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Förord

’’

I det nationella brottsförebyggande
programmet Tillsammans mot brott
lyfter regeringen särskilt fram arbetet mot organiserad brottslighet och
ser samverkan mellan myndigheter
som avgörande för att bekämpa
denna typ av kriminalitet.
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I Sverige finns en lång tradition av att myndigheter och kom
muner går samman för att öka tryggheten och minska brottslig
heten. Framför allt gäller det traditionell brottslighet såsom stöld,
skadegörelse och misshandel. Betydligt mindre vanligt är sådana
samarbeten mot organiserad och ekonomisk brottslighet, särskilt
på det lokala planet. I Blekinge har just ett sådant arbete bedrivits
sedan 2009: ett nätverk med myndigheter och kommuner som är
inriktat mot organiserad brottslighet i lokalsamhället. I hög grad
omfattas även ekonomisk brottslighet av samarbetet.
I det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans
mot brott lyfter regeringen särskilt fram arbetet mot organiserad
brottslighet och ser samverkan mellan myndigheter som avgör
ande för att bekämpa denna typ av kriminalitet. I programmet
pekar regeringen ut flera myndigheter – både inom och utom rätts
väsendet – som viktiga för det brottsförebyggande arbetet. Flera
av dessa myndigheter ingår sedan uppstarten 2009 i nätverket
Samverkan mot organiserad brottslighet i Blekinge.
Regeringen menar också att det finns ett behov av att utveckla
myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet på lokal nivå.
Nätverket i Blekinge är ett tydligt sådant exempel där arbetet
utgår från det lokala perspektivet och där kommunerna spelar
en viktig roll i samverkan.
Denna rapport syftar till att beskriva det arbete som myndigheter
i Blekinge har bedrivit och hur det kan utvecklas i framtiden mot
bakgrund av de erfarenheter som finns. Förhoppningsvis kan inne
hållet i rapporten och hur den tagits fram vara en inspirationskälla
för andra och kommande nätverk. Tyngdpunkten i rapporten har
varit att fånga in vad som fungerar bra och vad som skulle kunna
utvecklas i det arbete som bedrivs i Blekinge län, utifrån deltagar
nas egna erfarenheter och insikter. Nuvarande och tidigare del
tagare i nätverket har i hög grad bidragit till rapporten genom att
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ha intervjuats. Vid ett nätverksmöte i december 2019 genomfördes
olika seminarieövningar för att identifiera framgångsfaktorer och
nätverkets nytta för deltagande myndigheters vardagsarbete samt
vilka utvecklingsbehov som finns för framtiden.
För tio år sedan beviljade Brottsförebyggande rådet i storleks
ordningen 25 000 kronor till Polismyndigheten i Blekinge för att
bekosta nätverksmöten med myndigheter och kommuner i det
lokala brottsförebyggande arbetet. Det gällde kostnaderna för
de första mötena i det nätverk som denna rapport handlar om.
Nu har det gått tio år.
Rapporten är skriven av forsknings- och utredningsrådet, docent
Lars Korsell vid Brottsförebyggande rådet (Brå) och Annie Lees,
regional brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen
i Blekinge. Annie Lees representerar sedan 2016 länsstyrelsen i
nätverket. Det är också länsstyrelsen och Brå som tagit initiativ
till rapporten.
Vetenskapliga granskare har varit professor Henrik Andershed
vid Örebro universitet och professor Paul Larsson vid Politi
høgskolen i Oslo.

’’

Rapporten är skriven av forskningsoch utredningsrådet, docent Lars
Korsell vid Brottsförebyggande
rådet (Brå) och Annie Lees, regional
brottsförebyggande samordnare vid
Länsstyrelsen i Blekinge.

Stockholm och Karlskrona i december 2020
Björn Borschos
Stf generaldirektör Brå

Sten Nordin
Landshövding i Blekinge län
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Sammanfattning
”En kan inte göra allt.
Alla kan göra något.
Tillsammans kan vi göra
mycket.”
(Från en presentation från Polismyndigheten
i Blekinge 2009 inför att nätverket bildades)

”En myndighet är
inte en myndighet
utan en person.”
(Seminariedeltagare 2019-12-02:
nätverket underlättar kontakter)

Ungefär samtidigt som Sverige på nationell nivå
mobiliserade mot organiserad brottslighet tog
Polismyndigheten i Blekinge län 2009 initiativ till
ett nätverk: Myndigheter och kommuner skulle börja
arbeta tillsammans mot organiserad brottslighet.
Dessutom kom mycket av arbetet att handla om
ekonomisk brottslighet.

Större verktygslåda
Bakom initiativet fanns insikten om att polisens verktygslåda inte
längre räckte till. När nätverket inledde sin verksamhet var det
framför allt ”kriminella” mc-klubbar som var i centrum. Blekinge
hade påfallande många etableringar och i någon kommun fanns
det till och med tre klubbar. Polisen insåg att det var kommunen
som var ansvarig för byggnadstillstånd och kunde agera mot
felaktig användning av klubblokaler och otillåtna ändringar av
byggnader. Den kommunala räddningstjänsten kunde ingripa mot
bristande brandsäkerhet. På miljö- och hälsoskyddsområdet har
kommunerna stora befogenheter. Genom det kommunala plan
monopolet regleras användningen av mark och fastigheter.
Slutsatsen var att kommunerna har en större roll för att motverka
mc-etableringar än polisen. När analysen sedan gick över till
andra problemområden såsom svartarbete, bidragsbrott, obe
talda skatter och böter var det andra myndigheter än polisen som
bedömdes ha de skarpaste verktygen.
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Bakom initiativet fanns insikten
om att polisens verktygslåda inte
längre räckte till.
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Foto: Kustbevakningen

Till Sverige kommer utländska stöld
ligor, illegal arbetskraft, narkotika
och vapen. Från Sverige transport
eras stöldgods. Vid sidan av färjorna
används båtar för illegal verksamhet.
Mot denna brottslighet är Tullverket
och Kustbevakningen viktiga aktörer.
Bilden visar övervakning till sjöss av
Kustbevakningen.

Det fanns även andra skäl till ökat samarbete. Geografiskt befinner
sig Blekinge i ett strategiskt läge. Från dess hamnar går fasta färje
förbindelser till Gdansk och Gdynia i Polen (från Karlskrona) och
till Liepaja i Lettland och Klaipeda i Litauen (från Karlshamn). Till
Sverige kommer utländska stöldligor, illegal arbetskraft, narkotika
och vapen. Från Sverige transporteras stöldgods. Vid sidan av färjor
na används båtar för illegal verksamhet. Mot denna brottslighet är
Tullverket och Kustbevakningen viktiga aktörer.
Med andra ord fanns det goda skäl för myndigheter och kom
muner att börja samarbeta. Nätverket har nu fungerat i tio års tid.

Förväntningar och hinder

’’

Särskilt kommunerna var till en
början ovana att se sig själva som
en aktör för att motverka något så
allvarligt som organiserad brottslighet.
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Samtidigt som det fanns en insikt om att polisen inte ensam kunde
hantera problemen med organiserad brottslighet, var uppfatt
ningen att de lösningar som tagits fram på centralt håll aldrig
skulle nå ända bort till Blekinge. Nätverket uppfattades därför
som något nödvändigt. Inledningsvis var förväntningarna att
samla fler resurser mot ett gemensamt mål. Med tiden uppfattas
nätverket som en väletablerad och självklar samarbetsyta för myn
digheter och kommuner i Blekinge.
Särskilt kommunerna var till en början ovana att se sig själva
som en aktör för att motverka något så allvarligt som organise
rad brottslighet. För att få till stånd ett fungerande och uthålligt
nätverk lade polisen inledningsvis stora resurser på att förankra
nätverkstanken genom föreläsningar och seminarier samt genom
att ta fram en avsiktsförklaring som skrevs under av höga före
trädare för myndigheter och kommuner. I den formulerades mål
och vad varje aktör skulle bidra med. Erfarenheten är att avsikts
förklaringen och det inledande förankringsarbetet långsiktigt har
gynnat nätverket genom att myndigheter och kommuner visat
engagemang och ställt upp med resurser.
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Ett annat hinder var sekretessfrågorna. För att citera en inter
vjuperson har dessa ”snurrat som ett mörkt moln” i arbetet med
samverkan. Det hindret löstes genom att nätverksmötena handlar
om problem och företeelser, inte om personer eller andra känsliga
uppgifter. Sedan har mindre undergrupper till nätverket bildats
där information kan delas.

Brottsproblem

Även ekonomisk brottslighet omfattas av nätverkets arbete, med
fokus på svarta marknader och verksamheter med risk för till
exempel skattebrott och illegal arbetskraft.
På strategisk nivå har nätverket även arbetat med säkerhetsfrågor
för förtroendevalda och myndighetspersoner. Olika aspekter av
otillåten påverkan har tagits upp, bland annat korruption.

Problembild, prioriteringar, orsaksanalys
och uppföljning
Nätverket bygger på tre återkommande möten om året, där den
gemensamma problembilden tas fram: Myndigheter och kom
muner rapporterar sina lägesbilder, polisen beskriver underrätt
elseläget och externa föreläsare belyser aktuella brottsproblem.
Till följd av brottslighetens dolda natur har problembilden en
relativt tydlig underrättelsekaraktär. Problemen som tas upp är
som regel konkreta, lokala och inte sällan akuta; de lämpar sig
därför väl för direkta samarbeten. Det är problembilden som
i hög grad styr samverkan.
Nätverket har dock inte gjort några systematiska kartläggningar
där skriftliga problembilder tagits fram. I de mer omfattande
ärendena som nätverket arbetat med, har det dock i större
utsträckning tagits fram gemensamma lägesbilder. Det gäller
exempelvis arbetet mot illegal tobak, brottslighet inom skrotoch metallbranschen och mc-brottsligheten.
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Foto: Polisen

Nätverket har i hög grad inriktat sig mot de kända brotts
områdena inom organiserad brottslighet såsom punktskattebrott
avseende alkohol och tobak, narkotikabrott, bedrägerier med
assistansersättning och lönegaranti, utförsel av miljöfarligt avfall,
mc-brottslighet, bilmålvakter och andra ”möjliggörare” inom
organiserad brottslighet samt seriebrottslighet med fokus på
gränserna i öst. Nätverket har även fokuserat platser som har
betydelse för brottsliga projekt såsom lokaler och lägenheter. Det
var ett utslag av nätverkets orsaksanalys, där lokaler och lägen
heter bedömdes spela en stor roll som mötesplats för kriminella.
Med tiden uppfattas nätverket som en
väletablerad och självklar samarbets
yta för myndigheter och kommuner i
Blekinge.

’’

Nätverket bygger på tre återkommande möten om året, där den
gemensamma problembilden tas
fram: Myndigheter och kommuner
rapporterar sina lägesbilder, polisen
beskriver underrättelseläget och
externa föreläsare belyser aktuella
brottsproblem.
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Ett viktigt stöd för resurser och
prioriteringar har varit den avsiktsförklaring som myndigheter och
kommunen träffade 2009 och som
utgör något av nätverkets ”konstitution”. Ett i avsiktsförklaringen uttalat
prioriterat område är insatser mot
kriminella nätverk.

Nätverket arbetar inte med regelrätta orsaksanalyser. Valet av
insatser har snarare byggt på vilka
verktyg kommuner och myndigheter har till sitt förfogande än på
de identifierade bakomliggande
orsakerna.

Ett viktigt stöd för resurser och prioriteringar har varit den
avsiktsförklaring som myndigheter och kommunen träffade 2009
och som utgör något av nätverkets ”konstitution”. Ett i avsikts
förklaringen uttalat prioriterat område är insatser mot kriminella
nätverk. Som regel finns föreställningen om att kriminella nätverk
ligger bakom eller på annat sätt är knutna till de brottsproblem
som prioriteras. Framför allt har myndigheter och kommuner gett
varandra stöd där de har gemensamma beröringspunkter och där
de tydligt kan påverka utfallet eller utvecklingen. Prioriterings
mässigt har nätverket haft förmåga att samla resurser för gemen
samma projekt. I nuläget saknar nätverket dock en prioriterings
modell för att vikta olika problem mot varandra och prioritera
mellan dem.
Som ett moment i deltagarnas föredragningar på nätverksmötena
redovisas relevant information om exempelvis ny lagstiftning och
andra förändringar. Några deltagare i nätverket ser verksamheten
som en pågående utbildningssatsning där den samlade kompetensen
hela tiden höjs.
Enligt både intervjuer och metodstödet Orsaksanalys i brotts
förebyggande arbete är just orsaksanalys den del av det kunskaps
baserade brottsförebyggande arbetet som är svårast att prioritera
och genomföra. En orsaksanalys kräver tillräcklig information
om vilka problem som är för handen, hur de uppkommer, när de
uppstår och vilka de bakomliggande orsakerna är.
Nätverket arbetar inte med regelrätta orsaksanalyser. Valet av
insatser har snarare byggt på vilka verktyg kommuner och myn
digheter har till sitt förfogande än på de identifierade bakomligg
ande orsakerna. Även tidigare erfarenheter av vad som fungerat
bra i samverkan har styrt valet av åtgärder. Bristen på orsaks
analyser kan bero på brottslighetens karaktär, att det är svårt att
få fram tillräcklig information för att genomföra orsaksanalyser
och att tidigare insatser bedömts verkningsfulla. Det finns inte
heller en tradition av att djupdyka i en analys av problem. En
annan förklaring kan vara att stödet för att genomföra orsaks
analyser har saknats eller varit ytterst begränsat.
Det utbildningsmoment med externa föreläsare som ingår i varje
nätverksträff kan dock ha gett fördjupad kunskap om olika
problem och hjälpt till vid orsaksanalyser, och kan därför ha haft
en positiv effekt vid planering av olika insatser.
På nätverksträffarna sker en uppföljning av gemensamma aktioner
och andra insatser. Däremot förekommer inte några regelrätta
utvärderingar.
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Det viktigaste äger rum mellan mötena
Deltagarna i nätverket förmedlar en positiv bild av att samverka
och vilken betydelse det har för deras eget löpande arbete i myn
digheter och kommuner. På mer eller mindre daglig basis tas olika
kontakter som leder till samarbeten. Det uttrycks som att ”det
viktigaste arbetet äger rum mellan mötena” även om de tre årliga
mötena beskrivs som ”kittet som håller ihop nätverket”.
Nätverket skapar tillit och ledamöterna fungerar som kontakt
personer och ingångar till respektive organisation. Det är enkelt
att hitta till rätt handläggare, vilket beskrivs som ”slopad oriente
ringsfas”. Många frågor kan lösas genom ett telefonsamtal, vilket
rubriceras som att ”lära känna-fasen” är överspelad och att
”en myndighet är inte en myndighet utan en person”. Detta för
hållningssätt medför också att nätverkets ledamöter fungerar som
rådgivande organ till varandra i olika frågor och ärenden.
Det är inte minst stödet i vardagen som deltagarna lyfter fram
som väsentligt: Åtgärder synkas mellan de olika myndigheterna
och kommunerna utifrån gemensamma behov och en gemensam
problembild. På det sättet ökar nätverkets effektivitet i den vanliga
linjeverksamheten.
I stället för att peka ut dem som gjort för lite, hjälps nätverkets
aktörer åt att lösa problemet gemensamt, vilket beskrivs som
skydd mot ”blame gaming”. På det sättet är det vanligt att nät
verket skapar mindre grupper som samverkar inom olika mer
lokalt förankrade projekt.

’’

På mer eller mindre daglig basis
tas olika kontakter som leder till
samarbeten. Det uttrycks som att
”det viktigaste arbetet äger rum
mellan mötena” även om de tre
årliga mötena beskrivs som ”kittet
som håller ihop nätverket”.

Gemensamma insatser

I Blekinge har Polismyndigheten centralt inte identifierat något
utsatt område, men det som ligger närmast är delar av Ronneby.
Polisen pekar på öppen narkotikaförsäljning, gängrelaterade
konflikter, oseriösa fastighetsägare med misskötta fastigheter samt
försäljning av illegal tobak och alkohol. Genom nätverket pågår
en särskild satsning, Fokus Ronneby. Förutom kommunen deltar
flera myndigheter, vilka tillsammans och enskilt utför bland annat
kontroll av tobakshandlare, kassakontroll i kontantbranscher,
livsmedelskontroll, inre utlänningskontroll och kartläggning av
användning av fastigheter.
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Foto: Nollan / Mostphotos

Nätverket genomför gemensamma aktioner, exempelvis en om
fattande tillsyn av försäljning av tobak (Operation Jean Nicot)
och återkommande insatser mot skrot- och metallhandeln (stölder,
särskilt av koppartak och kablage, häleri, svartjobb, miljöbrott)
och kontantbranscher (oredovisade inkomster, svartjobb).

Stölder av bland annat koppartak
drabbar kyrkor hårt.
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Foto: Polisen

Genom nätverket pågår en sär
skild satsning, Fokus Ronneby,
med många olika riktade kon
troller och kartläggningar.

Fokus Ronneby är ett exempel på hur ett regionalt nätverk med
upparbetade kommunikationskanaler snabbt kan ställa om myn
digheter och kommuner till nya prioriteringar och lokala insatser.

Förbättrad lägesbild, orsaksanalys
och uppföljning
Även om nätverkets ledamöter förmedlar en positiv bild av verk
samheten, anser de att förbättringar kan göras ifråga om lägesbild,
orsaksanalys och uppföljningar. Det är också på dessa punkter
som nätverket kan förbättras när verksamheten jämförs med Brås,
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) och Polismyndighetens
metodstöd om lokalt brottsförebyggande arbete: Samverkan i
lokalt brottsförebyggande arbete (2020), Orsaksanalys i lokalt
brottsförebyggande arbete (2018) och Lokal organiserad brottslighet – en handbok om motåtgärder (2011).
Hur väl ligger nätverkets arbete i linje med Brås, SKR:s och
Polismyndighetens metodstöd om samverkan och att arbeta lokalt
mot brott? I följande tabell jämförs några centrala råd från metod
stöden med hur nätverket agerat.
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Tabell 1: Initiera samverkan, egna och gemensamma förberedelser samt orsaksanalys.
BRÅS, SKR:S och POLISMYNDIGHETENS METODSTÖD

NÄTVERKET

På rätt nivå beslutad gemensam avsikt att samverka och
med tydlig inriktning (samverkansöverenskommelse).

Gemensam avsiktsförklaring från 2009 med inriktning,
mål och ansvar.

Inventering av förmågor och resurser, intern lägesbild.

Förmågor och resurser inventeras. Kontinuerliga
interna nulägesbilder tas fram. De brottsproblem som
belyses är ofta konkreta, akuta och lokalt förankrade.

Utifrån interna lägesbilder tas en gemensam lägesbild
fram. Prioriteringar görs.

Den gemensamma lägesbilden tas fram under
mötena. Vissa lägesbilder tas fram i särskild ordning.
Prioriteringsmodell saknas, men inriktningen är mot
kriminella nätverk.

Orsaksanalys är viktigt, men hoppas ofta över.
Fördjupad kunskap behövs om de bakomliggande
problemen. Antagande om orsaker testas.

Orsaksanalyser enligt metodstödets modell
genomförs inte. Dock finns en hög kompetens
inom nätverket om olika brottsproblem.

Tabell 2: Definitioner.
BRÅS, SKR:S och POLISMYNDIGHETENS METODSTÖD

NÄTVERKET

I fråga om organiserad brottslighet är det praktiskt att
skilja mellan ad hoc-grupperingar och broderskap.

Ingen definition används, men i praktiken skiljer man
mellan ad hoc-grupperingar och broderskap (ofta i
mc-miljön).

Det är praktiskt att rikta in sig på kända brotts- och
problemområden i stället för att styras av definitioner.

Nätverket inriktar sig på kända problem med
organiserade brottslighet. Arbetar i hög grad även
mot ekonomisk brottslighet och i någon mån vålds
bejakande extremism.

Tabell 3. Val av insats och genomförande.
BRÅS, SKR:S och POLISMYNDIGHETENS METODSTÖD

NÄTVERKET

Struktur behövs för det operativa arbetet med konkreta
mål och detaljerade åtgärdsplaner (vad, vem, hur).

Aktivt arbete med många insatser som hela länet tagit
del av. En större insats har haft en strukturerad åtgärdsplan enligt Brås, SKR:s och Polismyndighetens
samverkansmodell.

Tabell 4. Uppföljning och utvärdering.
BRÅS, SKR:S och POLISMYNDIGHETENS METODSTÖD

NÄTVERKET

Kontinuerlig uppföljning av arbetets process och effekt
samt utvärdering av genomförda insatser ska genomföras

Uppföljning sker vid nätverksmötena och tillhörande
minnesanteckningar. Ingen utvärdering görs av nät
verkets arbete.

EXEMPLET BLEKINGE
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Nätverket har skapat en väl funger
ande samverkan med kontinuitet
sedan 2009, som av deltagarna
beskrivs leda till effektivitet i linjeverksamheten och ökad kompetens.

Nätverket kommer att använda
denna rapport för att förbättra sitt
arbete. Förutom lägesbild, orsaksanalys och uppföljning diskuteras
att ta fram en idébank, där erfarenheter av insatser dokumenteras.
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Slutsatser
Nätverket har skapat en väl fungerande samverkan med kontinu
itet sedan 2009, som av deltagarna beskrivs leda till effektivitet
i linjeverksamheten och ökad kompetens. Utan nätverket hade
myndigheter och kommuner gjort färre insatser mot organiserad
brottslighet och på ett mindre effektivt sätt använt sina ordinarie
verktyg för att agera mot brottsligheten. Deltagarna har lärt sig
mycket om varandra i fråga om organisation, uppdrag och för
måga. Inte minst kommunerna har fått ökad insikt om vad de kan
göra samtidigt som deras roll stärkts i nätverket.
Nätverket har visat sig utgöra en uthållig kraft för att förebygga
en brottslighet som till stor del är dold och för vilken det sällan
finns ett medialt och politiskt tryck att motverka. Samtidigt är
det en allvarlig brottslighet som kan få stora konsekvenser för
samhället om den tillåts växa. Ett sådant tecken är i dag vågen av
skjutningar och sprängningar på flera håll i landet. Nätverket har
förmåga att snabbt kraftsamla mot identifierade problem.
Utvecklingsbehov som identifierats är att genomföra gemensamma
lägesbilder, vilket är viktigt för att kunna göra prioriteringar. Nät
verket vill även utveckla sitt genomförande av orsaksanalyser och
sitt uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Vad händer nu?
Nätverket kommer att använda denna rapport för att förbättra sitt
arbete. Förutom lägesbild, orsaksanalys och uppföljning diskuteras
att ta fram en idébank, där erfarenheter av insatser dokumenteras.
Det är också dags för en utbildningssatsning inom kommunerna,
särskilt riktad mot olika inspektörsgrupper. Syftet med utbildningen
är att inspektörerna ska bli bättre på att upptäcka tecken på brotts
lig verksamhet, även utanför sina inspektionsområden. Avsiktsför
klaringen ska förnyas för att fortsätta hålla fokus i arbetet.

