
Folksamhärvan fördubblas  
•   

En mut- och bedrägerihärva i mångmiljonklassen med förgreningar till en hög chef på 
Folksam sväller ständigt med nya misstänkta. För närvarande ingår 19 personer i 
härvan.  

Vice överåklagare Björn Blomqvist vid Riksenheten mot korruption säger till E24 att målet är ett av de 
största han någonsin arbetat med. Enligt uppgifter till E24 kan härvan komma att svälla ytterligare.  

I oktober häktades en chef på Folksam efter misstankar om att han låtit renovera sin villa och även låtit 
bygga en swimmingpool samtidigt som han lät arbetet bokföras som ett skadeärende.  

Folksamchefen, som avskedats, misstänks tillsammans med flera byggföretagare, hantverkare och 
försäkringstagare ha tagit betalt för skador som inte har existerat. Brottsrubriceringarna för de misstänkta 
är bland annat grovt mutbrott, grov bestickning, grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman och osant 
intygande.  

- Som utredningen visar nu har man lagt in sådant som har medfört att försäkringsbolaget har drabbats 
av utgifter som man inte skulle ha haft, säger Björn Blomqvist.  

De misstänkta försäkringsbedrägerierna förekommer i olika varianter. I vissa fall rör det sig om helt osanna 
ärenden, det vill säga att Folksam har fått betala för en påhittad skada.  

I andra fall ska kostnader för skador som inte täcks av försäkringen bakats in ärenden som verkligen täcks 
av försäkringen. I en tredje variant ska entreprenörerna ha saltat räkningarna för de utförda jobben, det vill 
säga att man kraftigt överdrivit arbetskostnaden.  

Försäkringstagare ska enligt åklagaren också ha kommit överens med andra i härvan att överdriva skador 
och förluster.  

- I det här fallen tror vi att det rör sig om en konstellation där samtliga tre parter har varit involverade på ett 
eller annat sätt. Några av de misstänkta själva är försäkringstagare, det vill säga att de har anmält skador 
som inte finns, säger Björn Blomqvist.  

En av de misstänkta driver en firma som har avtal med kommunala bostadsbolaget Väsbyhem. Firman 
anlitades i det saneringsarbete som utfördes i två av Väsbyhems lägenheter som påstods vara kraftigt 
skadade av hyresgästernas katters urin. Fallen uppmärksammades nyligen i TV3:s program Insider.  

Hyresgästerna krävdes till en början på 300 000 respektive 400 000 kronor av Väsbyhem. Efter 
förhandlingar erbjöds de att betala 150 000 kronor vardera. Den ena hyresgästen accepterade 
erbjudandet, medan den andra har valt att driva ärendet i domstol eftersom hon menar att 
saneringskostnaderna kraftigt överdrivits.  

I den stora mut-och bedrägerihärvan, där 16 personer fått en offentlig försvarare, står entreprenören 
misstänkt för bedrägeri, alternativt medhjälp till bedrägeri, trolöshet mot huvudman och osant intygande.  

Björn Blomqvist tror att åtal kan väckas innan sommaren. En del av de misstänkta har gjort vissa 
medgivanden, andra nekar helt till brott.  

 
 
Toni kommentar: 
Och vilka sitter i styrelsen som inte hör och inte ser? Och VD:n är det inte en gammal 
bekant från totaliserings branschen? 

 
 


