
kvinna bor med sina två barn hos sina 
föräldrar. Men eftersom hennes föräld-
rar hyr i ett 55-plusboende kan de inte 
vara folkbokförda där. I stället betalar 
hon 800 kronor i månaden till ett före-
tag som har flera personer skrivna hos 
sig. De andra kvinnorna reagerar direkt 
och en diskussion bryter ut:

– 800 kronor för tre personer - det är 
billigt, menar de.

Folkbokföringen styr samhällsfunktio-
ner som utgör vår välfärd: var du ska 
rösta, vilken skatt du betalar, var du får 
gå i skolan. När många skriver sig på fel 
adress, slår det sönder den ordning och 
reda som folkbokföringen egentligen ska 
vara. Det påverkar också samhällspla-
neringen.

– Statistiken kanske visar att det är 
hög trångboddhet i ett område och på-
verkar kommunens planering. Men är 
uppgifterna inte korrekta tas fel beslut, 
säger Tobias Wijk på Skatteverket.

Att ta betalt för en adress är lagligt. Det 
olagliga är att skriva sig på fel adress. 
Men att föreningen hjälper de unga att 
begå brott, är inget som bekymrar Malin.

– Vet du, jag har inga problem med 
det. Det handlar om deras överlevnad. 
Problemet är ju inte vad de gör, utan 
bostadsbristen. Ser samhället ut så här 
måste vi anpassa verkligheten efter det.  
säger hon. ]  A N N A  R Y T T E R B R A N T

Postlämning. Malin är ordförande i en förening som bland annat                   hjälper ensamkommande med bostad och adresser.

Alla personer  
i texten 
med enbart 
förnamn 
heter 
egentligen 
något annat.
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Platserna som 
besökts för 
intervjuer 
finns 
någonstans 
i länen 
Dalarna, 
Sörmland, 
Värmland och 
Örebro.

RE DAK TÖR
Mattias Frödén
Dalarna/Sörmland
010-459 15 71
mattias.froden@
hemhyra.se

RE DAK TÖR
Anna Rytterbrant 
Örebro/Värmland
010-459 16 01
anna.rytterbrant@
hemhyra.se

DIN LO KALA RE DAK TION
REGION MITT

Tipsa 
oss!

X0X0X0-X0X0

Bagargatan 1
KÖP

Skomakargränd 5
KÖP

Fisktorget 21A
KÖP

Garvargatan 14
KÖP

Så här       går adresshandeln till

Din adress är nyckeln till var du röstar, 
betalar skatt och hur samhället planeras. 
Du måste vara folkbokförd för att få
ett personnummer, subventionerad vård, 
skolplats och många andra samhällsför-
måner.

Bostadsbristen tvingar många att 
hyra olovligt i andra hand. För att 

värden inte ska märka något får de 
inte lov att skriva sig där de bor. 

De blir utelåsta från folkbokföringen.

En del väljer att betala för en 
folkbokföringsadress någon annanstans, 
eftersom den är så viktig. 
Sådana �nns att köpa via bekantas 
bekanta, köp- och säljsajter på nätet 
eller på gatan.

Priset varierar. Hem & Hyra har 
hittat adresser från några hundra-

lappar till 1 400 kronor i månaden.

Att skriva sig där man inte bor är 
brottsligt. Det kallas folkbokförings-
brott. Stra�et är böter eller fängelse 
i upp till två år.

Gra�k: TT Nyhetsbyrån
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