Hur har rapporten tagits fram?
Rapporten bygger på åtta intervjuer med personer som är eller
har varit ledamöter i nätverket, genomgång av nätverkets samtliga
mötesprotokoll sedan 2009, genomgång av myndighetsrapporter
och uppgifter från polisens underrättelseverksamhet samt en halv
dags workshop med 25 personer från nätverket, där det ordinarie
decembermötet 2019 användes för olika utvärderingsövningar.
Som referens har tre metodstöd från Brå, SKR och Polismyndig
heten om samverkan och angränsande frågor använts. Nätverket
har fått möjlighet att vid två tillfällen lämna synpunkter på rap
porten, både skriftligt och muntligt.
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År 2019 hade Blekinge en total befolkning på 160 000, uppdelad på länets fem kommuner.

Foto: Mette Ottosson

Några basfakta om Blekinge
I Blekinge finns inte några utsatta områden enligt Polismyndig
hetens centrala definition (NOA 2017). Polisen bedömer dock att
några områden i Karlskrona och Ronneby ligger i riskzonen för
att kunna utvecklas till sådana utsatta områden. Vad Polismyndig
heten tagit fasta på är förekomsten av narkotikahantering i kom
bination med annan brottslighet och en ökande segregation. Det
finns även kriminella grupperingar som påverkar lokalsamhället
på ett negativt sätt. I nätverket mot organiserad brottslighet har en
särskild avknoppning ägt rum för att rikta koncentrerade insatser
mot problemen i Ronneby: Fokus Ronneby (se bilaga 1).
Av betydelse för brottsligheten i Blekinge län är dels de fasta färje
förbindelserna från Karlskrona till Gdansk och Gdynia i Polen
och från Karlshamn till Liepaja i Lettland och Klaipeda i Litauen,
dels närheten till Malmö. Som transitlän med färjeförbindelser till
Östeuropa har Blekinge strategisk betydelse: Vad som kommer in i
eller lämnar Sverige har större betydelse för den samlade brottslig
heten i såväl Sverige som grannländerna än vad som drabbar eller
påverkar det egna länet.

EXEMPLET BLEKINGE

Av betydelse för brottsligheten i
Blekinge län är dels de fasta färje
förbindelserna till Polen, Lettland
och Litauen, dels närheten till Malmö.
Tullens insatser i nätverket är betyd
elsefulla och här är det hunden
Benny som används som förstärkning
i tullens arbete.
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På sikt kommer stora förändringar att äga rum. År 2028 beräknas
det omfattande järnvägsprojektet mot Danmark och Tyskland
(Fehmarn Bält) vara klart. Då kommer man att med tåg kunna
åka snabbare till Hamburg och Berlin än till Stockholm. Kommun
styrelsens ordförande i Karlshamn, Per-Ola Mattsson (s), ställer
frågan var centrum i Sverige då kommer att ligga. I projektet
Great Copenhagen samarbetar 85 danska och svenska kommuner.
Per-Ola Mattsson säger lite skämtsamt att Danmark på sikt kom
mer att ”återta” sina forna svenska territorier och södra Sverige
tydligare länkas samman med Storköpenhamn.
Kommunstyrelsens ordförande i
Karlshamn, Per-Ola Mattsson, säger
lite skämtsamt att Danmark på sikt
kommer att ”återta” sina forna svenska
territorier och södra Sverige tydligare
länkas samman med Storköpenhamn.
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60 km

Nätverket tio år 2009–2019
Under 2009 tog Polismyndigheten i Blekinge län
initiativ till att systematiskt och kontinuerligt mot
verka organiserad brottslighet i länet genom att en
rad myndigheter och länets kommuner började arbeta
tillsammans i ett nätverk. Med tiden kom kommun
erna att bli en allt viktigare del i detta nätverk som
kom att gå under beteckningen: Samverkan mot
organiserad brottslighet i Blekinge.
Deltagande kommuner och myndigheter 2020
i Samverkan mot organiserad brottslighet i Blekinge:

KARLSHAMNS
KOMMUN

EXEMPLET BLEKINGE
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Det finns visserligen en rad brottsförebyggande samverkansformer
runt om i landet, men dessa arbetar i huvudsak mot traditionell
brottslighet. Det ovanliga med nätverket i Blekinge är inriktningen
mot organiserad brottslighet, och även i praktiken ekonomisk
brottslighet. En ytterligare intressant aspekt är att nätverkets
samverkan i hög grad är lokalt orienterad genom att kommun
erna ingår i arbetet. Nätverket har nu fungerat i tio år, vilket är
ett tecken på att det fyller en funktion. Det finns därför flera goda
skäl att ta tillvara erfarenheterna om hur samverkan mot organise
rad brottslighet kan bedrivas på lokal nivå. För nätverket kan rap
porten tjäna som underlag för att reflektera över vad som fungerar
bra och hur arbetet kan utvecklas i framtiden.

18
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Det finns visserligen en rad brotts
förebyggande samverkansformer
runt om i landet, men dessa
arbetar i huvudsak mot traditionell
brottslighet. Det ovanliga med
nätverket i Blekinge är inriktningen
mot organiserad brottslighet, och
även i praktiken ekonomisk brottslighet.

EXEMPLET BLEKINGE

Syfte och mål
Rapportens syfte är att beskriva Blekinges tioår
iga samverkan mot organiserad brottslighet, för att
utifrån nätverksdeltagarnas egna erfarenheter mejsla
fram vad som fungerat bra och vad som kan utveck
las i framtiden. Syftet med detta är att dels förstå hur
samarbetet fungerar i dag, dels beskriva de föränd
ringsbehov som nätverket självt har kommit fram till.
Målet med denna rapport är därigenom att skapa så goda förut
sättningar som möjligt för utveckling av nätverket genom att ta
fram ett kunskapsunderlag som belyser ovan nämnda aspekter
och samtidigt underlättar förändringsarbete och implementering
av nya idéer, och följer de rekommendationer som finns för det
(Folkhälsomyndigheten 2017).

’’

Rapportens syfte är att beskriva
Blekinges tioåriga samverkan mot
organiserad brottslighet för att
utifrån nätverksdeltagarnas egna
erfarenheter, mejsla fram vad som
fungerat bra och vad som kan
utvecklas i framtiden.

Följande frågeställningar har varit särskilt
vägledande för rapportskrivandet:

1. Vilken nytta har nätverket för de samverkande

myndigheterna och kommunerna i det dagliga
arbetet mot organiserad brottslighet?

2. Hur tar nätverket fram lägesbilder och vad
innehåller de?

?

3. På vilket sätt arbetar nätverket med orsaksanalys av de
problem som identifierats?

4. Vilka brottsområden fokuserar nätverket på och på vilket
sätt har prioriteringar gjorts?

5. Hur kan arbetet utvecklas för att bli mer effektivt?

EXEMPLET BLEKINGE
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Den teoretiska utgångspunkten
i rapporten är det lösningsfokus
erade perspektivet, där fokus
är att synliggöra och utforska
individers eller gruppers styrkor
och framgångar, snarare än att
fokusera på problem.

Metod och
tillvägagångssätt
Den teoretiska utgångspunkten i rapporten är det lösningsfokuserade perspektivet, där fokus är att synliggöra och utforska indivi
ders eller gruppers styrkor och framgångar, snarare än att fokusera
på problem, för att frammana beteendeförändringar. Genom detta
förhållningssätt reflekterar individer över vad de är bra på, vad de
gör som skapar positiva resultat och hur de kan hitta lösningar
på olika situationer baserat på tidigare erfarenheter av vad som
fungerat (Dejong och Berg 2002). Detta i sin tur skapar tillitsfulla
samarbeten och större möjligheter att lösa komplexa utmaningar
där tydliga, realistiska och uppnåbara mål för arbetet tas fram
gemensamt (Lueger och Korn 2006). Valet av teoretisk utgångs
punkt grundar sig på rapportens mål, att skapa så goda förutsätt
ningar för utveckling av nätverket som möjligt genom att simul
tant ta fram ett kunskapsunderlag och arbeta med implementering
av de förändringar som föreslås i enlighet med rekommendationer
för effektiv implementering (Folkhälsomyndigheten, 2017).
Rapporten har skrivits med inspiration av metodiken för grun
dad teori (Hartman 2001). Målet har varit ett balanserat samspel
mellan insamlade data, kategorisering av data och applicering av
teori (Bryand och Charmaz 2007). Arbetsgången har sett ut som
följande:
1. Genomgång av data bestående av tio års minnesanteckningar
från nätverkets möten samt intervjuer med åtta deltagare i
nätverket
2. Tematisering och kategorisering av intervjuer och minnesan
teckningar
3. Genomgång av referenslitteratur och rekommendationer från
Brå, SKR och polisen (se bilaga 3 för sammanfattningar)
4. Jämförelse av data och kategorier med referenslitteratur
5. Fördjupande datainsamling i form av en självreflekterande
workshop med 25 av nätverkets deltagare
6. Slutgiltig kategorisering och bearbetning av data samt slutsatser.
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Intervjuer
De åtta intervjuerna har ägt rum med personer som är eller har
varit aktiva i Blekinges samverkan mot organiserad brottslighet.
Urvalet har bestämts på grundval av att åstadkomma en bland
ning av myndighets- och kommunföreträdare samt en så jämn
könsfördelning som möjligt. Initiala intervjupersoner har sedan
tipsat om andra (snöbollsurval).

?

Följande frågor har ställts till intervjupersonerna:

1. Hur har problembilderna tagits fram och på

vilket sätt har de styrt samverkan med priori
teringar och resurser?

2. Vad var förväntningarna med samverkan, vad

skulle uppnås, vilka hinder förutsågs och vad var det
som underlättade samverkan?

3. Vad blev resultatet, överensstämde det med förväntningarna, blev det bättre, sämre eller annorlunda?

4. Har samverkan inriktats, initierats, förberetts, grundats

på orsaksanalys, genomförts, följts upp och utvärderats?

5. Vad kunde ha gjorts annorlunda med erfarenheterna enligt

1–4 i backspegeln, och hur går nätverket vidare i framtiden?

Intervjuerna har sammanfattats (se bilaga 4) och dessa sam
manfattningar har godkänts av respektive intervjuperson för att
säkerställa att intervjuarna uppfattat samtalets väsentliga delar.
För faktagranskning har redigerade intervjuer, ett sammandrag av
mötesprotokollen och ett rapportutkast distribuerats till deltag
arna i nätverket.

Mötesanteckningar och annan dokumentation
Rapportförfattarna har tagit del av den omfattande dokumenta
tion kring samverkan som Polismyndigheten tillhandahållit i egen
skap av ”kanslifunktion”. Framför allt gäller det tio års protokoll
från nätverkets möten. Till det kommer myndighetsgemensamma
rapporter och annat underlag.

Lösningsfokuserad utvärderingsworkshop
Nätverkets ordinarie decembermöte hölls den 3 december 2019 i
Karlshamn, under vilken 25 deltagande personer i nätverket fick

EXEMPLET BLEKINGE
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Rapportförfattarna har tagit del av
den omfattande dokumentation
kring samverkan som Polismyndigheten tillhandahållit i egenskap
av ”kanslifunktion”. Framför allt
gäller det tio års protokoll från
nätverkets möten.
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Workshopen utgick ifrån ett
lösningsfokuserat perspektiv där
fokus var att synliggöra nätverkets
arbete utifrån de effekter, styrkor
och framgångar som deltagarna
själva kunde identifiera samt
deltagarnas förslag på fortsatt
utveckling av nätverkets gemensamma arbete.

tillfälle att reflektera över sitt eget arbete. Syftet med workshoppen
var att beskriva hur arbetet fungerar och identifiera utvecklings
behov för kommande år 2020–2021.
Workshoppen utgick ifrån ett lösningsfokuserat perspektiv
(Dejong och Berg 2002, Lueger och Korn 2006) där fokus var att
synliggöra nätverkets arbete utifrån de effekter, styrkor och fram
gångar som deltagarna själva kunde identifiera samt deltagarnas
förslag på fortsatt utveckling av nätverkets gemensamma arbete.
Samtliga frågor ställdes öppet i storgrupp och antecknades på
whiteboard.

Följande frågor ställdes:

?

1. Vad är ni särskilt nöjda med?
2. Vilka effekter har vi sett av nätverkets arbete?
3. Vilka andra har märkt av det vi gjort?
4. Hur stor nytta har du av nätverkets arbete i ditt uppdrag
(på en skala 0–10)?

5. Om vi har förflyttat oss till nästa steg, vad har hänt då?
6. Vad ska vi göra mer av?
Workshoppen finns dokumenterad i bilaga 2.
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Blekinge vecka 33

Veckan inleddes med att sex bilar i Ronneby eld
härjades. Polisen antog att bränderna var ett svar
på en allvarlig händelse som hade ägt rum några
dagar tidigare.
Under måndagen inträffade ett narkotikarelaterat
våldsdåd. Det hade kunnat sluta mycket illa om
inte sjukvårdsresurser snabbt hade varit på plats.
Tidigt på kvällen fick den lokala polisen förstärk
ning av insatsstyrkan från Malmö. Utrustade med
förstärkningsvapen gjorde de riktade tillslag mot
några tungt kriminella personers bostäder. Dessa
personer antogs ha något att göra med våldsdådet.
Husrannsakningar genomfördes, men utan att
påträffa de efterspanade personerna. Under resten
av veckan var polisens kriminalunderrättelsetjänst
mycket upptagen med ärendet, inte minst för att
försöka lokalisera de misstänkta personerna.
Mycket planering ägde rum inför Flygets dag den
25 augusti 2019 vid Försvarsmaktens flygbas vid
Kallinge utanför Ronneby. Varje år lockar arrange
manget till sig tiotusentals besökare och polisen
har därför beslutat om att hantera det som en
särskild händelse. Det betyder att polisens samtliga
resurser prioriteras till Flygets dag och att annat får

komma i andra hand. På underrättelsesidan gjordes
en hot- och riskanalys som omfattade en bedöm
ning av olika individer och grupper, flertalet med en
extremistisk inriktning till höger eller vänster.
På torsdagen hade Gränspolisen vid ett färjeläge
stoppat ett stort antal personer som var på väg
in i Sverige. De saknade medel för uppehälle och
även arbetstillstånd. Om polis och tull förstärker
kontrollen vid Öresundsbron och färjelägena i
Skåne ökar intresset för att utnyttja färjeförbindel
serna i Blekinge, eller vice versa. I detta fall var teo
rin att personerna skulle arbeta svart i Sverige. Allt
tydde på att det var en välarrangerad resa och att
det fanns ankarplatser på svensk mark som skulle
svara för förläggning och kontakt med arbetsgivare.

Foto: Polisen

Merparten av intervjuerna och övrig datainsam
ling koncentrerades till vecka 33, en av de sista
semestermånaderna 2019. Skolorna hade just
börjat för höstterminen och det var allt färre turister
på Karlskronas gator. Vad kunde polisens kriminal
underrättelsetjänst berätta om denna vecka, som
ett axplock om företeelsen organiserad brottslighet
i Blekinge län?

Veckan inleddes med att sex bilar i Ronneby eld
härjades. Polisen antog att bränderna var ett svar
på en allvarlig händelse några dagar tidigare.
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Vad var orsakerna till polisens
initiativ 2009 att bilda ett nätverk
mot organiserad brottslighet? Ett
skäl var mc-problematiken som
gjort sig påmind sedan 1990-talet.
Särskilt våldsamt hade det varit i
grannlänet Malmöhus län.

Nätverket tar form
Motiven bakom nätverket
Mc-brottsligheten
Vad var orsakerna till polisens initiativ 2009 att bilda ett nätverk
mot organiserad brottslighet? Ett skäl var mc-problematiken som
gjort sig påmind sedan 1990-talet. Särskilt våldsamt hade det varit
i grannlänet Malmöhus län. Erfarenheterna därifrån förskräckte.
I Blekinge hade påfallande många etableringar ägt rum, någon så
tidigt som på 1980-talet, och fler bedömdes vara på ingång.
Ett annat skäl var att det ständigt pågick en organiserad brottslig
het i mindre skala som aldrig nådde upp till Rikskriminalpolisens
höga krav på grov organiserad brottslighet och som därför inte
bekämpades med nationella resurser. Det var fråga om en orga
niserad brottslighet av det mer återhållsamma slaget, med ett
begränsat inslag av kraftig våldsutövning eller otillåten påverkan
som var riktad mot myndighetspersoner. Det handlar då som nu
om smuggling och distribution av narkotika, dopningspreparat,
tobak och alkohol samt organiserade stölder och häleribrottslig
het. För Blekinge gällde det framför allt treenigheten narkotika –
stölder – hälerier, inte sällan med koppling till färjeförbindelserna
till forna östblocket. Till det kom brottslighet med ekoinslag såsom
organiserat svartarbete samt bedrägerier och bidragsbrott.
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För Blekinge gällde det framför allt tre
enigheten narkotika – stölder – hälerier,
inte sällan med koppling till färjeförbin
delserna till forna östblocket.
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Från polisens sida upplevdes konkret att den rent polisiära
verktygslådan inte räckte till och att det var andra aktörer som
hade resurser och befogenhet att agera. Mc-klubbarna skyddade
sina lokaler med kameror utan tillstånd av länsstyrelsen. Lokaler
och fastigheter var centrala för etablering av mc-gäng och på den
punkten kunde kommunen agera. Smugglingstrafiken var omfat
tande i ett län med fasta färjeförbindelser med både Polen, Litauen
och Lettland. Där hade Tullverket och i någon mån Kustbevak
ningen större kunskap och befogenheter än Polisen. Kriminella
personer klarade sin livsföring med bidrag och i bakgrunden
kunde det finnas näringsverksamhet. Det väckte frågor kring
bidragsmyndigheter och Skatteverket. Med andra ord fanns det
goda skäl att arbeta tillsammans i stället för enskilt och i stuprör.
Ytterligare ett skäl var att ”alla” visserligen talade om vikten av
samarbete, men erfarenheten var att avståndet kunde vara långt
till handling. Tiden ansågs mogen för att hitta modeller och kon
taktytor för verkligt samarbete, som ledde någonstans.

Nationell satsning mot organiserad brottslighet
På området organiserad brottslighet hände också en hel del i Myn
dighetssverige. En intervjuperson har redan nämnt RUC, som står
för regionala underrättelsecenter. Dessa inrättades på flera platser i
landet samtidigt som Nationellt underrättelsecentrum (NUC) bild
ades på Rikskriminalpolisen (Brå 2008:22, Brå 2011:20). Ett råd
(Operativa rådet) förfogade över regionala brottsbekämpnings
resurser för att kunna kraftsamla polisiära spanings- och utred
ningsresurser (aktionsgrupper) runt om i landet. Myndighetschefer
ingick i ett samverkansråd för att ta fram riktlinjer för nationella
prioriteringar. Men det handlade mest om brottsbekämpning och
mindre om förebyggande åtgärder, och kommunerna fanns inte
heller riktigt med i denna nationella infrastruktur.
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Foto: Polisen

”Ett problem var att det stora RUC-arbetet med
regionala underrättelsecentra på åtta orter i
landet tenderade att inledningsvis fokusera
brottsproblem på stationeringsorten. Mer perifera län, som
Blekinge, hamnade lätt i skuggan. Det fanns därför kring året
2009 ett behov av att komplettera insatserna mot organiserad
brottslighet med ett mer lokalt perspektiv. Lite skämtsamt
talade man i Blekinge om att nätverket skulle vara ett slags
’mini-RUC’. I all enkelhet var det att med begränsade resurser ta
det bästa av RUC-samarbetet.” Anders Åkesson

Ett råd (Operativa rådet) förfogade över
regionala brottsbekämpningsresurser
för att kunna kraftsamla polisiära spa
nings- och utredningsresurser (aktions
grupper) runt om i landet

’’

Det väckte frågor kring bidragsmyndigheter och Skatteverket.
Med andra ord fanns det goda skäl
att arbeta tillsammans i stället för
enskilt och i stuprör.
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’’

Satsningen i Blekinge låg därför väl
i tiden, till och med lite före genom
att man tillsammans med några
andra delar av landet betonade dels
det förebyggande perspektivet, dels
kommunernas centrala roll för att
förebygga organiserad brottslighet
i lokalsamhället.

Inte heller de riktlinjer för den myndighetsgemensamma samverkan
på regional och lokal nivå som togs fram tio år senare omfattade
kommunerna (Polismyndigheten 2017). De ingick inte heller i ett
senare arbete om administrativa åtgärder mot organiserad brotts
lighet (Nationellt underrättelsecentrum 2019).
Satsningen i Blekinge låg därför väl i tiden, till och med lite före
genom att man tillsammans med några andra delar av landet
betonade dels det förebyggande perspektivet, dels kommunernas
centrala roll för att förebygga organiserad brottslighet i lokalsam
hället.
För tjugofem år sedan gjordes stora satsningar på myndighets
samverkan mot ekonomisk brottslighet, SAMEB (Kring 2016,
Lindgren 2016, Korsell 2012). Arbetet styrdes till och med av en
förordning, och organisatoriskt var samarbetet uppbyggt på läns
nivå där landshövdingen hade rollen som ordförande. Med tiden
togs regleringen bort och samarbetet försvårades genom att myn
digheterna regionaliserades och därmed ansvarade för allt större
geografiska ytor. Det förde med sig att länen delvis tappade sin roll
som nav. I dag finns få spår kvar av SAMEB, även om några inter
vjupersoner ser nätverket som ett slags efterföljare till SAMEB.
På senare år har dock länsstyrelserna fått en ny roll för att före
bygga brott genom en förordning från 2016 (se faktaruta på nästa
sida). I fråga om ekonomisk brottslighet går det därför att påstå
att länsstyrelserna har fått tillbaka sin samordnande uppgift från
SAMEB-tiden.
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Förordning (2016:1528) om regional samordning
inom det brottsförebyggande området

1 §. Länsstyrelserna ska enligt denna förordning stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete.
Förordningen är meddelad med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §.

