunens arbete med att ta fram en fördjupad samverkansstrategi mellan kommun, polis och
andra myndigheter ska lyckas är det ett måste att vi tittar på alla ingångar och riskfaktorer –
inklusive privatdrivna välfärdsbolag.
Med anledning av detta vill jag fråga Erik Pelling:
-

För hur stora summor upphandlar kommunen välfärdstjänster enligt Lag om
valfrihetssystem, LOV?

-

Ser du en risk att den utbredda tillämpningen av LOV-driven välfärd i Uppsala göder
ekonomisk eller annan grov brottslighet?

-

Avser minoritetsstyret göra någon genomlysning av förekomst av kopplingar mellan
välfärdsföretag inom LOV / annan fri etablering och ekonomisk eller annan grov
brottslighet?
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