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Polisen stärker bekämpningen av bedrägerier
Sedan 1 april har Polismyndigheten organisatoriskt
flyttat processansvaret för bedrägeribrott och
nationellt bedrägericenter, NBC, från polisregion
Stockholm till nationella operativa avdelningen,
NOA. Samtidigt förstärks NBC med Manne Jönsson,
tf sektionschef, och Johannes Welin, stf sektionschef.

verka för att gynna polisregionernas förmåga att
hantera bedrägeribrotten, säger Manne Jönsson.
Vad händer den närmaste tiden?

– Vi har nu organisatoriskt flyttat NBC och fått
ledningens beslut som ger oss vägledning om vad de
önskar få för resultat framöver. Nu vidtar det stora
arbetet med att ställa om och fylla arbetet enligt det
nya uppdraget, säger Johannes Welin

Varför har polisen gjort den här organisationsförändringen?

– Bedrägeribrottsligheten blir mer och mer ett
strategiskt brott som organiserad brottslighet
använder sig av för sin försörjning. Det här ställer
andra krav på samordning i hela Polismyndigheten.
Det ska bli kul och inspirerande att jobba tillsammans
med regionerna även mot denna brottslighet, säger
Christer Nilsson, chef utredningsenheten, NOA.

Förutom det pågår ett regeringsuppdrag tillsammans
med åklagarna om hur vi kan förbättra utredningarna
i brott mot välfärden. Vi ska leda arbetet vidare så att
vi tillsammans med de utbetalande myndigheterna
gör allt för att pengarna betalas ut till de som har rätt
till ersättningarna och inte till kriminella, fortsätter
Johannes Welin.

Hur ska samordningen ske?

– Vi behöver samordna resurser internationellt
men vi lägger också stort
fokus på att samordna
resurserna med regionerna och
underrättelseverksamheten.
Dagens bedrägeribrott har även
stora digitala inslag varför tätt
samarbete med polisens nationella
it-brottscentrum, SC3, blir oerhört
Manne Jönsson, stf
sektionschef NBC
viktigt, säger Manne Jönsson.

Vad tänkte du Manne när du fick frågan om att
kliva in som tillförordnad sektionschef för NBC?

– Min inledande tanke var att detta är en del av
polisens arbete som befinner sig i ett allvarligt
läge och det är viktigt att NBC bidrar till en tydlig
verksamhetsförbättring i närtid.
Jag hoppas på, att tillsammans med övrig personal på
NBC, kunna bidra med struktur och inställningen att
vi ska lyckas nå ett förbättrat utredningsläge och att
färre personer i framtiden ska utsättas för dessa brott.
Verksamhetens tre inriktningar, brottsförebyggande,
utredning och processledning är alla tre lika viktiga
för att tydligt förbättra situationen.

Polisen har även tillsatt en införandegrupp. Vad
har den till uppgift?

– Det är en intern arbetsgrupp med representation
från alla regionerna och Åklagarmyndigheten.
Huvuduppdraget är att klargöra hur polisens samlade
bedrägeriverksamhet kan optimeras och bedrivas
effektivt. En viktig del är att visa på hur NBC ska

NBC hälsar Manne och Johannes välkomna!

1

Nationellt bedrägericenter

Nya bluffakturor i omlopp

Semesterfordon

Med husbil eller båt finns alla förutsättningar att få
uppleva det bästa av Sverige på semestern. Det finns en
risk att bli lurad med uthyrning eller privatförsäljning
av exempelvis husbil eller båt. Inte minst dyra fordon
är extra intressanta för bedragare. Här förekommer
även falska fordonsförmedlare som ringer upp säljare
av fordon och uppger att de har en köpare till fordonet.

Antalet anmälda fakturabedrägerier har stadigt gått
ner senaste åren.
Intresseorganisationer som Svensk Handel har under
en längre tid hävdat att mörkertalet är stort och att de
har långt fler anmälningar om fakturabedrägerier än
vad antalet polisanmälda brott visar.

Den som ska sälja ett fordon ska vara försiktig.
Det förekommer att den intresserade köparen fått
nycklarna till fordonet och inte kommit tillbaka efter
provkörningen. Om provkörningen gått bra och
priset är överenskommet så har det även förekommit
att köparen visar upp en banköverföring som sedan
stoppats. Säljaren tror att banköverföringen är korrekt
och skriver över fordonet och överlämnar det till
köparen.