§

Länsstyrelserna ska bidra till att minska brottsligheten
och öka tryggheten i länet genom att
1. stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problem
baserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete,
2. bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan
berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för
att förebygga brott,
3. stödja kompetensutveckling och gemensamma
tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brotts
förebyggande området och
4.stödja och initiera kommunöverskridande brotts
förebyggande åtgärder.

3 §. Länsstyrelsernas arbete ska baseras på kunskap och
beprövad erfarenhet inom det brottsförebyggande
området samt vara samordnat med den verksamhet
som bedrivs vid myndigheter på nationell nivå.

4 §. Länsstyrelserna ska årligen senast den 15 februari

lämna en redovisning till Brottsförebyggande rådet av
det arbete som har bedrivits lokalt och regionalt inom
respektive län. Brottsförebyggande rådet får meddela
närmare föreskrifter om redovisningen.

Inspirationskällor
En tidig inspirationskälla för att bilda och hålla samman ett
nätverk mot organiserad brottslighet, var funktionen regionala
kontaktpersoner som inrättades i början av 1990-talet för att
motverka spridningen av narkotika och dopningspreparat. I denna
samverkan ingick Polismyndigheten, Tullverket och Kriminal
vården. Genom regelbundna och väl förberedda träffar lyckades
man att hålla igång nätverket. Det var sådana tankar som låg
bakom nätverket i Blekinge: Hur ska man få ett nätverk att
fungera, och ännu viktigare, få något att hända?
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’’

En tidig inspirationskälla för ett
bilda och hålla samman ett nätverk
mot organiserad brottslighet, var
funktionen regionala kontaktpersoner som inrättades i början av
1990-talet för att motverka spridningen av narkotika och dopningspreparat.
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”Det var länspolismästare Per Svartz som tog
initiativet till nätverket. Han var mycket fram
synt i sitt tänkande. I fråga om brottsligheten
bedömde han att Blekinge gick in i en ny tid
och han ville att polisen skulle vara med från början. Ett svar
var att öka samarbetet med andra myndigheter och med
kommunerna. Det behövdes en bredare bas för att motverka
brottsligheten. Ett embryo till nätverket var Polisens och tullens
samarbete i Malmöområdet under 1990-talet.”
Steinert Ingemarsson, pensionerad kriminalkommissarie,
samordnade nätverket inledningsvis.

’’

Länspolismästaren gav kriminalkommissarie Steinert Ingemarsson och kriminalinspektör Tomas
Pärlklo i uppdrag att ta fram en
lägesbild över den organiserade
brottsligheten i länet och arrangera
seminarier med myndigheter och
kommuner.
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Nätverkstanken underlättades genom att myndigheter och kom
muner i bland annat Linköping hade gått samman mot organise
rad brottslighet med ett vidare fokus än enbart mc-problematiken.
Flera kommuner i Östergötland var aktiva i arbetet mot organise
rad brottslighet och där hade samverkan kommit långt.

Förankring
Beskriva den lokala dimensionen
Nu skulle Blekinge ta ett kliv framåt, och från Polismyndighetens
sida var förväntningarna stora på vad nätverket skulle kunna
åstadkomma. Länspolismästaren gav kriminalkommissarie Steinert
Ingemarsson och kriminalinspektör Tomas Pärlklo i uppdrag att
ta fram en lägesbild över den organiserade brottsligheten i länet
och arrangera seminarier med myndigheter och kommuner. Med
ökad kunskap skulle även andra myndigheter samt kommunerna
komma till samma insikt som polisen. I Linköping hade samtliga
deltagare i nätverket gått samman genom att skriva under en
avsiktsförklaring. Det skulle man göra även i Blekinge.
Det var dock lättare sagt än gjort. Kommunerna hade till en bör
jan svårt att orientera sig och se sin roll i att motverka organiserad
brottslighet. Från kommunernas sida låg det närmare till hands
att tänka i banor kring vardagsbrott och trygghet. Polisen kunde
dock peka på det konkreta och tydliga exemplet med mc-gängen
i Blekinge. Från framför allt polisens sida förstod man tidigt att
det fanns en stor pedagogisk uppgift och utmaning i att visa att
organiserad brottslighet förekommer i lokalsamhället och att
det därför går att göra något lokalt. Visserligen finns ofta inter
nationella dimensioner, men narkotikan måste trots allt säljas
någonstans, de systematiska båtstölderna (ett särskilt problem för
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Blekinge) äger rum lokalt och organiserat svartarbete är i hög grad
en lokal fysisk aktivitet. Ytterligare exempel är följande:
• Smuggelcigaretter, vattenpipstobak och annan illegal tobak säljs
billigt under disk.
• Serveringsställen utökar sortimentet med svartsprit.
• Skattefri diesel för fartyg i internationell trafik används till väg
trafik och gärningspersonerna redovisar varken punktskatter
eller moms.
• Sexuella tjänster säljs i lägenheter eller på hotell.
• Organiserat svartarbete döljer sig bakom renoveringsfasader,
i restaurangkök eller i städfirmor.
• Stöldgods blandas upp med legala varor på butikshyllor eller
säljs från lagret.

’’

• Dopningspreparat byter ägare på gym.
• Narkotika säljs och alkohol langas till unga.
• Illegala spelautomater står uppställda på olika näringsställen.
Polisen tog på sig uppgiften att beskriva den organiserade brotts
lighetens lokala dimension och förankra tankarna kring och
behovet av ett nätverk. Det ägde rum genom en rad presentationer
ute i kommunerna, både i kommunfullmäktige och i olika arbets
utskott.

Foto: Polisen

Polisen tog på sig uppgiften att
beskriva den organiserade brottslighetens lokala dimension och
förankra tankarna kring och behovet
av ett nätverk.

Stölder av fritidsbåtar och båtmotorer är ett särskilt problem för Blekinge.
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Seminarierna

’’

Bara några dagar innan seminariet
tog Polismyndigheten i Blekinge
län fram en handlingsplan, dagtecknad den 26 maj 2009, för att
förebygga våld och hot mot förtroendevalda, myndighetsföreträdare,
journalister och bevispersoner.

Det första seminariet ägde rum den 4 juni 2009 på Ronneby
Brunn. Sammanlagt deltog 51 personer från myndigheter och
kommuner i länet. Inbjudan inleddes med att ”I Blekinge län
börjar det nu att synas oroande tecken på organiserad brottslig
het”. Längre fram i inbjudan framgick att det framför allt var
etableringar av mc-klubbar som avsågs. En viktig del av seminariet
var att beskriva situationen i Blekinge från ett polisiärt under
rättelseperspektiv. Syftet var att höja kunskapsnivån hos olika
yrkeskategorier för att bättre kunna samarbeta mot brottsligheten.
Det konkreta förslaget var att bilda ett nätverk. En stor del av
heldagsseminariet gick ut på grupparbeten med fokus på fortsatt
samarbete.
Bara några dagar innan seminariet tog Polismyndigheten i Blekinge
län fram en handlingsplan, dagtecknad den 26 maj 2009, för att
förebygga våld och hot mot förtroendevalda, myndighetsföre
trädare, journalister och bevispersoner. Exempelvis namngavs
i handlingsplanen en polis som kunde hjälpa till med att göra
hot- och riskbedömningar. Även denna handlingsplan bör ses i
ljuset av kraftsamlingen mot organiserad brottslighet, låt vara att
potentiella gärningspersoner representerade ett bredare spektrum.
Under alla omständigheter visade handlingsplanen att polisen tog
ett större ansvar för den kommunala sektorn och samverkande
myndigheter. Detta initiativ borde ha bidragit till att underlätta
nätverket mot organiserad brottslighet. Även denna handlingsplan
diskuterades på och utgjorde en viktig del av seminariet den 4 juni
2009.
Nästa uppföljande seminarium ägde rum den 15 oktober 2009.
Denna gång hade deltagarantalet halverats till 22 personer. Del
tagare var de nyckelpersoner som myndigheter och kommuner
hade identifierat och anmält. Med andra ord började man redan
på det andra seminariet formera den inre kärnan för det fortsatta
samarbetet. En företrädare för Brås enhet för lokalt brottsföre
byggande arbete (ELBA) var inbjuden och reflekterade över den
organiserade brottslighetens lokala dimension. Vid den tidpunkten
hade Brå ett regeringsuppdrag för att stödja det lokala förebygg
ande arbete mot organiserad brottslighet. En stor del av mötet
ägnades sedan åt diskussioner om konkreta samarbetsformer.
En viktig injektion var 25 000 kronor som Brå hade beviljat efter
ansökan från Polismyndigheten i Blekinge län. På den tiden gick
det att söka medel för så kallade nätverksträffar med syfte att
utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Det gjorde det
möjligt att trots bantade myndighetsbudgetar bland annat hyra
möteslokal.
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När uppstarten var gjord köpte Polismyndigheten in Brås rapport
Lokal organiserad brottslighet – en handbok om motåtgärder, som
under åren har använts som vägledning för nätverket i arbetet mot
olika typer av brottslighet.

Avsiktsförklaringen
Om det första mötet kring samverkan ägde rum i juni 2009 tog
det nästan ett år – inräknat förberedelsetid – att få till stånd
avsiktsförklaringen. Det var först den 18 januari 2010 som alla i
nätverket hade skrivit under med sina namnteckningar. Enligt flera
intervjupersoner visade det samtidigt vikten av en förankringspro
cess. Det var ett stort steg att gå in i ett nätverk, särskilt för kom
munerna som var mindre vana vid samarbete med myndigheter,
inte minst myndigheter med brottsbekämpande uppgifter.

”Länspolismästaren ville ha vigvatten stänkt
över nätverket och därför skulle myndighets
chefer och kommunernas högsta företrädare
skriva under förklaringen. Det skulle inte råda
någon tvekan om mandat och ambitionsnivå.”

’’

Om det första mötet kring sam
verkan ägde rum i juni 2009 tog
det nästan ett år – inräknat för
beredelsetid – att få till stånd
avsiktsförklaringen. Det var ett stort
steg att gå in i ett nätverk, särskilt
för kommunerna.

Pensionerade kriminalkommissarien Steinert Ingemarsson.

Syftet med nätverket och dess avsiktsförklaring var att med
myndigheters och kommuners gemensamma kraft förhindra
organiserad brottslighet. Den strategiska inriktningen hade lånat
några element från situationell brottsprevention, vilket innebar
att organiserad brottslighet skulle försvåras, att riskerna med
att begå brott skulle öka och vinningen minska. Till det kom att
överflyttningseffekter till nya brottsobjekt och brottstyper skulle
uppmärksammas och att rekrytering av ungdomar till kriminella
gäng skulle förebyggas. Prioriterade mål var personer och företag
som var knutna till kriminella nätverk.
Varje deltagare fick i avsiktsförklaringen skriva in vad de kunde
bidra med. Polismyndighetens roll blev att i hög grad samordna
och hålla ihop nätverket. I övrigt representerade polisen en
repressiv inriktning, i praktiken framför allt mot mc-miljön. Den
förväntade effekten angavs vara följande:
En ökad kontroll och snabb brottsutredning av medlemmar och
supporters till kriminella nätverk kommer på sikt att innebära att
de kriminella organisationerna får svårare att bedriva sin brottsliga verksamhet.
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Varje deltagare fick i avsiktsförklar
ingen skriva in vad de kunde bidra
med. Polismyndighetens roll blev att
i hög grad samordna och hålla ihop
nätverket.
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För Skatteverket var en del av avsiktsförklaringen att med förtur
utreda skattebrott som begåtts av personer med koppling till
kriminella nätverk. Den förväntade effekten av att säkra tillgångar
och återföra pengar var att ”påverka den ekonomiska plattform
som den organiserade brottsligheten vilar på”.
För myndigheterna var åtgärdslistan tämligen kortfattad och låg
följaktligen nära deras uppgifter och mandat. För kommunerna
gjordes dock åtgärdslistan ganska lång:
• Samverka genom avtal Polis – kommun.

Foto: Polisen

• Kommunen ska i sitt brottsförebyggande arbete bland ung
domar och unga vuxna särskilt uppmärksamma och motverka
risker och tendenser till samröre med kriminella gäng eller
annan organiserad brottslighet.
• Tillsyn och prövning av ärenden kopplade till miljö- och
hälsoskyddslagstiftningen ska prioriteras.
På nätverkets åtgärdslista finns beslut
om att serveringstillstånd enligt alko
hollagen ska prövas med avseende på
lämplighet och laglydnad.

• Kontroll av utbetalningar inom ramen för kommunens
försörjningsstöd till personer knutna till kriminella nätverk
ska prövas noggrant.
• Tillsyn av lokaler enligt lagen om skydd mot olyckor ska
genomföras aktivt.
• Skärpt kontroll ska ske av avgifter till kommunal service
och att kommunala tjänster har betalats.

’’

Den förväntade effekten bedömdes
vara att hindra verksamheter som
stred mot lag. Till det kom kännbara ekonomiska reaktioner såsom
vitesföreläggande och inkasso
åtgärder.
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• Beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen ska prövas
med avseende på lämplighet och laglydnad.
• Upphandling av varor och tjänster ska ske noggrant med inrikt
ning att inte stödja personer eller bolag som kan kopplas ihop
med kriminella nätverk även i andra och tredje led.
Den förväntade effekten bedömdes vara att hindra verksamheter
som stred mot lag. Till det kom kännbara ekonomiska reaktioner
såsom vitesföreläggande och inkassoåtgärder.
Inledningsvis betonas samarbetet mellan kommun och polis, som
med tiden fått fastare form genom att landets kommuner träffar
skriftliga samverkansöverenskommelser med polisen (Brå 2016).
Åtgärdslistan är ett tydligt bevis på kommunens centrala roll för
att motverka organiserad brottslighet. Som en plattform ligger
kommunens ansvar, möjligheter och befogenheter på det sociala
området, med tonvikt på unga. Sedan utövar kommunen myn
dighetsutövning genom att med stöd av lagstiftning fungera som
en myndighet med tillsyns- och kontrollfunktioner. Kommuner
prövar och betalar även ut bidrag. Som en viktig del inom den
offentliga sektorn är kommunen en ekonomisk aktör och svarar
för en stor del av den offentliga upphandlingen.
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Polisens kriminalunderrättelsetjänst fick ett samordningsuppdrag
och har fungerat som kansli för nätverket. Det var där som
Steinert Ingemarsson och Tomas Pärlklo arbetade i Karlskrona.

Samarbeten och projekt
Det viktiga sker mellan mötena
Det första mötet hölls redan den 14 januari 2010, och vid den
tidpunkten återstod enbart någon enstaka underskrift till avsikts
förklaringen. Mötet ägde rum i rådhuset i Karlshamn och nät
verket fick omedelbart en operativ inriktning. Ett beslut gällde
att Skatteverket och länsstyrelsen skulle påbörja ett arbete med
kontroll av restaurangbranschen, och ett spaningsärende togs upp
som var inriktat mot skrot- och metallbranschen. Sedan har det
fortsatt med inledningsvis fyra möten om året som snart reducera
des till tre.
Kittet i nätverket är de regelbundet återkommande mötena med
fasta företrädare för respektive myndighet och kommun. Även om
det är mötena som håller samman nätverket, betonar flera inter
vjupersoner att det viktiga arbetet äger rum mellan mötena.

’’

Kittet i nätverket är de regelbundet
återkommande mötena med fasta
företrädare för respektive myndighet och kommun. Även om det är
mötena som håller samman nätverket, betonar flera intervjupersoner
att det viktiga arbetet äger rum
mellan mötena.

”Det mest aktiva arbetet bedrivs mellan
mötena. Vid första påseende kan man tro
att det är mötena som är det viktiga. I själva
verket fungerar dessa som smörjmedel för raden av bilaterala
samarbeten och överenskommelser. Problemen är som regel
konkreta, lokala och inte sällan akuta. De lämpar sig därför
väl för direkta samarbeten. Sekretesslagstiftningen tvingar
också ibland fram lösningar där enbart de som kan utbyta
information går samman i en fråga.
Om någon i nätverket behöver stöd av exempelvis en kom
mun är det kontaktpersonen som man ringer. Denne kan
sedan smidigt slussa vidare inom den egna organisationen.
Tack vare systemet med kontaktpersoner pågår en rad bilate
rala samarbeten som det är svårt att ha någon överblick över.
Genom de återkommande mötena med kontaktpersonerna
skapas ett förtroende mellan deltagarna som underlättar
kommande kontakter.”
Kriminalinspektör Tomas Pärlklo, sammankallande i nätverket.
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Foto: Kronofogdemyndigheten

Gemensamma projekt

Kronofogdemyndigheten har ingått i
flera gemensamma projekt i nätverket.

Genom nätverket underlättas gemensamma aktioner. Myndigheter
och kommuner genomför återkommande tillsyn av serverings
ställen och mycket uppmärksamhet riktas mot kontantbranscher.
I fråga om kontantbranscher handlar det framför allt om skatte
brott och bidragsbrott. Gemensamma insatser görs även mot orga
niserat svartarbete i byggbranschen. Polis och tull samarbetar mot
smuggling, bland annat genom postförsändelser. Skatteverket,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar mot
oseriösa företagare. Kronofogden har ingått i flera gemensamma
projekt. Det kommunala Miljöförbundet Blekinge Väst medverkar
i olika gemensamma projekt, bland annat när det gäller tobak,
biltvätt, bilverkstad och skrot- och avfallshantering.
Ett problemområde som diskuteras på flera möten är Ronneby. Ett
kommunalråd hade sett begynnande tecken på parallellsamhälle
och polisen redogjorde för förortsgäng, gänguppgörelser, heder
och våld. Kriminella entreprenörer beskrevs ha allierat sig med
gäng i fråga om svart arbetskraft, smuggling och distribution.
Situationen i Ronneby har lett fram till ett särskilt gemensamt
åtagande, Fokus Ronneby, som beskrivs i bilaga 3.

’’

Genom att nätverket använde sin
upparbetade kommunikation kunde
flera myndigheter snabbt vidta
åtgärder. Seminariedeltagarna
menade att man genom det etablerade samarbetet slapp fasen med
”blame game”, att problemen är
någon annans ansvar. I stället för att
lägga energi på vem som borde ha
gjort vad, kunde åtgärder sättas in.
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Enligt seminariedeltagarna hade nätverket stor betydelse för att
mobilisera olika myndigheter mot problemen i Ronneby. Poli
sen skrev en kallelse till aktuella myndigheter och utgick då
från den ursprungliga avsiktsförklaringen från 2009, nätverkets
grunddokument. Genom att nätverket använde sin upparbetade
kommunikation kunde flera myndigheter snabbt vidta åtgärder.
Seminariedeltagarna menade att man genom det etablerade sam
arbetet slapp fasen med ”blame game”, att problemen är någon
annans ansvar. I stället för att lägga energi på vem som borde ha
gjort vad, kunde åtgärder sättas in. Utan nätverket hade det blivit
en fördröjning eller så hade allt stannat av. Kommunen hade även
behövt lägga tid på att ta reda på vilka som skulle kontaktas. Det
beskrivs som att förekomsten av nätverket innebär att man kunde
”hoppa över orienteringsfasen”. Annan forskning visar också att
samarbete mellan myndigheter fungerar bäst när det uppstår per
sonliga kontakter (Larsson 2006).
Ett projekt som intervjupersonerna ofta återkommer till gäller en
omfattande tobakstillsyn som gick under namnet Operation Jean
Nicot - Myndighetssamverkan mot illegal tobak. Jean Nicot var
fransk diplomat som såg tobakens fördelar. Linné döpte tobaks
plantan till Nicotiana efter Nicot (Länsstyrelsen 2018).
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”Nätverket bidrog med förutsättningar för att
genomföra projektet Jean Nicot eftersom
länsstyrelsen under lång tid regelbundet
träffat alla de myndigheter som behövde vara med i arbetet.
Det var enkelt att på en nätverksträff presentera idén till pro
jektet och beskriva problembilden för de andra myndigheterna
och kommunerna. Samtliga berörda gav positiv respons direkt
och även myndigheter som inte var tilltänkta från början ville
vara med. Under projektet fördjupade organisationernas
kunskaper om varandras verksamheter och befogenheter inom
tobaksområdet. En av de viktigaste anledningarna varför det
gick så bra var just personkännedomen och kunskapen om
vilken verktygslåda de olika handläggarna hade och vilka
verktyg som skulle användas i vilket sammanhang. Den här
typen av kunskap skulle också kunna dokumenteras för hela
nätverket och spridas till nya representanter.
Under arbetet med tobaksprojektet Jean Nicot gjordes en
omfattande lägesbild och analys för att förstå problemets
omfattning och hur det har uppstått. Det hjälpte till att sätta in
problemet i ett större perspektiv och motivera varför det var
viktigt för flera aktörer att agera samtidigt. Ett sådant sätt att
arbeta hade kunnat överföras på fler områden och en bredare
lägesbild i nätverket skulle kunna hjälpa deltagarna att priori
tera mellan olika problem. Jean Nicot visar också på hur viktigt
det är med den samverkan som finns i länet och att nätver
kets strategiska arbete i framtiden skulle kunna medföra fler
planerade insatser med väldigt god utdelning. Det finns en stor
kollektiv styrka i nätverket och en tillit till varandras förmåga
att handla: När vi kraftsamlar blir det väldigt mycket effekt.
Nätverket är en jättestyrka i vårt län, speciellt efter Jean Nicot,
när man kan se vad det kan uträtta.”

’’

Det var enkelt att på en nätverksträff
presentera idén till projektet och
beskriva problembilden för de andra
myndigheterna och kommunerna.
Samtliga berörda gav positiv
respons direkt och även myndig
heter som inte var tilltänkta från
början ville vara med.

Annette Ludvigsson, alkohol- och tobakshandläggare
på länsstyrelsen.

Utbildningsmoment
Vid sidan av den utbildning som löpande äger rum genom delta
garnas redovisningar brukar särskilda föredragshållare bjudas in.
Det har gällt sekretess, internetspaning, Migrationsverkets verk
samhet, flyktingsituationen, cyberbrottslighet såsom ”lokala brott
på en global arena” och Kriminalvårdens program för dem som
vill lämna gäng.

