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§ 391 Gör Linköping till en pilotkommun inom
folkräkning, svar på motion (S)
Dnr KS 2020-676
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att genomförandet av en folkräkning
är ett statligt ansvar. Det är dock av stor vikt att uppgifterna i
folkbokföringen och befolkningsstatistiken ska vara korrekta och
överensstämma med verkligheten och en folkräkning kan bland annat bidra
till att upptäcka fusk men ska i så fall genomföras av staten.
Reservationer
Kristina Edlund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkanden om bifall till motionen.
Jörgen Ring (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkanden
om bifall till motionen.
Ärende
Kristina Edlund och Mari Hultgren (S) föreslår i en motion daterad 2020-09-17
att:


Linköpings kommun skyndsamt ansöker om att få bli en av de
frivilliga pilotkommunerna där Skatteverket genomför
folkräkningar i utvalda bostadsområden.

Strax före sommaren 2020 fick Skatteverket ett uppdrag från regeringen att
stärka folkbokföringens insats i arbetet mot grov organiserad brottslighet. Ett
uppstartsmöte tillsammans med övriga deltagande myndigheter har hållits.
Skatteverket kommer även att samverka med Göteborgs stad och Södertälje
kommun, för att utveckla metoder och arbetssätt som underlättar samverkan för
att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet.
Uppdraget är ett pilotprojekt som handlar om att kartlägga strategiska adresser
som misstänks användas för systematiska fel i folkbokföringen kopplad till
organiserad brottslighet, samt personer och företag som möjliggör detta.
Kontrollen av dessa adresser ska stärkas för att minska systematiska fel i
folkbokföringen och förhindra den välfärdsbrottslighet som dessa kan
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möjliggöra. I uppdraget ingår också att utveckla metoder och arbetssätt som
underlättar myndighetssamverkan för att komma åt felaktig folkbokföring
kopplad till organiserad brottslighet.
Skatteverket har också fått i uppdrag att identifiera ytterligare
samarbetspartners, såväl myndigheter som kommuner, utöver de tolv
nätverksmyndigheterna i samverkan mot grov och organiserad brottslighet.
Skatteverket har beslutat att inleda samverkan inom ramen för uppdraget med
Södertälje kommun och Göteborgs stad.
Det särskilda myndighetsuppdraget ska återrapporteras till regeringen om
knappt ett år, den 1 oktober 2021.
Inom Skatteverket är folkbokföringskontrollen högt prioriterad. Sedan den 1
juli 2018 är det olagligt att vara felaktigt folkbokförd. Avsiktligt felaktig
folkbokföring är ett brott som kan ge böter eller fängelse, om det är grovt upp
till två års fängelse.
De tolv myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad
brottslighet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan,
Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen,
Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen,
Tullverket och Åklagarmyndigheten. Den myndighetsgemensamma satsningen
mot organiserad brottslighet startade 2009.
Motionen föreslås avslås med hänvisning till att genomförandet av en
folkräkning är ett statligt ansvar. Det är dock av stor vikt att uppgifterna i
folkbokföringen och befolkningsstatistiken ska vara korrekta och
överensstämma med verkligheten och en folkräkning kan bland annat bidra till
att upptäcka fusk men ska i så fall genomföras av staten.
Yrkanden
Niklas Borg (M) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Kristina Edlund (S), Jörgen Ring (SD) och Mari Hultgren (S) yrkar bifall till
motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) yrkande om bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Kristina Edlunds (S)
med fleras yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Niklas Borgs (M) yrkande.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Gör Linköping till en pilotkommun inom folkräkning, svar
på motion (S), 2021-11-15
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionärerna
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