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Nyheter

Omfattande brottsutredningar 
mot personer runt Alberts städ
Omfattande brottsutredningar 
pågår mot Victor Albertsson 
och mot flera av företagarna 
kring Alberts städservice.  
Vid så kallade gryningsräder 
har Ekobrottsmyndigheten 
slagit till mot omkring tio 
adresser: företagarnas  
bo städer och kontor.

I en rad artiklar har GP granskat 
städbranschen. Vi kan nu berätta 
att en stor myndighetsgemensam 
utredning pågår mot det nätverk 
av företag som finns kring Alberts 
städservice – ett av de större företa-
gen inom hemstädning i Göteborg. 
Företaget har saknat anställda stä-
dare och har med ett nät av under-
leverantörer utnyttjat bland annat 
papperslösa ukrainare för 70 kronor 
i timmen.

Hos Gränspolisen pågår en för-
undersökning mot Alberts-sfären, 
men det är hos Ekobrottsmyndig-
heten som den mest omfattande 
utredningen sker.

Vid ett samordnat tillslag en tis-
dag i maj förra året greps och an-
hölls flera personer. 

–  De kom väldigt tidigt på mor-
gonen, och letade snabbt igenom 
vårt hem. Jag fick dricka en kopp 
kaffe, sedan skulle jag åka med till 
mitt kontor, berättar en av Alberts 
underleverantörer. 

På kontoren togs alla datorer  
i beslag. Det berättar en annan av 
underleverantörerna.

I Ekobrottsmyndighetens utred-
ning har sex personer delgivits 
misstankar i utredningen som hos 
tingsrätten är rubricerad ”grovt 
bokföringsbrott m.m.”.

Det rör sig om huvudägaren Victor 
Albertsson, företrädaren för bola-
get som varit dominerande under-
leverantör av hemstädare, Björks 
städ,  och ytterligare tre städföre-
tagare som levererat personal till 
 Alberts städservice. 

Den sjätte misstänkte personen 
är en i sammanhanget udda figur, 
mer om honom senare.

– Förutom dessa sex, finns det fler 
misstänkta som inte blivit delgivna 
misstanke, säger kammaråklagare 
Catharina Linné vid Ekobrottsmyn-
digheten.

Hon skrev i vintras till Göteborgs 
tingsrätt att brottsutredningen är 
omfattande med många misstänk-
ta. Ett beslut i åtalsfrågan var inte 
att vänta före halvårsskiftet 2022.

Med denna tidpunkt snart nådd, 
säger Linné:

– Någon gång i höst kan det 
komma ett beslut. Vi väntar nu 
på Skatte verkets utredning. 
Utredningen bedrivs på skat-
tebrottsenheten på Skattever-
ket och av våra egna utredare 
på Ekobrottsmyndigheten.

Catharina Linné säger till GP 
att utredningen rör ”ett 
moln av företag”.

Hon svarar jakande på frå-
gan om det gäller under-
leverantörer till Alberts.

– Det är många andra företag som 
är berörda – underleverantörer och 

andra företag som ligger runt om-
kring i en slags intressesfär, säger 
Catharina Linné.

Beträffande brottsrubriceringen  
 

 

säger hon:
– Det är flera bolag aktuella men 

när det gäller det bolaget – ja, 
 Alberts – så är det grovt bokförings-
brott och grovt skattebrott.

Den sjätte mannen som del-
givits i Alberts-utredningen är 
enligt kammaråklagare Catha-
rina Linné misstänkt för om-
fattande penning tvättsbrott.

Det rör sig om en azerisk med-
borgare i 60-årsåldern.  Sedan i 
mars sitter han häktad  
i Nacka tingsrätt, för brott han 
misstänks ha begått i byggbran-
schen i Stockholm.