EXEMPLET BLEKINGE

| Tillsammans mot organiserad brottslighet

35

Foto: Säkerhetspolisen

Försäkringsbranschens Larmtjänst har informerat om stölder.
Säkerhetspolisen har hållit föredrag om otillåten påverkan mot
myndighetspersoner och redogjort för faktiska fall. Även risk
faktorer för korruption redovisades. Säkerhetspolisen har även
informerat om våldsbejakande extremism och beskrivit lokala
extremistrelaterade brott. Nätverket har fått besök av polisens
nationella samordnare mot bostadsinbrott liksom av den nation
ella samordnaren mot våldsbejakande extremism. En hel del
information gäller ny lagstiftning, exempelvis om häktning,
frivård, bokföringsskyldighet, alkohol, tobak, penningtvätt och bil
målvakter. Som en seminariedeltagare uttryckte det: ”Alltid är det
någon ny lagstiftning som alla får kunskap om.”
Säkerhetspolisen har hållit föredrag
om otillåten påverkan mot myndighets
personer och redogjort för faktiska fall.
Även riskfaktorer för korruption redo
visades. Säkerhetspolisen har även in
formerat om våldsbejakande extremism
och beskrivit lokala extremistrelaterade
brott.

”Varje möte innehåller ett utbildningsmoment.
Det kan vara en föredragshållare utifrån eller
från någon av de samverkande aktörerna.
Senaste svarade Skatteverket för en presentation av bitcoin
och de utmaningar som digitala valutor för med sig. Vid nästa
möte kommer en rapportförfattare från Ekobrottsmyndig
heten i Malmö att beskriva det växande problemet med ille
gala trafikskolor. På senare tid har till och med sprängningar
kopplats till illegala trafikskolor. Trafikverket och Transport
styrelsen är inbjudna till mötet som varande expertorgan.”
Kriminalinspektör Tomas Pärlklo, sammankallande i nätverket.

Foto: Ekobrottsmyndigheten

Genomgående för mötena och även informationsutskick mellan
mötena är att man sprider kunskap om nya rapporter eller cen
trala tidningsartiklar. På det sättet kanaliseras central information
ner i kapillärerna samtidigt som nätverkstanken hålls aktuell.

Nätverket vänder sig även till närings
livet. I Handelskammarens regi har
Skatteverket och Ekobrottsmyndig
heten hållit föredrag för företagare
om hur man skyddar sig mot oseriösa
företag.
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Nätverket är även aktivt med att utbilda externt. Inriktningen på
utbildning av kommunala handläggare har fortsatt. Det gäller
framför allt frågor om organiserad brottslighet. Av mötesprotokol
len framgår att efterfrågan från kommunerna varit stor för sådan
utbildning. På seminariet med nätverket i december 2019 togs på
nytt upp behovet av utbildning av olika kommunala inspektörs
grupper. En aspekt var att inspektörer inom ett visst fält, efter viss
utbildning, skulle kunna göra iakttagelser som har betydelse för
andra inspektionsområden.
Nätverket vänder sig även till näringslivet. I Handelskammarens
regi har Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten hållit föredrag
för företagare om hur man skyddar sig mot oseriösa företag. Till
sammans med samverkande myndigheter har Ekobrottsmyndig
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heten tagit fram en checklista med indikatorer på att ett företag
kan vara oseriöst.
Problemet med otillåten påverkan mot myndighetspersoner har
aktualiserats vid flera tillfällen och lett till informations- och
utbildningssatsningar. Exempelvis har socialförvaltningen genom
gått utbildning för att motverka hot och våld. Ett närliggande
område har gällt information till kommunpolitiker om person
säkerhetsfrågor.
Nätverket anordnar även heldagskonferenser och temadagar för
ett större antal deltagare, exempelvis om prostitution och om
punktskattepliktig tobak.
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Problemet med otillåten påverkan
mot myndighetspersoner har aktualiserats vid flera tillfällen och lett till
informations- och utbildningssatsningar.
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’’
’’

Ett problem är livsstilskriminella
med inriktning på narkotika kombinerat med stölder och häleri som
flyttar ut på landsbygden. De bor
i små samhällen där det är billigt
med bostäder samtidigt som de får
vara i fred för myndigheterna.

Det mest anmärkningsvärda är att
en liten kommun som Sölvesborg
har fem klubbar, varav en tidigare
var lokaliserad till Karlskrona.
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Lägesbild 2009 och 2019
Hur såg lägesbilden ut 2009 när nätverket bildades och vilka problem
hanterar det i dag och i en nära framtid?
Den brottslighet som tydligast har kopplingar till organiserad brotts
lighet är narkotikabrottslighet som dominerar tillsammans med den
kriminalitet som följer i dess spår. Ett problem är livsstilskriminella med
inriktning på narkotika kombinerat med stölder och häleri som flyttar ut
på landsbygden. De bor i små samhällen där det är billigt med bostäder
samtidigt som de får vara i fred för myndigheterna. Polisen bedömer
att det finns en stor kader av livsstilskriminella. Dessa personer ger sig
till känna även på trafikområdet genom ett farligt trafikbeteende. Det
händer ganska mycket utanför den tätbefolkade kustremsan. Det är
samma tendens med utflyttning som på många andra håll i Sverige.
Aktuella drogvaneundersökningar ger dock inga alarmerande siffror,
snarare är de vikande. Men undersökningarna missar vissa grupper.
Intervjupersonen menar att de som brukar använder mer narkotika,
och dessutom fler preparat.
Ett annat problem gäller transitbrottsligheten. Gärningspersoner från
Östeuropa har ankarplatser i Blekinge. Dessa utgör olika nav i länet
från vilka stöldbrottslighet får fäste.
Ifråga om för polisen ”intressanta” mc-klubbar har dessa minskat något
från 2009. Då var det elva klubbar som nu reducerats till nio. Av dessa
nio bedöms dock två föra en tynande tillvaro. Det mest anmärknings
värda är att en liten kommun som Sölvesborg har fem klubbar, varav en
tidigare var lokaliserad till Karlskrona. Myndigheterna bedöms i dag ha
god kontroll över mc-brottsligheten.
Från Ronneby och Karlskrona redovisas på senare tid en klar nedgång
av våld i offentlig miljö. Det har att göra med att utelivet har minskat
kraftigt. För några år sedan betecknades den centrala Ronnebygatan i
Karlskrona som ”Sveriges farligaste gata”: Nöjesställen och nattklubbar
låg vägg i vägg, men numera är det lugnt på helgerna.
Förekomsten av vapen, till och med mycket vapen, är inget nytt i Ble
kinge. Vapen kommer främst från Malmöområdet. Men som på andra
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I Ronneby pågår under ytan ekobrott och grov narkotikabrottslighet.
Polisen saknar spaningsresurser och det finns ett stort underrättel
sebehov. Risken är stor att brottsligheten får fäste bakom kulisserna
genom individer som bedöms ha hög kriminell kapacitet. Det är van
ligt att sådana personer har kopplingar till Malmö. Även i Karlskrona
finns en liknande problematik i vissa områden.
Illegal och svart arbetskraft är ett utbrett problem som framför allt
förekommer i mindre företag. På den punkten finns en etnisk dimen
sion.

Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos

håll i landet används vapen på ett annat sätt än tidigare. Det är en
oroande utveckling och länet har redan haft några få skjutningar, men
det har gällt personer med hemvist utanför länet. Vapnens främsta
funktion är att utgöra skydd, i mindre utsträckning är de tänkta att
användas. Det finns ett slags terrorbalans. Polisen är dock ”rädd för
att proppen går ur” om någon börjar använda skjutvapen. Hittills har
man lyckats ”hålla balansen”. Men det kan vara en tidsfråga innan
vapen kommer i bruk. Enligt polisen ”vandrar brottsligheten österut
och det gäller även benägenheten att använda vapen”.

Från Ronneby och Karlskrona redo
visas på senare tid en klar nedgång av
våld i offentlig miljö. Det har att göra
med att utelivet har minskat kraftigt.
För några år sedan betecknades den
centrala Ronnebygatan i Karlskrona
som ”Sveriges farligaste gata”.

Den organiserade brottsligheten utförs genom fasta återkommande
strukturer, som ändå är ganska löst sammansatta. Rörligheten är stor
och det är inte som tidigare då nätverken var stabilare. Det typiska är
att några nyckelpersoner agerar tillsammans och sedan är rörligheten
stor utanför den inre kretsen. Nyckelpersonerna engagerar dem som
behövs för stunden, och därmed skapas allianser. En utveckling är att
bedrägerier, penningtvättsbrott och en del tidigare traditionell brotts
lighet går ut på internet.
Förr var Karlskrona något av ett lokalt fäste för vit makt-miljön med
några drivande personer. Vit makt-problematiken är numera ”vilande”
och på senare tid har inte mycket hänt. Den autonoma miljön är
ytterst liten, men det finns inslag av islamistisk extremism. Polisen
bedömer dock att det i de samlade extremistmiljöerna finns fler
potentiella ensamagerande med någon form av psykisk problematik.
Källa: Polisen Karlskrona.

EXEMPLET BLEKINGE

| Tillsammans mot organiserad brottslighet

39

Analys utifrån intervjuer,
mötesprotokoll, referens
litteratur och workshop

’’

Avsnitten i detta kapitel avslutas
med frågor som är tänkta att vara
till hjälp för dem som arbetar med
samverkan mot organiserad och
ekonomisk brottslighet.
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I detta kapitel sammanställs centrala teman som kommit fram
i intervjuer, mötesprotokoll och den workshop som genomfördes
med nätverket under 2019. Referenslitteraturen har använts som
analysverktyg. De teman som behandlas i detta kapitel är lägesbild
och orsaksanalys, inriktning och prioriteringar, samordning och
organisation. Det är teman som är centrala i referenslitteraturen
och som även återkommer i rapportens frågeställningar.
Avsnitten avslutas med frågor som är tänkta att vara till hjälp för
dem som arbetar med samverkan mot organiserad och ekonomisk
brottslighet.

Lägesbild, orsaksanalys och prioriteringar
Hur ser arbetet med lägesbilder ut, hur tar nätverket fram dem
och vad innehåller de? På vilket sätt har nätverket arbetat med
orsaksanalys av de problem som kommit fram? Hur prioriterar
nätverket mellan olika identifierade problem?

!

Sammanfattning: Nätverkets tre möten om året
går i allt väsentligt ut på att ta fram en lägesbild.
De brottsproblem som belyses i lägesbilden är
ofta konkreta, akuta och lokalt förankrade. Varje
aktör bidrar till den utifrån ansvarsområde och
inriktning. Till följd av brottslighetens dolda natur
har problembilden en relativt tydlig underrättelsekaraktär.
Problembilden styr i hög grad samverkan, och resurser
inventeras för gemensamma projekt. Hittills har nätverket
inte genomfört några orsaksanalyser. Nätverket tillämpar
inte någon prioriteringsmodell för att vikta olika problem mot
varandra och prioritera mellan dem.
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Lägesbilden tas fram på mötena
Den första frågeställningen är hur lägesbilder tas fram och på
vilket sätt de styr samverkan. Som framgått håller nätverket tre
möten om året och dessa handlar i hög grad om att gemensamt ta
fram en lägesbild med åtgärder. Centralt är brottsproblemen och
de deltagande organisationernas förutsättningar och resurser för
samverkan kring dessa problem. I takt med att de olika aktörerna
på mötet systematiskt föredrar sina områden växer lägesbilden
fram. Dessa uppgifter tecknas ner i minnesanteckningar.
Nätverket har dock inte gjort några systematiska kartläggningar
där gemensamma skriftliga lägesbilder tagits fram. Några för
nätverket centrala resurser saknas för ett sådant arbetskrävande
arbete.
Aktörerna som ingår i nätverket har förberett sig på hemma
plan med att ta fram egna lägesbilder och inventera resurser för
samverkan. Hur denna analys och inventering görs bestäms av
den egna organisationen. Vissa aktörer har kommit längre än
andra. Särskilt i polisens uppdrag ligger att ha god kunskap om
den lokala brottsligheten. Av intervjuerna framgår dock att polisen
omorganisation har åderlåtit kriminalpolisen och spaningsresurs
erna är väsentligt mindre än tidigare. Följden är att kunskapsläget
försämrats.

Lägesbildernas innehåll
Vid genomgång av nätverkets minnesanteckningar och vid flera
intervjuer beskrivs att den gemensamma lägesbild som träder fram
innehåller information om olika brottsproblem, organisatoriska
förutsättningar, förändring i lagstiftning, genomförda insatser och
deras resultat. Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen,
Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten redovisar uppgifter från
underrättelseverksamheten. Polisen redogör även för utfallet av de
lokala trygghetsmätningarna.
På kommunsidan har vissa kommuner börjat använda sig av
EST-modellen (effektiv samordning för trygghet), vilket även är till
hjälp för rapporteringen av lägesbilden till nätverket. En kommun
som Ronneby använder sig av den modellen, där polis, kommun
och bostadsbolag samarbetar kring lokala brotts- och otrygghets
problem. EST är en metodik som utvecklats av lokalpolisen i
Örebro, Örebro kommun och Örebrobostäder AB i samarbete
med Örebro universitet för att systematiskt samla in information
och vidta åtgärder. Även om all information som kommer fram
inte berör just organiserad brottslighet bedöms den vara viktig för
nätverket, särskilt för kommunernas brottsförebyggande arbete.
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Nätverket har dock inte gjort några
systematiska kartläggningar där
gemensamma skriftliga lägesbilder
tagits fram. Några för nätverket centrala resurser saknas för ett sådant
arbetskrävande arbete.

Även om all information som kommer fram inte berör just organiserad
brottslighet bedöms den vara viktig
för nätverket, särskilt för kommunernas brottsförebyggande arbete.
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”Nätverket blev som förväntat, en arena med
nyckelpersoner och med ett underrättelse
inriktat perspektiv. En viktig del i mötena är
att varje representant redovisar vad som är på gång och vad
man kan behöva för ytterligare information eller stöd. Mötena
blir som en annonsering, och sedan får den som efterlyst
hjälp ofta kontakt med andra i nätverket som kan bidra.
Med andra ord finns en informationsrörelse mellan mötena.”
Anders Åkesson, bitr. chef för Tullkriminalenheten vid Kompetenscenter Gränsskydd Malmö, ingick i nätverket 2009–2015.

’’

Vem det än är som försöker skaffa
sig en helhetsbild av denna brottslighet – forskare, regeringen, myndigheter eller nätverket i Blekinge
– kommer den att få fram enbart
fragment: en karta med vita fläckar.
Deltagarna vid utvärderingssemina
riet ansåg att strukturen för att ta
fram den gemensamma lägesbilden
kunde förbättras.

Den egna problembilden utgår i lägre utsträckning från statistik
och observationer eller från information från dialoger eller inter
vjuer med medarbetare och medborgare som rekommenderas i
metodstödet Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, utan
har en tydligare underrättelsekaraktär.
En utmaning är att organiserad brottslighet och angränsande
kriminalitet såsom ekonomisk brottslighet är svår att kartlägga,
enligt metodstödet Lokal organiserad brottslighet. Till stor del
baseras kunskapen på hur brottsligheten ser ut mot bakgrund av
de kontrollinsatser som görs och vad som sedan kommer fram i
brottsutredningar. Vem det än är som försöker skaffa sig en hel
hetsbild av denna brottslighet – forskare, regeringen, myndigheter
eller nätverket i Blekinge – kommer den att få fram enbart frag
ment: en karta med vita fläckar.
Deltagarna vid utvärderingsseminariet ansåg att strukturen för att
ta fram den gemensamma lägesbilden kunde förbättras. Ett förslag
var att dela in arbetet i mindre delar och tydliggöra vem som ska
göra vad. Med lägesbilden som grund kan sedan särskilda fokus
områden bestämmas för kommande år.

”Under nätverkets träffar fångas olika problem
upp från de olika organisationerna som deltar
och utifrån representanternas ansvars
områden. Det handlar ofta om problem som uppstått, och
som man under mötet får bekräftat att det berör flera aktörer.”
Annette Ludvigsson, alkohol- och tobakshandläggare vid
länsstyrelsen.
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Lägesbildernas omfattning

Fokus har skiftat något från en gemensam övergripande under
rättelsebild till enskilda problemområden som gjort sig kända.
Förutom det myndigheter och kommuner rapporterar vid nät
verksmötena belyser externa inbjudna föreläsare aktuella brotts
problem. De problem som kommer fram under mötena är som
regel konkreta, lokala och inte sällan akuta; de lämpar sig därför
väl för direkta samarbeten.
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I de mer omfattande ärenden som nätverket arbetat med, har
det i större utsträckning tagits fram gemensamma lägesbilder
enligt rekommendationerna i metodstödet Samverkan i lokalt
brottsförebyggande arbete. Inom exempelvis tobaksprojektet Jean
Nicot gjordes en gemensam lägesbild med inspel från Tullverket,
Polismyndigheten, kommunerna och Skatteverket med fördjup
ning i olika specifika problemområden. Detsamma gällde arbetet
mot skrot- och metallbranschen och mc-brottsligheten där myn
digheter och kommuner fördjupade sig i problemen på ett tydlig
are sätt.

Inom bland annat skrot- och metall
branschen gjordes en gemensam
lägesbild med inspel från Polismyndig
heten, kommunerna och Skatteverket.

Som nämnts har inte någon övergripande gemensam problembild
tagits fram under senare år. En bredare problembild hade varit att
föredra enligt flera intervjupersoner, vilket är mer i enlighet med
rekommendationerna i metodstödet Samverkan i lokalt brotts
förebyggande arbete.
Bortsett från sekretessproblematiken skulle det vara möjligt att
genom kartläggning få en djupare bild av den organiserade brotts
ligheten i Blekinge, sett till organisationsstrukturen. Det skulle
dock krävas en hel del resurser som knappast står till buds.

Lägesbilden styr samverkan
Nätverket saknar i nuläget en prioriteringsmodell som fungerar
för planering av insatser mot denna typ av brottslighet. Samverkan
i lokalt brottsförebyggande arbete föreslår till exempel att priori
teringar kan utgå från problemens utbredning, samhällspåverkan,
allvarlighetsgrad med mera. Detta är ingen metod som använts i
nätverket för att vikta olika problem mot varandra och prioritera
mellan dem. Dock är det den gemensamma problembilden som
i hög grad styrt samverkan, vilket är tydligt i de gemensamma
projekten. Rimligtvis påverkar problembilden även raden av bi
laterala projekt eller till nätverket initierade underprojekt.
På ett generellt plan finns problem med att göra prioriteringar.
När ett område blivit väl belyst genom olika kontrollaktioner
och åtskilliga problem har upptäckts, tenderar myndigheter och
kommuner att fortsätta i samma spår (Korsell 2003). Vanans
makt är stor. Ett exempel på denna tendens för nätverkets del
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Nätverket saknar i nuläget en prio
riteringsmodell som fungerar för
planering av insatser mot denna typ
av brottslighet.
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Även om det går att ha synpunkter
på problembilden bör, i rättvisans
namn, frågan ställas hur myndigheter och kommuner i stället hade
agerat om det inte hade funnits ett
nätverk. Sannolikt hade problembilden haft fler och ännu större vita
fläckar.

är metall- och skrotbranschen. Den har av nätverket fått mycket
uppmärksamhet genom åren. Det har också varit påtagliga pro
blem. Samtidigt kan det ha funnits vita fläckar med nog så allvarlig
problematik av annan sort, vem vet?
Mot den bakgrunden går det att slå fast att det visserligen är läges
bilden som till stor del styr, men inte nödvändigtvis problemen, eller
problemen med störst negativ effekt på samhället. Som nyss nämnts
delar dock nätverket detta dilemma med andra som försöker få ett
grepp om den organiserade brottsligheten.
Även om det går att ha synpunkter på problembilden bör, i rätt
visans namn, frågan ställas hur myndigheter och kommuner i stället
hade agerat om det inte hade funnits ett nätverk. Sannolikt hade
problembilden haft fler och ännu större vita fläckar.

Vad är problemet?
Frågan tangerar ett ständigt pågående diskussionsämne, vad som
är det huvudsakliga problemet med organiserad brottslighet. Är det
brotten som genereras, till exempel de skadeverkningar som narko
tika för med sig? Eller är det, förutom de enskilda gärningarna, att
brotten bedrivs på ett yrkesmässigt sätt: arbetsdelning, kontinuitet,
investeringar i nya brott, förmåga att skydda sig mot konkurrenter
och myndigheter, maktutövning etc.? Ett annat sätt att ställa frågan
är om det är ”brottslighet” eller ”organiserad” som utgör den stora
faran med organiserad brottslighet.
I fråga om mc-gängen och problematiken i Ronneby får nätverket
anses ha sett de största riskerna med ”organisationerna”, i betydel
sen den påverkan som de får på samhället. I fråga om mc-gängen
har de negativa effekterna framför allt bedömts ha varit att brotts
aktiva personer får en lokal förankring som genererar ytterligare
brottslighet, enligt intervjuerna. Till det kan förmodligen läggas
sättet att synligt utmana samhällets krav på lag och ordning. När
det gäller Ronneby har problemen varit maktutövning som tagit
sig formen av bland annat utpressning. Vid sidan av mc-gängen
och Ronnebyproblematiken synes nätverket i hög grad ha ansett
riskerna vara den kriminalitet som genereras av organiserad brotts
lighet: stöld av metall, smuggling och distribution av narkotika och
illegal tobak.

Orsaksanalys
Den del av det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet som
är svårast att prioritera och genomföra, enligt både intervjuer och
metodstödet Orsaksanalys i brottsförebyggande arbete, är just
orsaksanalysen. En orsaksanalys kräver tillräcklig information om
vilka problem som är för handen, hur de uppkommer, när de upp
står och vilka de bakomliggande orsakerna är.
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En slutsats som dragits utifrån intervjuerna är att nätverket inte
arbetat med regelrätta orsaksanalyser. Valet av insatser har snarare
byggt på vilka verktyg organisationerna förfogar över, än identi
fierade bakomliggande orsaker. Även tidigare erfarenheter av vad
som fungerat bra i samverkan har styrt valet av åtgärder, vilken
blir synligt i minnesanteckningarna från nätverksmötena. Det är
dock troligt att en orsaksanalys skapar en fastare grund för att
kunna bedöma utfallet av olika åtgärder och projekt. Med en
orsaksanalys kommer kommuner och myndigheter närmare de
direkta orsakerna till problemen, får bättre kontroll över vad som
görs mot problemen och får tydligare indikationer om vad som
fungerar eller inte.
Bristen på orsaksanalyser kan bero på brottslighetens karaktär, att
det är svårt att få fram tillräcklig information för att genomföra
orsaksanalyser, och att tidigare insatser bedöms ha varit verk
ningsfulla. En betydande del av den organiserade och ekonomiska
brottsligheten består av ingripandebrott, vilket innebär att brot
ten måste upptäckas av antingen myndigheter med tillsyns- och
kontrollfunktioner (exempelvis Skatteverkets revisioner) eller
de brottsbekämpande myndigheterna (Korsell 2015 a och b).
Brottsstatistiken på dessa områden mäter snarare myndigheternas
inriktningar och prioriteringar än själva brottsligheten. Det finns
inte heller en tradition av att djupdyka i en analys av problem.
En annan förklaring kan vara att stödet för att genomföra orsaks
analyser har saknats eller varit ytterst begränsat.
Det utbildningsmoment som ingår i varje nätverksträff kan dock
ha gett fördjupad kunskap om olika problem och hjälpt till vid
orsaksanalyser, och kan därför ha haft en positiv effekt vid plane
ring av olika insatser. En önskan finns från nätverket att utveckla
arbetet med orsaksanalys och kartläggning av problem för att
kunna arbeta mer underbyggt.
Kriminalinspektör Mats Trulsson sammanfattar vad åtskilliga
intervjupersoner och seminariedeltagare fört fram: ”Lägesbild och
orsaksanalys kan alltid förbättras. Likaså vad som ska prioriteras.
Nyckelord är omvärldsanalys, problemorienterat arbete, följa upp,
utvärdera och dokumentera.”

