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En av Göteborgs ledande och grovt kriminellt belastade Hells Angels-medlemmar, Andreas Johansson, har fått nytt jobb genom 
Arbetsförmedlingen.

Ett nystartsjobb där skattebetalarna står för lönen på Chat Noir, den kända strippklubben med tydliga band till just Hells 
Angels.

– Vi ska inte ta hänsyn till moraliska dilemman, säger Arbetsförmedlingschefen Fredrik Skoglund.

Vid femtiden på eftermiddagen den 8 februari stoppar polisen en fabriksny, grå Volvo XC90 av 2016 års modell, bara några kilometer från Hells Angels 
Goth Towns nya klubbhus i Skepplanda utanför Göteborg.

I baksätet på bilen ligger ett basebollträ, fortfarande i sin förpackning.
– Vi ska spela brännboll till våren, säger föraren, den mångårige Hells Angels-medlemmen Andreas Johansson, till polisen som skriver en anmälan om 

innehav av farligt föremål enligt den så kallade knivlagen.
Den mörkgrå Volvon har varit under polisens uppsikt i flera månader - alltid med Andreas Johansson bakom ratten. Redan i höstas noterade en polisman 

samma basebollträ i baksätet på bilen som på pappret är registrerad på en av Göteborgs äldsta porr- och strippklubbar Chat Noir.

Släppt från tioårigt fängelsestraff

Nu kan vi berätta att föraren Andreas Johansson, bror till Hells Angels Goth Towns president och själv en av de framträdande medlemmarna i avdelningen, 
genom Arbetsförmedlingen fått arbete på strippklubben efter att han i somras frigavs villkorligt från ett tioårigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott 
och grov narkotikasmuggling av tjugo kilo amfetamin. 

Formellt rör det sig om ett nystartsjobb som vaktmästare där skattebetalarna står för större delen av lönekostnaden. 
Men polisen misstänker att Andreas Johanssons roll i Chat Noir går långt utöver vanliga vaktmästeriuppgifter. 
Något som vaktmästarens tjänstebil, med ett nypris på över en halv miljon, kan ge en vink om.
– Jag har ingen kommentar till det, svarar Andreas Johansson själv på frågan om sin roll på strippklubben.
Om nystartsjobbet genom Arbetsförmedlingen säger han, innan han lägger på: 
– Jag måste väl ha ett jobb att sköta.
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Foto: STEPHAN BERGLUNDGöteborgs mest ökända porr- och strippklubb Chat Noir har länge haft band till Hells Angels. 

Band till Hells Angels

Strippklubben Chat Noirs band till Hells Angels går långt tillbaka och är väldokumenterade. Förutom Andreas Johansson har en av Hells Angels verkliga 
veteraner i Göteborg under åren funnits på lönelistan och medlemmar i mc-gänget har återkommande setts som både dörrvakter och stamgäster.

Jan Johansson är styrelseledamot och verksamhetsansvarig i bolaget bakom Chat Noir och vill inte kommentera relationen till Hells Angels. Men han 
bekräftar både den anställde Hells Angels-veteranens långa relation till Chat Noir - "Han har varit med oss i alla år” - och den nye vaktmästaren, eller "allt-i-
allon" som han beskriver Andreas Johansson.

Och halvmiljonerkronorsbilen Andreas Johansson kör är hans tjänstebil, enligt styrelseledamoten.  
– Han skötte det själv, säger Jan Johansson om hur nystartsjobbet kom till.
Han är vaktmästare och åker runt med en XC90 som tjänstebil, är vaktmästare hans verkliga roll?
– Ja, det är det.
Det finns nog inte så många vaktmästare i landet med en sådan bil som tjänstebil?
– Nej, det kan jag hålla med dig om, säger Jan Johansson.
Andreas Johansson har efter den villkorliga frigivningen i juli förra året haft den högsta riskklassen, bland annat till följd av medlemskapet i Hells Angels 

vilket han är öppen med. "En social sak där man tar hand om och hjälper varandra", som han själv beskriver sitt medlemskap i handlingar från kriminalvården som 
GT tagit del av. 

I mötena med kriminalvården har han även varit öppen med planerna att arbeta på strippklubben efter frigivningen. Redan i mars 2015 berättar Andreas 
Johansson för en handläggare vid kriminalvården att han har en "väntad anställning vid en strippklubb" men också att han tror sig kunna få ett jobb som målare 
eller svetsare. 

Några månader före sin villkorliga frigivning inledde Andreas Johansson inifrån fängelset en diskussion med Arbetsförmedlingen om att tjänsten ska 
finansieras genom nystartsjobbsatsningen där Chat Noir skulle få hans lön till stora delar betald av staten. 

Väl ute, den 30 september förra året, meddelar han kriminalvården att han "stortrivs på sitt nya arbete".

Inte Arbetsförmedlingens ansvar

Fredrik Skoglund är chef för Arbetsförmedlingen i nordöstra Göteborg som har så kallat regionansvar för samverkan med Kriminalvården och Frivården. 
Han vill inte kommentera det enskilda fallet med hänvisning till sekretess för både den enskilde personen och arbetsgivaren - men säger att de inte ska ta 

hänsyn till den arbetssökandes domar eller arbetsgivarens eventuella band till grov organiserad brottslighet.
– Vi ska inte ta hänsyn till moraliska dilemman när beslut om nystartsjobb tas. Det är inte vårt uppdrag, vår sak att ställa frågor om vad någon suttit inne 

för, säger Fredrik Skoglund.
Han menar inte heller att det ligger på Arbetsförmedlingens bord att kontrollera lämpligheten i någon vidare bemärkelse för en arbetsgivare att anlita en 

viss person. De regelmässiga kontroller som görs är av mer ekonomisk natur: om skatter betalas, om arbetsgivaren är registrerad som arbetsgivare och 
liknande.

"Passar på frågan"

En arbetsgivares eventuella kopplingar till olika nätverk är en information Arbetsförmedlingen rent av inte ska ha, enligt Fredrik Skoglund, som anger stödet 
för nystartsjobb till som mest 78 procent av lönen.

Så om Hells Angels AB , hypotetiskt, skulle vilja få skattemedel för att anställa personer genom nystartsjobb skulle ni inte kunna säga nej till 
det?

– Inte om man är registrerad som arbetsgivare, betalar arbetsgivaravgifter, om det inte finns skatteskulder och allt det andra är uppfyllt så finns det inga 
invändningar.

Kan det inte framstå som naivt när andra delar av Myndighetssverige arbetar aktivt mot den kriminella gängmiljön att Arbetsförmedlingen 
kan gå in med skattemedel till arbetskraft åt samma grupper?

– Jag passar nog på den frågan. Och vill nog inte kommentera det. Jag försöker förhålla mig utifrån vad vi bör och ska göra, inte utifrån vad jag personligen 
tycker eller allmänheten tycker vi borde göra med pengarna, säger Fredrik Skoglund.

I ett mejl skriver han till GT:
"Arbetsförmedlingen ska inte ha information om arbetsgivarens eventuella kopplingar till olika nätverk.
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