Nu uppger Svensk Handel att de har drygt 40 % fler
klagomål gällande bluffakturor i år än motsvarande
period förra året. Den utvecklingen syns inte i
brottsstatistiken, där minskar antalet anmälda
fakturabedrägerier under samma period med knappt
tre procent.
NBC har senaste tiden fått indikationer på att nya
fakturor är i omlopp gällande juridisk konsultation
som skulle ha skett flera månader tidigare.
Fakturabeloppen är stora – så mycket som upp till
40 000 euro har förekommit. I de här fallen skulle
det kunna vara möjligt att inleda en utredning om
grovt fordringsbedrägeri. Då det sammanlagda
värdet kan komma upp i över 5 prisbasbelopp (som
2020 är 236 500 SEK) och det med all sannonlikhet
kan komma in fler än 50 anmälningar är några
av grundförutsättningarna uppfyllda för grovt
fordringsbedrägeri.

Semester under corona-tider
Många svenskar bokade sommarens utlandssemestrar
för länge sedan, och lever i ovisshet nu under
coronapandemin. För många innebär det nya sätt att
semestra på i år och behovet att byta miljö kan vara
större än vanligt. Möjligheten att söka efter stugor,
lägenheter, husbilar eller båtar till uthyrning på
internet är idag väldigt stor.

Semesterboende

Det vanligaste tillvägagångssättet när någon blir
bedragen vid hyra av semesterbostad är att det ska
göras en förskottsbetalning till uthyraren/annonsören
men att det i verkligheten inte finns något objekt som
är till uthyrning. Oavsett om det handlar om att hyra
i första eller i andra hand via en privatperson eller
annan som inte är ett etablerat företag, ska man vara
vaksam. Risken att bli erbjuden ett låtsaskontrakt
är stor, även om allt verkar okej och bilder visats. En
bedragare kommer alltid påstå att det är bråttom och
att det är många som är intresserade.

Anonymiteten på nätet utnyttjas av många bedragare
och med högre efterfrågan är risken större. Det
skapas falska hemsidor och annonser för uthyrning av
bostäder, husbilar och båtar. Inte allt för sällan sprids
dessa sedan via sociala medier.
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Om företaget är obekant sedan tidigare, gör en
sökning på nätet. Om företaget tidigare förekommit
i bedrägliga sammanhang, kommer de troligtvis att
dyka upp på någon varningssida. Även om företaget
är välkänt kan det vara en god idé att kolla upp det,
speciellt om sidan besöks via en länk.
Finns det en bild på objektet, be uthyraren skicka fler
bilder via mejl. Om det inte finns ett verkligt objekt,
kommer bedragaren att avbryta kontakten eftersom
det inte finns något att fotografera. Var misstänksam
mot uthyrare som erbjuder objekt till mycket låga
priser.

¿¿ Sök

efter omdömen! Det brukar alltid
finnas kommentarer från folk som redan
blivit lurade och som varnar andra på nätet.

¿¿ Använd

spårbara betalningssätt som
exempelvis överföringar till bankkonto.
Det har under våren förekommit falska
sedlar i stora delar av landet så kontant
betalning bör man vara försiktig med.

¿¿ Vid

försäljning av fordon, lämna aldrig
över fordonet innan full betalning erhållits
till bankkontot.

Semestervett

Genom att ta med sig sitt semestervett när man
semestrar i Sverige kan man förhindra att utsättas
för brott. Karttrick och vägpirater existerar i Sverige
också. Förvara plånbok och bankkort svåråtkomligt,
dölj koden och slå på spärr för internetköp på kortet.
Lita på den kritiska magkänsla och njut av semestern.

Intern kontaktuppgift

Gäller för anställda inom Polismyndigheten
nationellt-bedragericenter.stockholm@polisen.se
Följ oss på Facebook: Polisen - bedrägeri

Foto: Polismyndigheten och Mostphotos.

¿¿ Kontrollera

att uthyraren verkligen
har kontrakt på/äger bostaden.

Extern kontaktuppgift
Lotta Mauritzson
charlotta.mauritzson@polisen.se