Att diskutera: Hur kan en bättre problembild
tas fram mot en brottslighet som är svår att
kartlägga?

?

’’

Kriminalinspektör Mats Trulsson
sammanfattar vad åtskilliga intervjupersoner och seminariedeltagare
fört fram: ”Lägesbild och orsaksanalys kan alltid förbättras. Likaså
vad som ska prioriteras. Nyckelord
är omvärldsanalys, problemorienterat arbete, följa upp, utvärdera och
dokumentera.”

Hur kan orsaksanalyser genomföras på specifika
problem med organiserad och ekonomisk brottslighet?
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Inriktning och
prioriteringar
Vad är organiserad brottslighet, vilka fokusområden
har nätverket haft utifrån en gemensam syn på
arbetsområdet och vilka prioriteringar har gjorts?

!

’’

Vid en genomgång av nätverkets
minnesanteckningar framgår att
inriktningen i nätverkets arbete i
hög grad varit inriktad mot de kända
brotts- och problemområden som
nämns i metodstödet, men även
andra typer av brottsproblem.
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Sammanfattning: Nätverket har utgått från en
bred definition av organiserad brottslighet och
arbetet har även omfattat närliggande områden
såsom ekonomisk brottslighet, våldsbejakande
extremism och reguljär brottslighet. Nätverket
har även arbetat mot ett brett spektrum av brottsproblem, och om två ska nämnas gäller det ”mc-kriminalitet”
och brottslighet i anslutning till skrot- och metallbranschen.
I fråga om prioriteringar har aktörerna gett varandra stöd där
de har gemensamma beröringspunkter samt arbetat med de
brottsproblem där myndigheter och kommuner tydligt kan
påverka utfallet/utvecklingen.

Vad är organiserad brottslighet?
Ett praktiskt förhållningssätt är att rikta in ”kartläggning och
åtgärder mot kända brotts- och problemområden för organiserad
brottslighet, snarare än att fördjupa sig för mycket i definitions
frågor”, enligt rekommendationer i Lokal organiserad brottslighet
– en handbok om motåtgärder. Nätverkets arbete ligger även i
linje med den avgränsning som gjordes i den nationella myndig
hetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet 2019
(Polismyndigheten 2019a). I den betonas inriktningen på vanliga
brottsområden för organiserad brottslighet.
Vid en genomgång av nätverkets minnesanteckningar framgår att
inriktningen i nätverkets arbete i hög grad varit inriktad mot de
kända brotts- och problemområden som nämns i metodstödet,
men även andra typer av brottsproblem. Kända problemområden
för organiserad brottslighet som behandlats av nätverket är:
punktskattebrott avseende alkohol och tobak, narkotikabrott,
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vapenbrott, metallstölder och miljöbrott med koppling till skrotoch metallbranschen, bedrägerier med assistansersättning och
lönegaranti, bedrägerier avseende ROT-avdrag, utförsel av miljö
farligt avfall, mc-brottslighet, bilmålvakter och andra ”möjlig
görare” inom organiserad brottslighet, seriebrottslighet med fokus
på gränserna i öst, människohandel, människosmuggling, brotts
lighet som är förknippad med arbetskraftsinvandring, prostitution,
bulvaner vid tillståndsgivning och illegala bilskolor.
På strategisk nivå har nätverket även arbetat med säkerhetsfrågor
för förtroendevalda och myndighetspersoner. Olika aspekter av
otillåten påverkan har tagits upp, bland annat korruption. Visst
samarbete har skett med näringslivet genom att informera om hur
företag kan skydda sig mot oseriösa aktörer.
Arbetet har en tydlig inriktning mot situationell brottsprevention
med fokus på svarta marknader och vissa verksamheter där det
är en förhöjd risk för till exempel skattebrott och illegal arbets
kraft. Det gäller exempelvis frisörsalonger, pizzerior och skön
hetssalonger. Problem som tidigt uppmärksammats är svartjobb
i kombination med Migrationsverkets praktikavtal eller att nya
narkotikapreparat kommit in på marknaden. Nätverket har
även fokuserat på platser som har betydelse för brottsliga pro
jekt såsom lokaler och lägenheter. Det är ett utslag av nätverkets
orsaksanalys där lokaler och lägenheter spelar stor roll som
mötesplats för kriminella.
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Bilden ovan är från Skatteverkets
presseminarium ”Skatteverkets
insatser mot fel och fusk 2019.”
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Arbetet har en tydlig inriktning mot
situationell brottsprevention med
fokus på svarta marknader och vissa
verksamheter där det är en förhöjd
risk för till exempel skattebrott och
illegal arbetskraft.
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Att hantera mindre grov
organiserad brottslighet
En intressant aspekt är att initiativtagarna bakom nätverket såg ett
problem med den definition som tidigare användes i regeringens
satsning mot ”grov” organiserad brottslighet. Enligt genomförda
intervjuer var resonemanget att det fanns en hel del organiserad
brottslighet i Blekinge som inte nådde upp till ”grovhetskriteriet”.
Vad som skiljer ”grov” organiserad brottslighet från den ”vanliga”
är dock svårt att få någon klarhet i. Förmodligen var det en priori
teringsgrund som användes i den på nationell nivå styrda satsningen
som tog sin början samtidigt som nätverket i Blekinge inrättades.
Hur samhällsfarliga olika konstellationer var skulle bedömas efter
tre kriterier: användningen av företag i brottslig verksamhet,
otillåten påverkan och våld (Brå 2011:20).

Numera används inte längre beteck
ningen grov, något som framgår av
den myndighetsgemensamma läges
bilden om organiserad brottslighet
2017–2018 som Nationellt Under
rättelsecentrum gett ut.

’’

Nätverket begränsar sig inte till
enbart ”idealtypen” av organiserad
brottslighet, utan en hel del av
inriktningen går in i ekonomisk
brottslighet i betydelsen att brotten
äger rum inom ramen för en legal
verksamhet och att brotten hänger
samman med denna.
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Numera används inte längre beteckningen grov. En pikant detalj
i den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brotts
lighet 2017–2018 som Nationellt Underrättelsecentret gett ut, är
att rapportens titel uppenbarligen ändrats i sista sekund före tryck
ningen. Rapportens titelnamn som återges finstilt på varje sida
uppges vara: Myndighetsgemensam lägesbild om grov organiserad
brottslighet 2017–2018, medan grov alltså tagits bort från rubriken
på omslaget.
Epitetet grov började på allvar användas under hösten 2007 då
regeringen tog initiativ till en nationell mobilisering mot den grova
organiserade brottsligheten (Ds 2008:38). Vid den tidpunkten
hade åklagaren Barbro Jönssons bostad i Trollhättan utsatts för
ett bombattentat och parkerade polishelikoptrar vid Sävebasen
utanför Göteborg hade beskjutits. Det fanns ett politiskt behov av
att använda förstärkningsordet grov. Men redan tidigare förekom
beteckningen grov, till exempel när dåvarande justitieministern
Thomas Bodström tillsammans med rikspolischefen och riks
åklagaren gick ut med att det fanns öronmärkta pengar i kampen
mot grov organiserad brottslighet (Brå 2011:20). Tidigare användes
även systemhotande som förstärkningsord.

Organiserad eller ekonomisk brottslighet
Nätverket begränsar sig inte till enbart ”idealtypen” av organise
rad brottslighet, utan en hel del av inriktningen går in i ekonomisk
brottslighet i betydelsen att brotten äger rum inom ramen för en
legal verksamhet och att brotten hänger samman med denna. Det
gäller exempelvis svart arbete inom olika branscher och oredovisade
inkomster inom kontantbranscher såsom restaurang. Detta framgår
tydligt av nätverkets minnesanteckningar, där en kontinuerlig påmin
nelse om den gemensamma inriktningen på arbetet tydligt beskrivs.
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Från ett samverkansperspektiv kan det många gånger vara lämp
ligt att inte göra för stor åtskillnad mellan organiserad och ekono
misk brottslighet. Det är kriminalitet med tydliga beröringspunk
ter. Exempelvis kan företag ha som främsta syfte att utgöra ett
brottsverktyg för bedrägerier. Då handlar det mer om organiserad
än ekonomisk brottslighet. Om närbutiker säljer illegala cigaretter
och dessutom inte redovisar inkomsterna har varorna sannolikt
levererats genom personer inom organiserad brottslighet, medan
de svarta inkomsterna lutar mer mot ekobrott. På det sättet går
det att hålla på att diskutera vad som är det ena och vad som är
det andra (Korsell 2000, Korsell 2012).
Ytterligare ett argument för att inte göra för stor åtskillnad mellan
organiserad och ekonomisk brottslighet är att åtskilliga aktörer
inom nätverket möter både och. Kanske är det först i efterhand,
om en förundersökning bedrivs, som det går att sätta ner foten
(Korsell 2000, Korsell 2010).
Även i den nationella myndighetsgemensamma lägesbilden om
organiserad brottslighet 2019 behandlas ekonomisk brottslighet,
våldsbejakande extremism och otillåten påverkan (Polisen 2019).
Utvecklingen synes gå mot att inte göra för tydliga definitionsmäs
siga avgränsningar utan beakta att brottslighet i praktiken saknar
tydliga gränser.
En intressant detalj är att ekonomisk och organiserad brottslighet
behandlades under samma problemområde när ekobrottsfrågorna
på allvar började diskuteras i Sverige på 1970-talet. Det gjordes
både i den viktiga AMOB-utredningen från 1977, som verkligen
satte denna brottslighet på kartan, och i den efterföljande lagstift
ningsöversynen på Brå (AMOB 1977, Romander 2000). Samma
synsätt återfinns i den nyss nämnda nationella lägesbilden om
organiserad brottslighet, och i nätverkets arbete i Blekinge.

Brotts- och problemområden
som fått mycket uppmärksamhet
Av både intervjuer och mötesprotokoll framgår att skrot- och
metallbranschen fått mycket uppmärksamhet av nätverket. Det
har gällt frågan om metallstölder, omfattande skattebrottslighet
och miljöbrott. På ett allmänt plan, inte minst internationellt,
brukar kriminella välja branscher med konkret och begriplig verk
samhet såsom skrot, avfall och transport (Jacobs 1999).
Metall- och skrotbranschen är inte något dåligt val för myndig
hetssamverkan. Branschen är ett tydligt exempel på hur livsstils
kriminella, organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet och
det reguljära näringslivet hänger samman i en näringskedja:
Tjuvar stjäl metaller från upplag, järnvägsbyggen och tak. Kyrkor
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Från ett samverkansperspektiv kan
det många gånger vara lämpligt att
inte göra för stor åtskillnad mellan
organiserad och ekonomisk brottslighet. Det är kriminalitet med tydliga
beröringspunkter.
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På ett allmänt plan, inte minst internationellt, brukar kriminella välja
branscher med konkret och begriplig verksamhet såsom skrot, avfall
och transport.
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Metallen levereras till skrot- och
metallhandlare. Det är ett nödvändigt inslag i brottsligheten eftersom
det är på de legala marknaderna
som det finns efterfrågan och förmåga att betala.

’’

En från nätverkssynpunkt fördel i
valet av metall- och skrotbranschen
är att åtskilliga aktörer inom nätverket kan medverka i kontroll och
uppföljning.
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Tjuvar stjäl metaller från järnvägsbyggen, upplag och tak. Kyrkor och andra
kulturbyggnader med kostbara plåtslageriarbeten blir utsatta för angrepp
enbart för att tjuvarna vill komma över skrotvärdet.

och andra kulturbyggnader med kostbara plåtslageriarbeten
blir utsatta för angrepp enbart för att tjuvarna vill komma över
skrotvärdet. Metallen levereras till skrot- och metallhandlare.
Det är ett nödvändigt inslag i brottsligheten eftersom det är på
de legala marknaderna som det finns efterfrågan och förmåga att
betala. Ett antagande är att det är en mer eller mindre kontinuerlig
verksamhet och att flera tjuvar oberoende av varandra svarar för
leveranserna. Lastbilar finns tillgängliga för tyngre transporter,
vilket talar för beställningsjobb och stora resurser. Miljöaspekter
kommer in i bilden. Betalning sker med svarta pengar som även
används för att avlöna svart arbetskraft i företag. Metallen kan
bearbetas för försäljning och går i slutändan ut till förmodligen
ovetande legala köpare. Teoretiskt sett kan en verksamhet som
utsatts för en metallstöld köpa tillbaka samma metall, som ett
utslag av den kriminella, svarta och reguljära ekonomins kretslopp
(Brå 2006).
En från nätverkssynpunkt fördel i valet av metall- och skrot
branschen är att åtskilliga aktörer inom nätverket kan medverka
i kontroll och uppföljning. Trafikpolisen är inriktad på trafiksäkra
fordon, säkrad last, nykterhet och körkort. Andra inom polisen
har fokus på stölder och häleri. Kommunen kan ha synpunkter på
användningen av fastigheter och på miljöfrågor. Skatteverket har
svarta inkomster i blickfånget och Kronofogden bevakar restförda
skatter och skulder.
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”Skrotbranschen omsatte mycket stora
belopp, men inget utreddes av myndigheterna.
Om det uppkom skatteskulder gick dessa till
Kronofogden, men personerna som hade skulder var immuna
eftersom de redan var kraftigt skuldsatta. Kronofogden fick
hantera många ärenden som egentligen inte ledde någon
vart. Sedan kom skattebrottsenheterna och polisen in i bilden
och genomförde förundersökningar. På det sättet började åtal
väckas, men påföljden stannade ofta vid kortare fängelse
straff: Det fanns i kalkylen och brottsligheten fortsatte som
om ingenting hade hänt.
Det var en mycket otillfredsställande situation med en pågående brottslighet som myndigheterna inte kom åt. Den
fråga som medlemmarna i nätverket ställde sig var vad de
kunde göra med gemensamma resurser. Polisen arbetar med
stölder, men har också en viktig funktion genom att kontroll
era om de fordon som används i skrot- och metallhantering
är godkända och trafiksäkra. Polisen kan också kontrollera
om lasten är tillräckligt säkrad samt utföra kontroll av trafik
nykterhet. Kronofogden kan mäta ut egendom för skulder.
Det kan gälla både fordon och last. Skatteverket beslutar om
skatter och kommunerna ansvarar för miljökontroll. Kommun
erna utförde markprover och fick bistånd av polis vid dessa
företagsbesök. Genom att samarbeta blev det verkstad av
något som inte tidigare hade fungerat. Tillsammans har vi
förutsättningar för att utreda det mesta.
Skatterevisor Martin Sand, ingick i nätverket 2013–2017.

Foto: Polisen

Ett annat område som fått mycket
uppmärksamhet enligt de tioåriga
mötesprotokollen är mc-klubbarna.
Högsta prioritet för nätverket har
varit att motverka nyetableringar och
minska antalet som redan fanns.
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’’

Mc-gäng har knutits till restaurang
branschen och det har förekommit
ett mord i den lokala mc-miljön.
Även byggnadslovsärenden har
aktualiserats samt utredningar om
olaglig kameraövervakning.

Ett annat område som fått mycket uppmärksamhet enligt de
tioåriga mötesprotokollen är mc-klubbarna. Högsta prioritet för
nätverket har varit att motverka nyetableringar och minska antalet
som redan fanns. Mc-gäng har knutits till restaurangbranschen
och det har förekommit ett mord i den lokala mc-miljön. Även
byggnadslovsärenden har aktualiserats samt utredningar om
olaglig kameraövervakning. Vid några tillfällen har etableringar
förhindrats genom att klubbar inte fått tillgång till lokaler och
fastigheter. Ärenden har även gällt när mc-gäng använt fastigheter
i strid med gällande regler.
Välfärdskriminalitet är en fråga som varit återkommande i nät
verket och som fått hög prioritet, enligt genomgångna minnes
anteckningar. Det gäller exempelvis hur assistans- och lönegaranti
ärenden har kopplats till organiserad brottslighet. En del av
brottsvinsterna har konstaterats försvinna utomlands. Personer
som lämnat Sverige har ägnat sig åt bidragsbrott och falska iden
titeter har använts i bedrägerisyfte. Kommuner har följt upp hem
för vård eller boende (HVB-hem). Falska kontrolluppgifter från
oseriösa företagare är ett problem som nätverket uppmärksammat.
Det förekommer också handel med arbetsgivarintyg. Det finns
även en bulvanproblematik vid tillståndsgivning. Unga killar har
utnyttjats som målvakter. Skuldsanering missbrukas av närings
idkare med svarta inkomster.

Foto: Johnny Söderberg / Kustbevakningen

Blekinges geografiska läge påverkar i hög grad nätverkets arbete,
vilket nämns i flera av intervjuerna och i workshoppen. De brott
som kopplats till kustlinjen och hamnarna har fått prioritet. Ett
stort problem är seriebrottslighet i form stölder, där stöldgodset
förs utomlands. Kustbevakningen arbetar mot utförsel av miljö
farligt avfall. Narkotika tar sig in i Sverige via färjorna, men också

Blekinges geografiska läge påverkar
i hög grad nätverkets arbete, vilket
nämns i flera av intervjuerna och i
workshoppen. De brott som kopplats
till kustlinjen och hamnarna har fått
prioritet och Kustbevakningen arbetar
bland annat mot utförsel av farligt
avfall och kontroll av fordon.
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med småbåtar över Östersjön. Illegal tobak och alkohol kommer
också sjövägen och på vissa ställen finns ”lokala systembolag”
med smuggelsprit. Tobak tas även in som råvara för tillverkning
av cigaretter i illegala fabriker. Det finns även inslag av trafficking
och illegal arbetskraftsinvandring. Fiskekriminalitet förekommer,
särskilt med den skyddade ålen.

Broderskap och ad hoc-grupperingar
Ett annat sätt att angripa organiserad brottslighet definitions
mässigt är att skilja mellan ad hoc-grupperingar och broderskap,
enligt Lokal organiserad brottslighet – handbok om motåtgärder.
Någon definitionsmässig begreppsapparat synes inte ha använts
i nätverkets arbete, men i praktiken har en indelning gjorts i bro
derskap och ad hoc-grupperingar. På senare tid har även grupp
eringar med etnisk sammansättning uppmärksammats.

Illegal tobak och alkohol kommer också
sjövägen. Tobak tas även in som råvara
för tillverkning av cigaretter i illegala
fabriker.

En tydlig måltavla för nätverkets arbete har, som tidigare beskrivits,
varit att motverka etablering av mc-gäng. Det är grupperingar av
broderskapskaraktär. I Blekinge etablerades tidigt flera mc-gäng
och av intervjuerna framgår att det var förekomsten av sådana
gäng och en befarad ökning som i grund och botten var själva
motivet till att nätverket bildades.
I bred mening har nätverket i hög grad varit inriktat mot legala
branscher där det har funnits uppgift om kopplingar till organise
rad brottslighet. Med ett sådant arbetssätt har det varit av mindre
betydelse att gå in på definitionsfrågor. Ett antagande är att ad
hoc-grupperingar finns i bakgrunden i fråga om leverans av exem
pelvis stulna metaller eller insmugglade cigaretter.
Förmodligen har ad hoc-grupperingar framför allt varit en fråga
för mer bilaterala samarbeten, till exempel mellan polis och tull.
Vissa av dessa samarbeten kan vara en följd av nätverket, medan
andra hade ägt rum ändå. I arbetet med problemen i Ronneby har
etniska grupperingar blivit en realitet.

Prioriteringar
I metodstödet Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete kan
prioriteringen av problem göras utifrån olika aspekter (Brå 2016).
Antingen väljer man ut och prioriterar att samverka mot problem
som är utbredda i lokalsamhället, som har allvarliga konsekvenser
för samhället eller dess medborgare, eller så väljer man problem
som har ökat i sin utbredning över tid. Dock ska en omfattande
gemensam lägesbild alltid ligga till grund för prioriteringen, så
att de brotts- och otrygghetsproblem som finns i lokalsamhället
belyses och kan vägas mot varandra.
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I bred mening har nätverket i hög
grad varit inriktat mot legala branscher där det har funnits uppgift om
kopplingar till organiserad brottslighet.
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Foto: Kristoffer Olofsson / Försvarsmakten

När intervjuerna gjordes var Flygets
dag i Kallinge en särskild händelse
med tanke på den kraftiga publiktill
strömningen, trafiksituationen och
olika bedömda risker.