Kammaråklagare Mathias Lid-
berg vid andra ekobrottskamma-

ren i Stockholm skriver i ett mejl 

till GP att han hoppas kunna väcka 
åtal i augusti, och fortsätter:

”I mitt ärende är han häktad för 
näringspenningtvättsbrott, grovt 
brott under hela 2021 t.o.m. febru-
ari 2022 och även för grovt bokfö-

ringsbrott i tre bolag under samma 
period. Jag vill inte, med hänsyn till 
förundersökningssekretessen, ut-
veckla vad misstankarna handlar 
om i nuläget utan kan berätta mer 
i samband med åtal.”

Advokat Nikita Lundin är man-
nens försvarare, och säger att han 
förnekar samtliga misstankar. Det 
gäller även misstankarna som riktas 
mot honom i Göteborg.

Den i Nacka häktade mannen har 
drivit flera företag i bygg- och städ-
branschen. 

Under 2016 skickade han fakturor 
på 3,4 miljoner kronor till 13 före-
tag, ett av dem var en underleveran-
tör till Alberts städ, som fakturera-
des 262 800 kronor.

Enligt ett beslut av Skatteverket, 
i oktober 2018, var fakturorna på-
hittade, osanna, i syfte att hans 
kunder skulle komma över oskat-
tade pengar och kunna betala svar-
ta löner,

Den andra pågående förunder-
sökningen där Alberts städservice 
står i centrum gäller brott mot ut-
länningslagen., 

Bengt-Åke Nilsson är förunder-
sökningsledare på Gränspolisen.

Med hänvisning till förundersök-
ningssekretessen är Nilsson spar-
sam med detaljer om utredningen, 
men säger:

– Det handlar om Utlännings-
lagen. Av kapitel 20 i den kan man 
sluta sig till vad det handlar om.

Kapitlet handlar bland annat om 
att det är förbjudet att anställa per-
soner som saknar arbetstillstånd 
eller av andra skäl inte får vistas  
i Sverige.

Bengt-Åke Nilsson uppger att före-
trädare för Alberts städservice för-
hörts angående de omkring 15 stä-
dare som Gränspolisen i närtid 
av visat ur Sverige.

– En stor del av de fallen har blivit 
anmälningar hit. Alla har varit 
ukrainare som kommit hit via Po-
len, säger Nilsson, och tillägger att 
utredningen framöver handlar om 
att klarlägga entreprenörskedjorna 
och var städarna varit anställda.

Alberts städservice har i kommu-
nikation med GP sagt att man följer 
svenska lagar och att underleveran-
törer som underlåter att betala skatt 
eller anställer personer som inte får 
arbeta i Sverige bryter mot de avtal 
som finns.

GP har också ställt specifika 
 frågor kring den pågående brotts-
utredningen:
Hur ser du på din roll i den 
pågående förundersökningen 
hos Ekobrottsmyndigheten?
Hur ser du på brottsligheten  
i och runt Alberts städ?

Albertsson har inte svarat på 
 frågorna. I stället har mejl kommit 
från hans advokat Kristofer Munde. 
Denne har berört några av frågorna 
som GP ställt, men beträffande de 
två ovan svarat:

”Övriga frågor är inte relevanta  
i kontexten som GP undersöker.”

Per Sydvik
per.sydvik@gp.se

Alberts städservice och dess ägare Victor Albertsson är nu föremål för en omfattande ekobrottsutredning. Sex per-
soner i sfären av företag kring städbolaget har delgivits misstankar om brott. Det handlar om grova skattebrott och 
grova bokföringsbrott. Men också brott mot utlänningslagen och penningtvätt. ARKIVBILD: THOMAS JOHANSSON

GP granskar: De utsatta arbetarna

" Någon gång i höst 
kan det komma ett 
beslut. Vi väntar nu 
på Skatte verkets 
 utredning

Vid en samordnad razzia slog ekobrottsmyndigheten, i samarbete med andra myndigheter, till mot ett tiotal adres-
ser i Göteborgsområdet. Sex personer har nu delgivits misstanke för bland annat grovt bokföringsbrott.
 ARKIVBILD: THOMAS JOHANSSON

GP:s granskning kring uttnyttjande 
av ukrainska flyktingar 30 maj.