’’

Särskilt polisen befinner sig i ett
besvärligt läge eftersom myndigheten hanterar en så stor bredd
av brottsligheten och det går inte
att helt och hållet släppa något
område.
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Utan en tydlig bild över den organiserade brottsligheten är det
svårt att göra prioriteringar. Men även med ett fullgott kunskaps
läge saknas lämpliga modeller för prioriteringar i nätverket. Sär
skilt polisen befinner sig i ett besvärligt läge eftersom myndigheten
hanterar en så stor bredd av brottsligheten och det går inte att helt
och hållet släppa något område. Även om polisen är arbetstyngd
med att utreda grova våldsbrott måste exempelvis utrycknings
verksamheten fungera och trafikpolisen måste upprätthålla säker
heten på vägarna. Polisen kan dock i hög grad prioritera resurs
erna vid en särskild händelse, vilken ofta är av kortvarigt slag.
När intervjuerna gjordes var som nämnts Flygets dag i Kallinge en
särskild händelse med tanke på den kraftiga publiktillströmningen,
trafiksituationen och olika bedömda risker.
Ett sätt att diskutera prioriteringar på ett allmänt plan är att utgå
från vilka straff som bedöms som allvarligare än andra, vilket
framför allt framgår av de straffskalor som gäller för specifika
brott. I takt med att samhället ser allvarligare på viss brottslig
het skärps straffskalorna, vilket exempelvis har varit aktuellt för
sexualbrott. Men det är en prioritering som knappast fungerar för
myndigheter med tillsyns- och kontrollfunktioner eller för kom
munerna. De hanterar brottsfrågor med ofta lägre straffvärde än
vad grova våldsbrott har. Samtidigt är det deras uppgift att just
hantera de frågor som de lagstiftningsmässigt är satta att sköta.
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Exempelvis har en myndighet såsom Skatteverket sina bestämda
uppgifter och kan knappast avvika från dessa.
Det innebär att det är svårt för själva nätverket att göra tydliga
prioriteringar eftersom var och en av de ingående aktörerna svarar
för olika delar av den mosaik av regleringar och brottsproblem
som kännetecknar det moderna samhället. Ser man till avsikts
förklaringen från 2009 är den centrala prioriteringen att rikta in
sig mot kriminella nätverk och personer som ingår i sådana nät
verk. Som regel finns föreställningen om att kriminella nätverk
ligger bakom eller på annat sätt är knutna till de brottsproblem
som prioriteras. En rimlig utgångspunkt har varit att aktörerna
stöder varandra där de har gemensamma beröringspunkter samt
att de arbetar mot de brottsproblem där myndigheterna och kom
munen tydligt kan påverka utfallet/utvecklingen. Detta är också
det sätt på vilket nätverket arbetar, enligt flera intervjupersoner.
Inom ramen för myndigheternas och kommunernas respektive
uppgifter är det möjligt att sätta in resurserna mot exempelvis
specifika geografiska områden. Det äger nu rum inom ramen för
Fokus Ronneby. Samtidigt betonades under workshoppen vikten
av att fånga trender och agera snabbt. Det ansågs viktigare än
långsiktiga planer. ”Om exempelvis ett mc-gäng försöker etablera
sig gäller det att handla.”
Ett alltid prioriterat område att slå vakt om är kommuners och
myndigheters funktionssätt. Det är också av grundläggande
betydelse för demokratin eftersom kommuners och myndigheters
integritet är nödvändig för att lagstiftning och demokratiskt fattade
beslut ska kunna drivas igenom (SOU 2006:4, Brå 2016:13). På
den punkten har nätverket arbetat med frågor om otillåten på
verkan som är riktad mot myndighetspersoner och säkerhetsfrågor
för förtroendevalda. Det har även innefattat korruptionsrisker.
Utan nätverket är det svårt att tro att sådan kunskap från inte
minst Säkerhetspolisen hade nått fram till kommunerna och flera
av myndigheterna.

Medial uppmärksamhet och opinion
Av forskning framgår att myndigheter lägger ner stora resurser på
brott som får stor medial uppmärksamhet (Korsell 2003). Myn
digheter kan till och med överarbeta sådana fall eftersom det blir
en prestigesak att nå framgång. Närliggande är att kraftsamla mot
brott som i allmänhetens ögon uppfattas som viktiga för att upp
rätthålla förtroendet för myndigheterna. En annan tydlig tendens
är att myndigheter fokuserar på brott och ärenden som är enkla
att utreda och därmed ger bra utslag i statistiken. Slutsatsen är att
gjorda prioriteringar inte alltid är sakligt motiverade enligt någon
form av teoretisk modell.
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Ett alltid prioriterat område att slå
vakt om är kommuners och myndigheters funktionssätt. Det är också av
grundläggande betydelse för demokratin eftersom kommuners och
myndigheters integritet är nödvändig
för att lagstiftning och demokratiskt
fattade beslut ska kunna drivas
igenom.
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På lokal nivå kan samverkansöverenskommelser mellan kommun och
polis tas fram för att formalisera
denna avsikt att samverka. I Blekinge
har samma idé formulerats till en
regional överenskommelse mellan
samtliga deltagande myndigheter i
nätverket mot organiserad brottslighet.

Nätverket har dock riktat in sig på sådan brottslighet som sällan
drar till sig mediernas uppmärksamhet och för vilken det inte hel
ler finns något nämnvärt tryck från förtroendevalda och allmän
het om att ta sig an frågorna. Exempelvis finns knappast någon
opinion för att exempelvis ta itu med skrot- och metallbranschen.
Några undantag finns dock, såsom nätverkets inriktning mot
mc-gängen. Förmodligen gäller det även arbetet inom ramen för
Fokus Ronneby. Det får anses vara en styrka att nätverkets sam
lade resurser har förmåga att motverka en för samhället central
brottslighet, trots att den till sin karaktär inte alltid ger de största
tidningsrubrikerna.

Resurser och förankring
För en fungerande samverkan är det betydelsefullt att det finns
en gemensamt beslutad avsikt och vilja att samarbeta med en
för alla samverkansparter relevant och tydlig inriktning på det
gemensamma brottsförebyggande arbetet. För att arbetet ska bli
strukturerat och långsiktigt är det viktigt att beslut om samverkan
har fattats på rätt nivå hos de samverkande parterna och att de
beslutat om och sanktionerat en fungerande organisation för
arbetet (Brå, SKL och Polisen 2016). På lokal nivå kan samverkans
överenskommelser mellan kommun och polis tas fram för att
formalisera denna avsikt att samverka. I Blekinge har samma idé
formulerats till en regional överenskommelse mellan samtliga
deltagande myndigheter i nätverket mot organiserad brottslighet.
Överenskommelsen är underskriven av högsta regionala eller
lokala chef inom varje myndighet.
Mycket tid och kraft lades ner vid nätverkets uppbyggnad, med
ett stort mått av förankring på högsta ledningsnivå, både inom
kommunerna och inom myndigheterna. De samverkande organisa
tionernas förmågor och resurser i form av tid, personal, kunskap
och befogenheter lade grunden för det gemensamma arbetet mot
organiserad brottslighet i Blekinge. Dessa resurser inventerades vid
arbetets början 2009 och har varit ett kontinuerligt inslag på nät
verksmötena sedan dess, enligt genomgångna minnesanteckningar.
Som framgått har det sedan 2009 funnits en gemensam avsikts
förklaring som beskriver inriktning och mål samt deltagande orga
nisationers ansvar. En sådan solid plattform är väl förenlig med
rekommendationerna i metodstödet Samverkan i lokalt brotts
förebyggande arbete och bedöms ha gett goda förutsättningar för
att nätverket ska fungera väl. Flera seminariedeltagare anser dock
att den tioåriga avsiktsförklaringen borde ses över för att föra in
ny lagstiftning och hålla det gemensamma styrdokumentet fortsatt
relevant i organisationerna. Avsiktsförklaringen kan också hjälpa
till att sprida information om nätverkets existens i de operativa

56

Tillsammans mot organiserad brottslighet |

EXEMPLET BLEKINGE

Foto: Polisen

Gemensamma kontroller av exempelvis tobakshandeln eller andra kontantbranscher, förutsätter att myndigheter
och kommuner kan ställa upp med personal för beslutade uppgifter på de överenskomna tiderna. Bilden visar ett av
polisens beslag av smuggelsprit.

delarna av myndigheter och kommuner. På så sätt kan fler inom
organisationerna vara med och bidra med information ”nerifrån
och upp till nätverket”.
Det är framför allt vid gemensamma projekt som frågan om extra
resurser kommer upp på bordet. Gemensamma kontroller av
exempelvis tobakshandeln eller andra kontantbranscher, förutsät
ter att myndigheter och kommuner kan ställa upp med personal
för beslutade uppgifter på de överenskomna tiderna. Inför vissa
gemensamma projekt har aktörerna inventerat de egna resurserna
mer noggrant, och baserat på dessa uppgifter har projektet sedan
planerats. Det är tydligt att nätverkets aktörer har haft förmåga
att kraftsamla resurser till en rad gemensamma kontrollprojekt.

Att diskutera: Vilka kriterier bör ligga till grund
för välgrundade prioriteringar för myndighetsgemensamt arbete mot organiserad och ekonomisk
brottslighet?

?
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Inför vissa gemensamma projekt har
aktörerna inventerat de egna resurserna mer noggrant, och baserat på
dessa uppgifter har projektet sedan
planerats.
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Samarbete och
organisation
Hur har samarbeten skett i nätverket, vad har på
verkat samarbetena och vilka aktörer har ingått?

’’

En utmaning som beskrivits i intervjuerna var att från början få med
alla nödvändiga aktörer till nät
verket och att arbetet behövde leda
till faktiska resultat för att luften
inte skulle gå ur samarbetet.

!

Sammanfattning: Förväntningarna har utvecklats
från att få till stånd ett samarbete till att samverkan
uppfattas som något naturligt. Sedan länge förväntar sig aktörerna i nätverket att de får stöd för
att lösa olika problem. Förutsedda hinder såsom
bristande förankring och passivitet har överbryggats. I stället
har en handlingsinriktad verksamhet underlättat samverkan.

Att få med rätt aktörer
Som nämndes inledningsvis tog det bort emot ett år innan alla hade
undertecknat avsiktsförklaringen. Av allt att döma var det en klok
investering som nätverket sedan haft nytta av. En utmaning som
beskrivits i intervjuerna var att från början få med alla nödvän
diga aktörer till nätverket och att arbetet behövde leda till faktiska
resultat för att luften inte skulle gå ur samarbetet. Dessa hinder
överbryggdes dock genom att mycket möda lades ner på att för
ankra nätverket högt upp i myndigheters hierarkier, och för kom
munernas del, i den politiska ledningen.
Från första början har strävan varit att nätverket ska vara hand
lingsinriktat och att det som beslutats också följs upp, vilket
framhävs av flera intervjupersoner. Det går att ana erfarenheter från
andra konstellationer som utvecklats i riktning mot ett forum för
informationsutbyte och som efter ett tag uppfattas som allt mindre
angeläget för att kanske slutligen nå sotdöden. En intervjuperson
talar också om vikten av att hela tiden ge ”energi” till nätverket.
Inledningsvis var det slagsida på chefer och beslutsfattare i nät
verket. Med tiden upptäckte man att sådana personer inte sällan
saknade tillräckligt djupa kunskaper om de frågor som togs upp på
mötena. Därför har utvecklingen gått mot nyckelpersoner såsom
experter och seniora handläggare.
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Det ska vara viktigt att vara ledamot i nätverket. Numera består
nätverket av nyckelpersoner såsom experter och seniora hand
läggare, personer som troligen har en betydande informell ledar
funktion genom sin kompetens. För att förstärka nätverkstanken
och få kontinuitet i arbetet har ledamöterna inga ersättare. På det
sättet underlättas också att ledamöterna har mandat att företräda
sina myndigheter och kommuner.

Kommunerna viktiga
Med tiden har kommunerna fått en starkare roll i nätverket.
Kunskapen hos både kommunerna och myndigheterna har ökat
om att kommunen har en viktig roll att spela för att motverka
organiserad och ekonomisk brottslighet. Inte minst gäller det till
följd av lagstiftning på miljöområdet, alkohol- och tobakstillsyn
och markanvändning. Till följd av den ökade medvetenheten har
kommunerna på ett generellt plan blivit mer aktiva med tillsyn
och kontroll. Vad som ofta glöms bort är socialtjänstens arbete
mot exempelvis droganvändning, alkoholmissbruk och prostitu
tion, vilket inte sällan kan ses som åtgärder mot organiserad
brottslighet, men från ett socialt perspektiv. Kommunen är också
en central ekonomisk aktör i samhället och svarar för omfattande
upphandlingar. Inte minst gäller det från branscher med problem
med ekonomisk brottslighet såsom bygg och anläggning, städning
av lokaler och yrkestrafik. Den ökande kunskapen har lett till
systemlösningar. Ett exempel på detta som lyfts fram i minnes
anteckningarna är bättre granskning av leverantörer vid offentlig
upphandling.

En samordnande myndighet
Flera intervjupersoner lyfter fram polisens väl utförda samordning
som avgörande för att nätverket fungerat så väl under hela den
undersökta perioden. Polisen beskrivs som motorn i nätverket
i egenskap av kanslifunktion, men ännu mer som den aktör som
i generell mening har bäst kunskap om brottsligheten. Det är en
kunskap som byggs på dag för dag.

”Det är väldigt bra att polisen har samordnat
detta, det är relevant att det är de som har
bollen. Polisen är ute i det operativa arbetet
och de har ju en uppdaterad bild av vad som händer.”
Bibbi Rönnlund, samordnare brottsförebyggande verksamhet,
Ronneby kommun.
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Numera består nätverket av nyckel
personer såsom experter och
seniora handläggare, personer som
troligen har en betydande informell
ledarfunktion genom sin kompetens.
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Polisen beskrivs som motorn i nätverket i egenskap av kanslifunktion,
men ännu mer som den aktör som
i generell mening har bäst kunskap
om brottsligheten.
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Polismyndigheten har sedan start
ensam samordnat nätverket, där
motsvarigheten hos de andra myndigheterna och kommunerna har
varit ”kontaktpersoner”.

Polismyndigheten har sedan start ensam samordnat nätverket, där
motsvarigheten hos de andra myndigheterna och kommunerna har
varit ”kontaktpersoner”. Ingen av de andra myndigheterna kan
anses ha haft ett motsvarande övergripande regionalt ansvar som
polisen, vilket kan vara en delförklaring till polisens centrala roll.
I praktiken har det inneburit att mycket tid har tagits i anspråk
för den samordnande polisen. Nätverket hade varit mindre sårbart
om det funnits fler personer med samordnande funktioner som
därmed minskat belastningen på polisen. Gemensam samordning
hos berörda parter är den organisationsstyrning som förespråkas
i Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, men då med polis
och kommun i den gemensamma samordningsrollen.
Intervjupersonerna är positiva till denna ordning samtidigt som
det finns ett intresse bland framför allt samverkande myndigheter
att bidra med sin bild av brottsligheten. Till skillnad mot Skatte
verket har polisen väsentligt mindre insyn i den för nätverket vik
tiga skattebrottsligheten med angränsande kriminalitet. Tullverket
har förstås en större kunskap om smugglingsvägarna. På liknande
sätt kan nätverkets aktörer fördjupa och bredda polisens bild.
Det finns en skillnad mellan att samverka mot otrygghet och synlig
brottslighet och att samverka mot mer dold brottslighet. Samverkan
mot dold brottslighet kräver i större utsträckning polisiärt arbete
med underrättelseverksamhet, handläggning, spaning och kontakt
med polis på andra orter (Brå 2009:19, Brå 2011:20). Detta med
för att polisens roll blir mycket central i arbetet mot denna typ av
brottslighet. Sedan bidrar andra underrättelsetjänster: inom Tull
verket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Kustbevakningen.
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Till Sverige kommer utländska stöldligor,
illegal arbetskraft, narkotika och vapen.
Från Sverige transporteras stöldgods.
Vid sidan av färjorna används båtar för
illegal verksamhet. Mot denna brottslig
het är bland andra Tullverket viktig
aktör. På bilden är det Mikael Olsson
och Agron Kadrija som gör kontroll
i Skandiahamnen.
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Omorganisationer och centralisering
”Lokalkännedomen är viktig, men har blivit
mer och mer ovanlig. Regionaliseringen av
myndigheter har inneburit att en stor del av
lokalkännedomen har försvunnit. Fördelen med nätverket
är att arbetet får bättre lokal förankring genom att man kan
luta sig mot andras lokalkännedom. Ett lokalt nätverk kan
kompensera bristen på myndigheters lokalkännedom efter
som kriminella är ”kund” hos flera. Alltid är det någon som vet
något. Exempelvis har Kronofogden en stor styrka genom att
ständigt vara ute på fältet. På ett generellt plan blir myndig
heterna sämre och sämre på att arbeta med det som sker
lokalt. Snart är det bara tipstelefonerna som finns kvar!”
Skatterevisor Martin Sand, ingick i nätverket 2013–2017.

Intervjupersoner uppfattar att ett hinder i samverkan är den stora
polisorganisationen där länet delades in olika polisområden.
Karlskronas kriminalavdelning har decimerats, vilket lett till ett
kunskapstapp. Även andra myndigheter såsom Tullverket har
omorganiserats och resurser har flyttats till Malmöområdet.
Omorganisationer har varit en förklaring till en tämligen hög
omsättning av ledamöter i nätverket från flera olika myndigheter
och kommunerna, vilket setts som negativt för att vidmakthålla
kontinuiteten. Nya ledamöter måste också sättas in i nätverkets
arbetssätt.
Enligt flera intervjupersoner har ytterligare en nackdel med om
organisationer varit att de i praktiken inneburit centraliseringar.
Följden är att myndigheterna tappat den lokala förankringen,
vilket har gått ut över ett län såsom Blekinge. Samtidigt har
inställningen uppenbarligen varit att arbeta med det man har.

Sekretess
Ett hinder som ständigt kommer upp i intervjuerna är sekretess
lagstiftningen som anses försvåra informationsutbyte, särskilt i
samverkan mellan kommun och myndigheter. Det förhållningssätt
som nätverket har haft i detta är att undvika personuppgifter och
fokusera mer på problem och företeelser. Ofta är det inte heller
nödvändigt att gå in på person för att kunna sätta in gemen
samma åtgärder. För att utbilda nätverkets deltagare i offentlighet
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’’

Omorganisationer har varit en förklaring till en tämligen hög omsättning av ledamöter i nätverket från
flera olika myndigheter och kom
munerna, vilket setts som negativt
för att vidmakthålla kontinuiteten.
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’’

Ett hinder som ständigt kommer
upp i intervjuerna med nätverkets
aktörer är sekretesslagstiftningen
som anses försvåra informationsutbyte, särskilt i samverkan mellan
kommun och myndigheter.

och sekretess bjöds vid ett senare tillfälle tingsrättens lagman Pia
Johansson in för att hålla föredrag, enligt minnesanteckningarna.

”Sekretess var den stora stötestenen i sam
arbetet. Det problemet överkom man genom
att bilda mindre grupper vid sidan av nätverket
som kunde utbyta information mellan sig. Åtskilliga frågor
förutsatte inte heller engagemang från hela nätverket utan
ofta räckte det med en mindre krets, men det var ofta
tack vare nätverket som frågan och den mindre kretsen
aktualiserades.”
Pensionerade kriminalkommissarien Steinert Ingemarsson,
ingick i nätverket fram till 2015

Sedan 2016 gäller särskilda sekretessregler vid myndighetssamver
kan mot organiserad brottslighet. Lagtexten återges i faktarutan
på nästa sida. Notera dock att länsstyrelsen inte räknas upp bland
de myndigheter som omfattas av de sekretessbrytande bestämmel
serna, trots att länsstyrelserna fått en viktig regional roll på det
brottsförebyggande området. Inte heller kommunerna omfattas av
lagstiftningen.

Sekretessbrytande regler vid myndighetssamverkan
mot organiserad brottslighet
Samverkan mellan myndigheter (dock inte kommuner) underlättas
genom lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan
mot viss organiserad brottslighet.
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1 §. Denna lag gäller vid särskilt beslutad

samverkan mellan myndigheter för att
förebygga, förhindra eller upptäcka
brottslig verksamhet som
1. är av allvarlig eller omfattande
karaktär, och

§

2 §.

Foto: Åklagarmyndigheten

2. bedrivs i organiserad form eller systematiskt
av en grupp individer.
Inom ramen för samverkan enligt denna lag ska en
myndighet trots sekretess lämna uppgift till en annan
myndighet om det behövs för den mottagande myndighetens deltagande i samverkan.
En uppgift ska inte lämnas om övervägande skäl talar
för att det intresse som sekretessen ska skydda har
företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

3 §. Endast myndigheter som regeringen bestämmer ska

vara skyldiga att lämna eller ska få ta emot uppgifter
enligt denna lag.
Enligt en förordning (SFS 2016:775) gäller den sekretessbrytande lagen följande myndigheter: Arbets
förmedlingen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver
polisiär verksamhet, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten,
Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen och
Tullverket. En åklagarmyndighet får ta emot uppgifter.

Att diskutera: Vad skulle kunna göras för att
ytterligare underlätta samverkan i nätverket?
Inventera varje aktörs behov av samverkan och
undersök i vad mån nätverket tillgodoser detta.

?

Åklagarmyndigheten är en del av
nätverket.

’’

Notera dock att länsstyrelsen inte
räknas upp bland de myndigheter
som omfattas av de sekretess
brytande bestämmelserna, trots
att länsstyrelserna fått en viktig
regional roll på det brottsförebygg
ande området. Inte heller kommun
erna omfattas av lagstiftningen.

Hur kan arbetet bevara sin kvalitet vid omorganisa
tioner inom de myndigheter som ingår i nätverket?

EXEMPLET BLEKINGE
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Resultat och uppföljning
av nätverkets arbete
Den generella bilden av nätverket

’’

Intervjupersoner och seminarie
deltagare ger en positiv bild av nätverket och vilken betydelse det har
för deras eget arbete i myndigheter
och kommuner.

Nätverket har utvecklats till en väletablerad och själv
klar samarbetsyta i Blekinge. Nätverket underlättar
det dagliga arbetet i linjeverksamheten genom att
kontakter tas på mer eller mindre daglig basis som
genererar samarbeten. Mindre grupper bildas som
samverkar inom olika projekt. Genom nätverket får
deltagarna en gemensam lägesbild och kunskap som
underlättar samarbete över organisationsgränserna.
Positiva deltagare
Intervjupersoner och seminariedeltagare ger en positiv bild av
nätverket och vilken betydelse det har för deras eget arbete i myn
digheter och kommuner. På mer eller mindre daglig basis tas olika
kontakter som genererar samarbeten. Till det kommer att nätverket
tar initiativ till mindre grupper som samverkar inom olika projekt.
Det är inte minst stödet i vardagen som intervjupersonerna lyfter
fram som väsentligt.

”De gemensamma mötena har gett mycket
mer än förväntat. Kontaktytorna är det
viktigaste, att få direktkontakt och ett
ansikte på andra myndigheter och kunna lyfta problem
direkt på plats. Då slipper man ringa en växel och fråga efter
personer. Utan nätverksmötena hade antagligen vissa sam
arbeten och insatser aldrig genomförts i Blekinge.”
Anders Borgman, säkerhetssamordnare, Sölvesborgs
kommun.
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Den samstämmiga bilden från intervjuerna är likaledes att nät
verket fungerar väl och spelar en viktig roll för att ta fram en
gemensam lägesbild, få kunskap om andra aktörers resurser och
befogenheter – och brist på detta – och hitta samarbetsformer över
organisationsgränserna. Vad som särskilt lyfts fram är kontakt
erna och tilliten, det som förenklar det dagliga arbetet.
Det är svårt att utvärdera nätverkets effekt på grund av bristen på
uppföljning och utvärdering av de insatser som genomförts. Dock
har det kommit fram i intervjuer och under workshoppen att arbe
tet i flera organisationer bidrar till en effektivare linjeverksamhet
på lokal nivå.

Från ”nödvändigt” till ”självklart”
De som var med från början i nätverket hade en insikt om att
polisen inte ensam kunde hantera problem med organiserad
brottslighet. Särskilt gängbildningar uppfattades som en oroande
utveckling enligt intervjuerna. Några hade goda erfarenheter av
andra samverkansformer, mot narkotika eller ekonomisk brottslig
het. Samtidigt fanns en känsla av att de lösningar som tagits fram
på centralt håll, såsom RUC och aktionsgrupper aldrig skulle nå
ända bort till Blekinge utan koncentreras till de större städerna
(jfr. Levi och Doig 2019). Mot den bakgrunden går det att läsa in
förväntningar i betydelsen att nätverket uppfattades som något
nödvändigt.
När den pensionerade kriminalkommissarien Steinert Ingemars
son ser tillbaka anser han dock att polisen och nätverket kanske
kunde ha gjort mer. Det fanns många bearbetningsbara under
rättelser och uppslag och det borde ha varit möjligt att driva fler
projekt, ”men samtidigt hade vi det vardagliga kriget att hantera”.
Dock – när han blickar tillbaka – blev det ändå lite bättre än vad
han hade tänkt sig när det hela tog sin början. Nätverket och sam
arbetet lever fortfarande, efter tio år. Dessutom har det utvecklats
i en positiv riktning, menar han.
Förväntningarna vid uppstart var att samla fler resurser mot ett
gemensamt mål. Det utfallet har bekräftats både i intervjuer och
under workshoppen. Utfallet har också blivit en väletablerad och
självklar samarbetsyta i Blekinge. Ett uttryck som återkommit i
intervjuerna är att ”det viktiga sker mellan mötena”, vilket under
stryker betydelsen av ett nätverk som öppnar dörrar och skapar
tillit.
Seminariedeltagarna sammanfattade nätverkets tioåriga historia
på följande sätt: ”Nyckelordet är delaktighet, att kunna dra nytta
av varandras verktyg.”
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’’

Den samstämmiga bilden från intervjuerna är likaledes att nätverket
fungerar väl och spelar en viktig roll
för att ta fram en gemensam lägesbild, få kunskap om andra aktörers
resurser och befogenheter – och
brist på detta – och hitta samarbets
former över organisationsgränserna.
Vad som särskilt lyfts fram är kon
takterna och tilliten, det som förenklar det dagliga arbetet.

’’

Ett uttryck som återkommit i inter
vjuerna är att ”det viktiga sker
mellan mötena”, vilket understryker
betydelsen av ett nätverk som öppnar dörrar och skapar tillit.
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Det betyder att de deltagande myndigheterna och kommunerna
hade haft en sämre bild av brottsligheten utan nätverket. Dess
utom hade aktörerna gått miste om den dynamik som ett nätverk
för med sig i fråga om gemensamma aktioner och stöd i enskilda
projekt och åtgärder. Inte heller hade viktigt material från centralt
håll spridits ut i länets kapillärer, som nu senast den nationella
myndighetsgemensamma rapporten om organiserad brottslighet
(Polismyndigheten 2019a).
Som framgått vill flera intervjupersoner att nätverkets arbete ska
utvecklas ytterligare genom att ta fram en bättre lägesbild och
göra en orsaksanalys och efterföljande uppföljning av vad som
gjorts av nätverkets aktörer.

Hur har nätverkets arbete följts upp och
utvärderats? Vilka resultat kan ses av nät
verkets 10-åriga arbete?

’’

En rimlig slutsats av intervjuerna
är att myndigheter och kommuner
genomfört väsentligt mycket mer i
form av kontrollaktioner och andra
åtgärder än om nätverket aldrig
hade inrättats. Även protokollen
från nätverksmötena ger en tydlig
bild av hög aktivitet.
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Sammanfattning: Nätverket har resulterat i att
myndigheter och kommuner gjort fler insatser
mot organiserad brottslighet och blivit effektivare
i sitt sätt att hantera den. De har lärt sig mycket
om varandra i fråga om organisation, uppdrag och
förmåga. Inte minst kommunerna har fått ökad insikt om vad
de kan göra samtidigt som deras roll stärkts i nätverket.

Minskad brottslighet och fler insatser?
Det är naturligtvis omöjligt att svara på hur brottsligheten skulle
ha sett ut om nätverket aldrig kommit till stånd eller om de
projekt, samarbeten och stöd som nätverket initierat aldrig hade
genomförts. En rimlig slutsats av intervjuerna är att myndigheter
och kommuner genomfört väsentligt mycket mer i form av kon
trollaktioner och andra åtgärder än om nätverket aldrig hade
inrättats. Även protokollen från nätverksmötena ger en tydlig bild
av hög aktivitet.
Nätverket har genomfört en rad olika insatser under de tio år som
arbetet varit igång. Både större och mindre operativa insatser har
riktats mot bland annat skrot- och metallbranschen, tobaksförsäl
jare, MC-problematik, oseriösa fastighetsägare, illegala trafiksko
lor och en rad branscher som systematiskt skapar osund konkur
rens. En av de större operativa insatserna är den gemensamma
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Foto: Ekobrottsmyndigheten

I projektet Jean Nicot hittades 41 405
illegala cigaretter, 724,2 kg felmärkt
tobak som till stor del omhändertogs
av kommunerna och 45,7 liter illegal
sprit samt två personer med narkotika
innehav.

operationen Jean Nicot som resulterade i 47 tillsynsbesök hos länets
tobaksförsäljare, fem husrannsakningar och 152 punktskattekon
troller av fordon och lagerlokaler. Totalt hittades 41 405 illegala
cigaretter, 724,2 kg felmärkt tobak som till stor del omhändertogs
av kommunerna och 45,7 liter illegal sprit samt två personer med
narkotikainnehav.

Uppföljning och utvärdering
Under de första åren var uppföljningen av nätverkets arbete
bristfällig då det hos polisen saknades resurser för att från start
följa upp verksamheten på ett systematiskt sätt. Systematiken har
förbättrats efter hand enligt en intervjuperson. Ett led i det är att
polisen tagit på sig en tydligare och fastare kanslifunktion, vilket
innebär att mötena är väl förberedda. Som en stående punkt redo
visas föregående mötesprotokoll för att stämma av med vad som
har gjorts och vad som återstår att göra.
Samtidigt är det flera intervjupersoner som önskar sig mer uppfölj
ning. Enligt Brårapporten Samverkan i lokalt brottsförebyggande
arbete spelar uppföljning av arbetets process och resultat en stor
roll, dels för att kunna se om arbetsprocessen fungerar, dels för att
se om genomförda insatser gett resultat. En än mer strukturerad
uppföljning av arbetet skulle kunna ge information om detta.
Någon utvärdering av nätverkets arbete har ännu inte genomförts.
Dock syftar denna rapport till att belysa nätverkets arbete och
utveckling, vilket kan utgöra viktig information för det framtida
arbetet. Det kan vara svårt att bedöma effekten av arbetet då
nätverket ger bilateralt stöd i en mängd pågående arbeten som
inte dokumenteras i så stor utsträckning. Dessa projekt, liksom
gemensamma projekt, skapar i sin tur synergieffekter som är svåra
att mäta eller betygsätta. I minnesanteckningarna går det i viss
mån att utläsa effekter av insatserna, men det finns ingen systema
tik i dokumentation och bedömning av arbetets effekter.
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’’

Någon utvärdering av nätverkets
arbete har ännu inte genomförts.
Dock syftar denna rapport till
att belysa nätverkets arbete och
utveckling, vilket kan utgöra viktig
information för det framtida arbetet.
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’’

Även om uppföljningen har förbättrats uttrycks av flera intervjupersoner, och under utvärderingsworkshoppen, ett behov av att
bättre kunna mäta resultatet
av nätverkets arbete. Det är ett
önskemål som delas av de flesta
inom rättsområdet.

68

Även om uppföljningen har förbättrats uttrycks av flera inter
vjupersoner, och under utvärderingsworkshoppen, ett behov av
att bättre kunna mäta resultatet av nätverkets arbete. Det är ett
önskemål som delas av de flesta inom rättsområdet. Vad som ofta
mäts är prestationer, vad som görs, inte om det leder till färre
brott. För vissa myndigheter redovisas ofta antalet beslag, gripan
den, fängelseår och liknande trofébetonade prestationer. Särskilt
komplicerat är det förstås att mäta det brottsförebyggande arbetet
som ju går ut på att brott inte ska äga rum.

Att diskutera: Hur kan nätverket förbättra sitt
arbete med uppföljning?
Hur kan nätverket på ett bättre sätt följa upp och
dokumentera arbetets resultat?
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Att tänka på vid sam
verkan och nätverksbygge
Mot bakgrund av nätverkets tioåriga historia har
intervjupersonerna gjort en rad erfarenheter. I detta
kapitel redovisas deras ”tips” för att etablera ett nät
verk och med energi och uthållighet samverka. Andra
samverkanskonstellationer kan ha andra erfarenheter
och kommit längre, men dessa råd bör vara
av intresse att beakta.
”Framgångsfaktorer i nätverkets arbete har
varit noggrannhet, uthållighet, tålamod och
en bit yrkesskicklighet.”
Mats Trulsson, kriminalinspektör, delaktig i nätverket sedan
starten.

Förberedelser
Hämta inspiration
Innan nätverket etablerades hämtade man inspiration från annat
håll. Dessa erfarenheter visade sig vara till nytta när nätverket
skulle ta form. Det finns mycket att lära genom att ta del av
andras framgångar, men även av misslyckanden.

Förankra
Det är viktigt att motivera och förankra samverkan. Utbildningar
och seminarier genomfördes om den organiserade brottslighetens
lokala dimension, där syftet var att visa relevansen av att gå sam
man i ett nätverk. Detta genomfördes innan nätverket bildades för
att motivera kommunerna att ingå i nätverket.
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Innan nätverket etablerades hämtade man inspiration från annat håll.
Dessa erfarenheter visade sig vara
till nytta när nätverket skulle ta form.
Det finns mycket att lära genom att
ta del av andras framgångar, men
även av misslyckanden.
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’’

Genom avsiktsförklaringen formaliserades samarbetet, så att
syftet framgick liksom vad varje
organisation skulle bidra med.
Myndighetschefer och kommunernas högsta företrädare skrev under
förklaringen.

Var noga med avsiktsförklaringen
Inledningsvis lade polisen ner stora resurser på att förankra nät
verkstanken. Erfarenheten är att det var en väl värd investering.
Genom avsiktsförklaringen formaliserades samarbetet, så att syftet
framgick liksom vad varje organisation skulle bidra med. Myn
dighetschefer och kommunernas högsta företrädare skrev under
förklaringen.

Kommuner ska ingå i nätverket
Kommuner viktiga
I nätverket ingår samtliga myndigheter som anses ha betydelse för
frågor om organiserad och ekonomisk brottslighet. Vad som är
mindre vanligt i konstellationer mot sådan brottslighet är att kom
muner ingår i nätverket. Den allmänna uppfattningen hos intervju
personerna är att kommuner har en viktig roll i detta arbete och
bör ingå i samverkan.

Ledamöter i nätverket
Val av deltagare
Ett led i förankringen av nätverkstanken var att ordna ett inled
ande större möte med många inbjudna. Det gjorde det också möj
ligt för de deltagande myndigheterna och kommunerna att välja ut
sina företrädare i nätverket.

’’

Tillit och relationer är grundläggande för att få till stånd ett samarbete. Ett sätt att stärka nätverket
är att representanterna inte har
ersättare utan att de är exklusiva
delegater.
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Intervjupersoner understryker vikten av att de som ingår i nät
verket har mandat och stöd uppifrån. I annat fall är risken stor
att nätverket reduceras till informationsutbyte och luften går ur
samarbetet.

Permanenta ledamöter
Tillit och relationer är grundläggande för att få till stånd ett sam
arbete. Ett sätt att stärka nätverket är att representanterna inte har
ersättare utan att de är exklusiva delegater. Om någon inte kan
närvara vid ett möte får den ge in skriftlig information till mötet,
vilket numera är rutinen i nätverket.

Deltagarna som kontaktpersoner
En genomgående uppfattning är att kontaktytorna är det viktig
aste med nätverket, att få direktkontakt och ett ansikte på andra
myndigheter eller kommuner och kunna lyfta problem direkt på
plats. Det ses som viktigt att slippa ringa en växel och fråga efter
personer. Därför aktualiseras listorna över kontaktpersonerna för
att underlätta och stimulera bilaterala kontakter och samarbeten.
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Introducera nya
För nya deltagare i nätverket kan det ta tid att sätta sig in i nät
verkets arbete. För att minska uppstartssträckan för nya i nätverk
och samverkan kan en introduktion vara värdefull om vad som
förväntas av deltagarna, hur informationsdelningen går till och
hur nätverket fungerar.

Det behövs en kanslifunktion
Intervjupersonerna betonar att det behövs någon som håller ihop
nätverket och skickar kallelser, hanterar dagordning, leder möten
och aktualiserar deltagarlistor. Arbetet förutsätter en hel del
nätverkande i betydelsen att få kunskap om intressant material
som bör skickas ut till ledamöterna och att identifiera ämnen för
föredrag. På många sätt fungerar kanslifunktionen som spindeln i
nätet och kan på eget eller andras initiativ se till att undergrupper
till nätverket bildas för att ta tag i olika problem. Även om det inte
är meningen att kanslifunktionen ska ”göra allt”, trycker inter
vjupersonerna på behovet av att det finns en ansvarig. Risken är
annars stor att delat ansvar blir ingens ansvar.

Polisen mest lämplig som kanslifunktion
Det var polisen som tog initiativ till nätverket och som senare tog
på sig rollen som kanslifunktion. Intervjupersonerna har varit
mycket nöjda med den lösningen, inte minst för att polisen ligger
närmast brottsligheten och hela tiden följer utvecklingen. Andra
organisationer i nätverket har kompletterat polisens bild. Exem
pelvis har Tullverket bidragit med sitt perspektiv och Skatteverket
med en tydlig ekobrottsinriktning.
Det har varit uppe till diskussion om inte länsstyrelsen skulle
ta över kanslifunktionen med tanke på myndighetens relativt
nya samordnande brottsförebyggande uppgift. Bilden som getts
i Blekinge är att risken är stor att länsstyrelsen främst skulle
upprätthålla de administrativa delarna av kanslifunktionen och
att man skulle tappa den innehållsmässiga komponenten till följd
av att länsstyrelsen saknar operativa uppgifter och därmed den
dagliga kontakten med brottsproblemen. Ytterligare ett hinder
är att länsstyrelserna inte omfattas av den nyss nämnda lagen
(2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet som många andra myndigheter inom nätverket
gör, vilket försvårar utbytet av information med just länsstyrelserna.
Till följd av den organiserade och ekonomiska brottslighetens
dolda karaktär förutsätts dessutom ett underrättelsemässigt per
spektiv och tillgång till sådana uppgifter. Även på den punkten är
det Polismyndigheten som av nätverkets organisationer har den
bredaste bilden.
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’’

På många sätt fungerar kanslifunktionen som spindeln i nätet och kan
på eget eller andras initiativ se till
att undergrupper till nätverket bildas
för att ta tag i olika problem.

Det var polisen som tog initiativ
till nätverket och som senare tog
på sig rollen som kanslifunktion.
Andra organisationer i nätverket har
kompletterat polisens bild. Exempelvis har Tullverket bidragit med sitt
perspektiv och Skatteverket med
en tydlig ekobrottsinriktning.
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Möten
Regelbundenhet bidrar till stabilitet
Nätverket har tre möten om året. Dagordningen betecknas som
”stabil”. Regelbundenheten och den i hög grad fasta dagordningen
bidrar till stabiliteten.

Inte för många möten, men väl förberedda

’’
’’

Genom att samtliga i nätverket får
komma till tals uppstår den unisona
känslan av delaktighet och lagarbetet förstärks. Dessutom påminns
myndigheter och kommuner om
nätverkets existens.

Ett sätt att befästa nätverket från
polisens sida är att någon gång i
månaden, i anslutning till polisens
operativa morgonmöte, bjuda in
företrädare för någon av nätverkets
myndigheter eller kommuner.
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Under den första tiden hade nätverket fyra möten om året. Det
visade sig dock vara svårt att motivera så många möten. En erfaren
het är att mötena måste upplevas som meningsfulla för att hålla
upp intresset hos de medverkande. Dessutom är erfarenheten att
mötena måste vara väl förberedda. För Blekinges anses det räcka
med tre möten, men till dessa tillkommer möten med olika under
grupper.

Rotera värdskapet
Enligt intervjupersonerna har ett framgångsrikt koncept varit att
under hela tiden rotera värdskapet för mötena. På det sättet får
varje deltagare dessutom tillfälle att särskilt redovisa sin egen
organisation och verksamhet. Genom att samtliga i nätverket får
komma till tals uppstår den unisona känslan av delaktighet och
lagarbetet förstärks. Dessutom påminns myndigheter och kom
muner om nätverkets existens.

Använd möten som utbildningssatsning
En intervjuperson karaktäriserade nätverket som en pågående
utbildningssatsning eftersom deltagarna får ta del av varandras
problembild samt förändringar i fråga om lagstiftning, organisa
tion etc. Vid varje möte eftersträvas dessutom ett särskilt utbild
ningsmoment. Det kan vara en föredragshållare från någon av
myndigheterna eller kommunerna. Även externa föredragshållare
bjuds in.

Utlöpare till nätverket
Inför att man skulle bilda nätverket bjöds många in till det första
mötet. En utlöpare av nätverket är årliga temadagar. Det innebär
att en stor samling personer, runt hundra, under en dag får ta del
av aktuella frågor. Temadagar har bland annat handlat om dop
ning, där även medicinska aspekter belysts. Ett annat exempel är
ekonomisk brottslighet på skatteområdet. Nätverket har initierat
trygghetsutbildningar och säkerhetsutbildningar
Ett sätt att befästa nätverket från polisens sida är att någon gång
i månaden, i anslutning till polisens operativa morgonmöte, bjuda
in företrädare för någon av nätverkets myndigheter eller kom
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muner. Det är också ett sätt för polisorganisationen att synliggöra
nätverket och dess myndigheter och kommuner.

Problembild, orsaksanalys, systemlösningar
och avgränsningar
Alla ska bidra
Även om intervjupersonerna har synpunkter på hur problembilden
i dag tas fram, och har tankar om förbättringar, råder enighet om
att samtliga deltagare ska bidra till problembilden. Den aktualise
ras genom att man vid varje nätverksmöte låter samtliga deltagare
komma till tals.

Alla ska med
Strävan är att engagera många i nätverket och erfarenheterna är
att åtskilliga vill hjälpa till när någon efterfrågar stöd. Samtidigt
hindrar det inte att nätverket driver parallella spår genom
undergrupper. I början handlade många frågor om etablering av
mc-gäng, fastighetsupplåtelser och fastighetsförvärv. Det var ett
tacksamt område eftersom det på ett naturligt sätt berörde många
i nätverket.

Orsaksanalys
Det är på temat problembild, orsaksanalys och uppföljning som
intervjupersonerna ser utrymme för förbättringar. En viktig del av
orsaksanalysen är vad som är möjligt att göra och förändra. I det
ligger en insikt om nätverkets samlade förmåga, vilket förutsätter
kompetens.

Från konkreta problem till systembrister
Det ligger i sakens natur att åtskilliga problem som hanteras är
akuta och konkreta, och många lämpar sig för samverkan med ett
fåtal aktörer. Problem kan också vara av sådan natur att de läm
par sig för myndighetsgemensamma initiativ där ett flertal aktörer
kan medverka. Men nätverkets ledamöter har också tillsammans
möjlighet att identifiera systembrister, som förutsätter systemlös
ningar. Ett exempel är att kommuner håller en löpande kontakt
med Skatteverket inför, och för att följa upp, vissa offentliga upp
handlingar. Erfarenheten är att problembilden leder till initiativ på
olika nivåer och av olika slag, något som nätverket måste upp
muntra och medverka till.
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’’

Det är på temat problembild,
orsaksanalys och uppföljning som
intervjupersonerna ser utrymme för
förbättringar.
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’’

Nätverkets inriktning är organiserad
brottslighet, men även ekonomisk
brottslighet får stort utrymme och
på senare tid i någon mån vålds
bejakande extremism.

Tolerans i fråga om avgränsningar
Nätverkets inriktning är organiserad brottslighet, men även eko
nomisk brottslighet får stort utrymme och på senare tid i någon
mån våldsbejakande extremism. De intervjupersoner som har
kommenterat avgränsningsfrågor anser att det varit en framgångs
rik strategi för samverkan att inte fastna i alltför strikta avgräns
ningar.

Mellan mötena
Hög aktivitet mellan mötena
Intervjupersonerna betonar att det viktiga äger rum mellan
mötena. Genom att deltagarna fungerar som kontaktpersoner in
i sina myndigheter och kommuner är det enkelt att ta kontakt för
att få stöd och hjälp. Undergrupper till nätverket är aktiva mellan
mötena. Det finns flera intervjupersoner som säger att mötena
fungerar som smörjmedel för samarbetet som ofta sker mellan
mötena.

Håll grytan kokande

’’

En fråga som kommer upp i
intervjuerna är sekretess. Hur
sekretessfrågorna hanteras är
av grundläggande betydelse
för att en samverkan ska hitta
fungerande och lagliga arbetsformer.
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Av intervjuerna framgår att ett viktigt inslag mellan mötena är att
skicka ut information om exempelvis ny lagstiftning, artiklar eller
myndighetsrapporter som kan vara av intresse. På det sättet sprids
information till personer som har nytta av kunskapen, men som
utan nätverket hade haft svårt att få del av uppgifterna.

Sekretess
Ta sekretessfrågorna på största allvar
En fråga som kommer upp i intervjuerna är sekretess. Hur sek
retessfrågorna hanteras är av grundläggande betydelse för att en
samverkan ska hitta fungerande och lagliga arbetsformer.

Utbilda kring sekretess
Nätverkets ledamöter har i vart fall vid ett tillfälle genomgått
utbildning om sekretess. Denna fråga diskuteras även vid mötena.
Stor vikt har lagts vid att upprätthålla kompetensen kring sek
retessfrågorna.

Håll möten på övergripande nivå
Inriktningen är att hålla mötena på övergripande nivå och att gå
in på företeelser och problem i stället för enskilda personer. Erfar
enheten är också att det i den större församlingen ofta inte finns
ett behov av att dela uppgifter för vilka gäller sekretess.

Tillsammans mot organiserad brottslighet |

EXEMPLET BLEKINGE

I nätverket bildas undergrupper med de aktörer som kan utbyta
information med varandra i vissa frågor. Åtskilliga frågor förut
sätter inte heller engagemang från hela nätverket utan ofta räcker
det med en mindre krets, men det är ofta tack vare nätverket som
frågan och den mindre kretsen aktualiseras.

Sammanfattningsvis

!

Det viktigaste rådet bör vara att skapa ett
forum för att dela problembild och att öka
kompetensen hos deltagarna. Forumet
utgör grundbulten för samverkan, utifrån
vilket arbetet kan organiseras och relatio
ner byggas upp. Forumet ger grundläggande förut
sättningar för att rätt insatser ska kunna genom
föras.
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’’

En hel del av den faktiska verksamheten handlar om kontrollåtgärder,
inte minst gemensamma aktioner
där flera myndigheter samverkar,
inte sällan tillsammans med kommuner.

Några avslutande
reflektioner
Begreppet förebygga
Syftet med nätverket är att förebygga organiserad brottslighet och
det närliggande problemområdet ekonomisk brottslighet samt i
viss mån våldsbejakande extremism. En hel del av den faktiska
verksamheten handlar om kontrollåtgärder, inte minst gemen
samma aktioner där flera myndigheter samverkar, inte sällan
tillsammans med kommuner. Polisen har nyligen tagit fram en
definition av vad som menas med att förebygga brott.

Polisens brottsförebyggande arbete är sådana aktiviteter som
Polisen genomför eller aktivt deltar i med det primära syftet
att förhindra att brott begås.
För att tolka definitionen krävs det att orden som bygger upp
definitionen operationaliseras:
Brott – Brott är handlingar som bryter mot lagens regler,
om vad som är rätt eller fel att göra i en viss omständighet
och som är belagda med straff.
Förebyggande – Att förebygga något är att vidta en åtgärd
(eller åtgärder så att något som annars skulle ha hänt inte
händer.
Brottsförebyggande – Brottsförebyggande är en åtgärd/-er
som gör att brott mot lagens regler som annars skulle ha
skett inte sker och att handlingen är belagd med straff.
Brottsförebyggande arbete – Brottsförebyggande arbete
är aktivitet och åtgärder med primärt syfte att göra så att
brott mot lagens regler som annars skulle ha skett inte
sker.
Polisens trygghetsskapande arbete är sådana aktiviteter som
polisen genomför eller aktivt deltar i med det primära syftet
att åtgärda orsaker som kan skapa rädsla för brott.
Källa: Polismyndigheten (2019).
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Foton: Tullverket

Som regel måste brotten upptäckas
genom kontrollverksamhet som här
där tullen gjort ett stort narkotika
beslag i långtradare från Polen.

Hur väl stämmer nätverkets inriktning med polisens definition?
När myndigheter och kommuner utför kontroller upptäcks regel
överträdelser och även brott. Går det då att säga att det handlar
om brottsförebyggande åtgärder? Är det inte snarare brottsupp
täckande verksamhet? Med stöd av polisens definition går det
att hävda att det primära syftet ändå är att göra så att brott som
annars skulle ha skett inte inträffar.
Det går visserligen att tänka sig åtgärder mot organiserad och
ekonomisk brottslighet som är strikt förebyggande. Exempelvis
kan lagstiftningsförändringar göra det svårare att begå brott, och
i rapporten talas om systemförändringar av förebyggande natur.
Man får dock acceptera att större delen av den organiserade och
ekonomiska brottsligheten inte riktar sig mot specifika brottsoffer
som kan upptäcka brotten och reagera på dessa genom att exem
pelvis göra anmälningar (Brå 2003). Genom de i hög grad ”offer
lösa” brotten går det inte påverka brottsligheten genom att stärka
brottsoffren för att de inte ska utsättas för brott. I stället måste
åtgärderna riktas mot dem som kan tänkas utföra brotten.
Som regel måste brotten upptäckas genom kontrollverksamhet
(tullen visiterar lastutrymmen, skatteförvaltningen gör revisioner,
kommunen inspekterar verksamheter etc.). Mot dessa brott står
därför knappast andra sätt till buds än tillsyn och kontroll. Syftet
är då att upptäcka överträdelser, men även att visa att det finns en
fungerande kontrollverksamhet, vilket har en förebyggande effekt.
Dessutom kan myndigheters och kommuners kontakter med verk
samheter innebära att ge råd och stöd och att ge en ”andra chans”
som har en förebyggande effekt.

EXEMPLET BLEKINGE

’’

Man får dock acceptera att större
delen av den organiserade och ekonomiska brottsligheten inte riktar
sig mot specifika brottsoffer som
kan upptäcka brotten och reagera
på dessa genom att exempelvis göra
anmälningar (Brå 2003).
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Arbetet med tillsyn och kontroll är
sällan slumpmässigt utan bygger
på riskbedömningar och kartläggningar. Det som i fråga om organiserad och ekonomisk brottslighet
lite slarvigt kallas för att förebygga
brott ligger därför i linje med
begreppen proactive policing och
intelligence policing.
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Foto: Mickes fotosida / Mostphotos

Från ett teoretiskt plan är det framför
allt den kapabla väktarfunktionen
som förstärkts och görs mer kapabel
eftersom det finns begränsningar i
att göra brottsobjektet mindre lämp
ligt för att utsättas för brott.

Givetvis finns vissa utrymmen för att stärka brottsoffer, till exempel
mot att utsättas för bedrägerier. Framför allt organiserad brottslig
het handlar om att förse marknaden med förbjudna, skattefria
eller annars reglerade varor och tjänster. Därför går det att före
bygga genom att påverka potentiella köpare och konsumenter.
Det kan även finnas mellanhänder eller funktioner som underlättar
brottsligheten, och som därmed kan påverkas i förebyggande
riktning. Men i hög grad måste ändå åtgärderna riktas mot dem
som kan tänkas svara för brotten.
Från ett teoretiskt plan är det framför allt den kapabla väktar
funktionen som förstärkts och görs mer kapabel eftersom det finns
begränsningar i att göra brottsobjektet mindre lämpligt för att
utsättas för brott.
Arbetet med tillsyn och kontroll är sällan slumpmässigt utan
bygger på riskbedömningar och kartläggningar. Det som i fråga
om organiserad och ekonomisk brottslighet lite slarvigt kallas för
att förebygga brott ligger därför i linje med begreppen proactive
policing och intelligence policing (Larsson 2018). Inte minst Lars
son (2018) har påpekat att skillnaden är hårfin mellan arbetet med
att förebygga brott och underrättelseverksamhetens arbete. Det är
verksamheter som överlappar med varandra. Vad som antyds är
att det skulle behövas en mer precis begreppsapparat i stället för
att använda det slitna och något oklara begreppet förebygga.
I fråga om våldsbejakande extremism är merparten av extremist
ernas verksamhet fullt laglig. Det handlar om opinionsbildning,
fördjupningar, manifestationer, rekrytering etc. Det är därför svårt
att med brottsförebyggande metoder förebygga våldsbejakande
extremism utan det förutsätter en bredare palett (SOU 2017: 110).

Tillsammans mot organiserad brottslighet |

EXEMPLET BLEKINGE

Orsaksanalys

Brås rapport om orsaksanalys är i hög grad inriktad på traditionell
brottslighet och trygghetsfrågor där de samverkande aktörerna
har samma mål. Orsaksanalysen går ut på att identifiera vilka
omständigheter som leder till att ett problem uppstår, och varför
ett brott inträffar vid en speciell plats eller vid en speciell tidpunkt.
Nätverket i Blekinge är dock inriktad på organiserad och ekono
misk brottslighet, där i vart fall delar av den uppmärksammade
brottsligheten innebär att gärningspersonerna missbrukar olika
regleringar. Orsaken till brotten är alltså att det inom lagliga verk
samheter är lönsamt att bryta mot regleringarna (till exempel sälja
illegal tobak, använda svart arbetskraft eller fuska med bidrag). I
vissa fall är platser viktiga för brottsligheten, såsom vid försäljning
av illegal tobak, medan brottet i andra situationer är oberoende av
plats utan mer handlar om brister i kontrollsystem.
Ifråga om att arbeta mot samma mål har många av dem som ingår
i nätverket sina specifika uppgifter inom skilda regleringar (skatter,
ansvarsfull försäljning av tobak etc.) och är inte som polisen eller
kommunen (i egenskap av kommun, inte myndighetsutövning)
generellt inriktad på att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Därför finns också tydliga lagstiftningsmässiga begränsningar när
det gäller att göra gemensamma prioriteringar. Nätverket löser
detta dilemma genom att de som kan och har intresse av att hjälpa
till med att motverka ett specifikt problem bildar undergrupper.
I rapporten nämns att ett sätt att tänka är att utgå från händelser.
Brottet är slutet på en rad händelser eller situationer som är möj
liga att förebygga. En serie aktiviteter leder till att ett brott begås.
Bakom varje brott finns en händelsekedja. Genom att kartlägga
händelsekedjan går det att identifiera flera orsaker och samordna
åtgärderna.
En sådan scriptanalys framstår som lämplig att använda mot inte
minst organiserad och ekonomisk brottslighet med tanke på att
brotten ofta är komplexa, flera aktörer är inblandade med arbets
fördelning och det framför allt för organiserad brottslighet finns
en logistikkedja. Till det kommer penninghanteringen, både före
brottet men framför allt efter.
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Foto: Försäkringskassan

För att sätta in rätt brottsförebyggande åtgärder mot rätt problem
behöver en orsaksanalys genomföras. Som framgått har nätverket
inte utfört sådana analyser utan i hög grad förlitat sig på den
kompetens som finns inom gruppen. En tendens är också att de
verktyg i form av åtgärder och befogenheter som de samverkande
aktörerna besitter bestämmer valet av åtgärder. I stället borde
problemet utifrån en orsaksanalys bestämma val av medel och
åtgärder.

Orsaken till brotten är alltså att det inom
lagliga verksamheter är lönsamt att
bryta mot regleringarna, till exempel när
det gäller olika bidrag, bland annat från
Försäkringskassan.

’’

I rapporten nämns att ett sätt att
tänka är att utgå från händelser.
Brottet är slutet på en rad händelser
eller situationer som är möjliga att
förebygga. En serie aktiviteter leder
till att ett brott begås.
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Intervjuerna berör ofta Blekinges
strategiska roll med fasta färjeförbindelser från Karlskrona till
Gdansk och Gdynia i Polen och från
Karlshamn till Liepaja i Lettland och
Klaipeda i Litauen. Enligt en intervjuperson finns ett samspel mellan
förbindelserna till och från Skåne
respektive Blekinge.

Scriptanalysen går ut på att noggrant beskriva brottet som en
kedja av händelser och faktorer (Leclerc 2017, Haelterman
2016). Syftet är sedan att identifiera sårbara delar i kedjan där det
bedöms vara möjligt att intervenera. Haelterman (2016) delar in
kedjan av händelser i grova block: preparation, entry, execution,
exit och post-activity.

Blekinge som transitlän
Intervjuerna berör ofta Blekinges strategiska roll med fasta färje
förbindelser från Karlskrona till Gdansk och Gdynia i Polen och
från Karlshamn till Liepaja i Lettland och Klaipeda i Litauen.
Enligt en intervjuperson finns ett samspel mellan förbindelserna till
och från Skåne respektive Blekinge. När kontrollen ökar i hamnar
och vid bron i Skåne sker en viss överströmning till hamnarna i
Blekinge och vice versa.
Det är framför allt stöldgods från Sverige som försvinner ner till
Östeuropa. Internationella brottsnätverk har blivit ett stort problem.
Vissa är specialiserade, exempelvis på vissa delar som stjäls från
bilar i premiumsegmentet. Andra är inriktade på lastbilsstölder
eller bostadsinbrott. Polisen anser att de internationella brottsnät
verkens påverkan på brottsutvecklingen har ökat stadigt under
senare år. Brottsligheten är avancerad och bedrivs över i stort sett
hela landet. De internationella brottsnätverken har fått en ökad
varaktig närvaro med kopplingar till lokalt förankrade kriminella
personer. Polisen använder beteckningen ”brottshubbar”: geo
grafiska platser eller områden som kontrolleras av organiserad
brottslighet som tillhandahåller sådana kapaciteter som möjliggör
eller underlättar för de internationella brottsnätverken att verka
i Sverige (Polismyndigheten 2018 och 2017a, Trygghetskommis
sionen 2018).
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Det är framför allt stöldgods från Sve
rige som försvinner ner till Östeuropa.
Internationella brottsnätverk har blivit
ett stort problem och polisen gör regel
bundna kontroller av misstänkta fordon.
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Men det är inte enbart stöldligor som kommer in i landet, utan
även arbetskraft som i vart fall till viss del kan antas vara illegitim
genom bristen på arbetstillstånd, förekomsten av svartarbete och
osäkra och farliga arbetsplatser (Riksrevisionen 2020). Gränsen
är hårfin mot arbetskraftsexploatering. Till det kommer ett visst
inflöde av narkotika och vapen.
Vid sidan av de fasta färjeförbindelserna kännetecknas Blekinge
av en omfattande småbåtstrafik. En del av smugglingen äger rum
i mindre båtar eftersom dessa kontrolleras i väsentligt mindre grad
än färjetrafiken.
En stor del av transittrafiken berör Blekinge enbart i egenskap av
transportsträcka. Till och med Norge har nämnts i intervjuerna
som drabbat av stölder av båtmotorer som sedan transporterats
vidare från Blekinges hamnar. Internationella stöldligor svarar för
en betydande del av stöldbrottsligheten i Sverige. Till det kommer
narkotika, vapen, svart arbetskraft etc. Frågan är hur stor betydelse
transitlänet Blekinge har för vissa brottsområden i angränsande
län och längre norrut. Förmodligen finns inget svar på den frågan.
Intrycket från intervjuerna och uppgifter från polisens kriminal
underrättelsetjänst är att nätverket har uppmärksammat pro
blemet, men det gäller mer för den brottslighet som ”stannar” i
Blekinge och i mindre grad transitdimensionen. Med andra ord
synes det inte finnas någon beredskap för eller några resurser som
är inriktade på att hantera den brottslighet som ”transiteras”, men
som drabbar andra delar av Sverige, och kanske även Norge, samt
i länderna på andra sidan Östersjön.
Visserligen kan det inte anses vara nätverket som ska ta huvud
ansvar för transitproblematiken, men vad som kan efterlysas är att
nätverket tar upp frågan till en nationell diskussion. Även andra
län har en transitfunktion och vad som efterfrågas är en nationell
transitstrategi.

’’

Med andra ord synes det inte finnas
någon beredskap för eller några
resurser som är inriktade på att hantera den brottslighet som ”transiteras”, men som drabbar andra delar
av Sverige, och kanske även Norge,
samt i länderna på andra sidan
Östersjön.

Lokal förankring
En styrka med nätverket är dess regionala förankring i länet och
att det i hög grad även finns en lokal förankring, inte minst är
kommunerna en garant för det lokala perspektivet. Styrkan i det
lokala arbetet är att små problem i bästa fall kan förhindras att
växa till stora. Det går att ta tag i avvikelser i ett tidigt skede.
Ett exempel kan vara mc-gängen som är färre i dag än när nät
verket inledde sin verksamhet för tio år sedan. Flera av de gäng
som återstår för enligt uppgift en tynande tillvaro. Det går natur
ligtvis inte att svara på hur mc-gängens utveckling sett ut om
något nätverk aldrig hade funnits. Under alla omständigheter har
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’’

Tjuvar utifrån behöver någonstans
att bo, få hjälp med rekognosering och någonstans att förvara
och leverera stöldgods. Nätverket
har särskilt betonat bostäder och
framför allt lokaler som träffpunkt
för brottslighet: för planering,
kontakter, rekrytering och överenskommelser.
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kommuner och myndigheter genom nätverket haft mc-gängen som
ett prioriterat område.
Organiserad brottslighet är i allt väsentligt en lokal företeelse.
Varor har en avsändare och adressat, och däremellan en logistik
kedja, tjänster måste i de flesta fall utföras lokalt, och svarta och
kriminella pengar trivs ofta bäst som kontanter och behöver
därför utväxlas. Tjuvar utifrån behöver någonstans att bo, få
hjälp med rekognosering och någonstans att förvara och leverera
stöldgods. Nätverket har särskilt betonat bostäder och framför allt
lokaler som träffpunkt för brottslighet: för planering, kontakter,
rekrytering och överenskommelser.
I takt med en ökad centralisering på myndighetssidan ökar också
risken att den lokala förankringen minskar. Det blir svårare att få
grepp om en lokal organiserad brottslighet. Mängden skjutningar
och sprängningar kan sannolikt till viss del ses som en följd av att
den lokala kännedomen har minskat och därmed förmågan att
agera i ett tidigt skede. I bästa fall kan nätverket i Blekinge vara
ett av flera sätt att gå i motsatt riktning.
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Bilaga 1
Fallbeskrivning: Fokus Ronneby
Flera mötesprotokoll och intervjupersoner tar upp
problematiken i Ronneby, vilket har lett fram till
ett särskilt projekt under nätverkets paraply: Fokus
Ronneby.
Mediebilden av Ronneby
Angående situationen i Ronneby har några intervjupersoner
hänvisat till ledarskribenten PM Nilssons artikel i Dagens
Industri den 4 februari 2018. Han konstaterade inledningsvis att
tingsrätten flyttade sin verksamhet till Karlskrona och att polis
stationen upplöstes i polisens region Syd. Kvar finns ett poliskon
tor med stängd reception. Samtidigt som detta inträffade flyttade
högskolan till Karlskrona och 700 studentlägenheter blev lediga.
Då kom flyktingkrisen och Ronneby tog emot över 3 000 per
soner, de flesta från Syrien.
Mycket har varit positivt, konstaterar PM Nilsson. En rad by
skolor har fått ett kraftigt ökat elevunderlag och näringslivet går
bra, men inte ordningen. Det har uppstått ett parallellsamhälle
genom att en stor grupp från ett annat land flyttat till en liten ort
med svaga eller obefintliga rättsliga institutioner. En rad problem
har uppstått som drabbar de nyanlända mest. Det har uppstått en
informell ekonomi där livsmedelshandeln, klädhandeln och han
deln med berusningsmedel har egna försörjningslinjer via Malmö:
Liksom alla ekonomier behöver även den informella skydd, former
för avtal och tvistelösningsmekanismer. Men det är inte polisen,
advokatkontor och domstolar som skyddar en svart ekonomi, det
är helt andra makter. Och det är då det smäller.
PM Nilsson beskriver hur flera upploppsliknande slagsmål ägt
rum och att bakgrunden varit ekonomiska tvister. Nyanlända och
invandrare med butik har sedan utsatts för utpressning. Unga
pojkar anlitades för att utföra skadegörelse när betalning uteblev.
Polisen har haft svårt att få vittnen.
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Angående situationen i Ronneby har
några intervjupersoner hänvisat till
ledarskribenten PM Nilssons artikel i
Dagens Industri den 4 februari 2018.

’’

Det har uppstått ett parallellsamhälle genom att en stor grupp från
ett annat land flyttat till en liten ort
med svaga eller obefintliga rättsliga
institutioner. En rad problem har
uppstått som drabbar de nyanlända
mest.
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’’

Varje initiativ för att återta ordningsmakten har mött motstånd,
beskyllts för svartmålning eller
för att kränka integriteten eller för
populistiska hårda tag. De rösterna
går maffians ärenden.

I en sådan laglös miljö har näringsidkare behövt skydd och
tillgång till repressalier. Det är där gängen kommer in i bilden.
Gängrivaliteten har förstärkts av etniska Mellanösternkonflikter
och konflikter mellan släkter och familjer.

”Den lokala debatten är en spegelbild av den
nationella. Varje initiativ för att återta ord
ningsmakten har mött motstånd, beskyllts
för svartmålning eller för att kränka integriteten eller för popu
listiska hårda tag. De rösterna går maffians ärenden. Det finns
alltid en ordningsmakt, antingen det etablerade samhällets,
eller parallellsamhällets. Öppna en riktig polisstation i Ronneby.”

Upprinnelsen 2018
Foto: Försäkringskassan

Den 16 januari 2018 hade polisen sammankallat till ett samverkans
möte med Skatteverket, Kronofogden, länsstyrelsen, Migrations
verket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Ronneby
kommun. Anledningen var den eskalerande brottslighet som vuxit
fram i Ronneby centrum, följt av omfattande medierapportering
och oroliga stadsinvånare. Mötet var kallat under fanan ”Sam
verkan mot organiserad brottslighet i Blekinge”, för att bilda en
lokal variant av det väletablerade myndighetssamarbetet i hopp
om att stävja problematiken i kommunen.
Viktiga samverkanspartner är Skatte
verket, Försäkringskassan och andra
myndigheter med ekonomisk inriktning.

Efter diskussion enades mötesdeltagarna om hur man uppfattade
den gemensamma lägesbilden i Ronneby kommun där följande
problem beskrevs: öppen droghandel, gängrelaterade öppna kon
flikter, illegal näringsverksamhet, oseriösa fastighetsägare och mis�
skötta fastigheter i centrum, rekrytering till brottslig verksamhet
och försäljning av illegal tobak och alkohol. Ronneby bedömdes
också ha många brottsaktiva i kommunen och flera löst samman
satta brottsliga nätverk som verkat under lång tid.

En särskild inriktning beslutades
med fokus på oseriösa fastighetsägare och personer som hyr ut
lokaler, narkotika som motor i krimi
naliteten tillsammans med svart
arbetskraft och penningtvätt.

En särskild inriktning beslutades med fokus på oseriösa fastig
hetsägare och personer som hyr ut lokaler, narkotika som motor i
kriminaliteten tillsammans med svart arbetskraft och penningtvätt.
Viktiga plattformar som utgör baser för kriminaliteten var caféer,
pizzerior, restauranger, frisörsalonger, solarier och biltvättar.

’’
.
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Det här gjordes
Med mycket liten uppstartssträcka upprättades en ”att göra-lista”
med beslutade enskilda eller myndighetsgemensamma åtgärder för
att komma till rätta med problemen som identifierats i lägesbil
den. Utsedda koordinatorer inom respektive myndigheter utsågs
därefter för att förfrågningar eller kontakter skulle kunde slussas
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vidare – allt i syfte att få till stånd snabba beslutsgångar och för
att i olika frågor hamna hos rätt beslutsfattare. Fysiska möten
hölls ungefär var sjätte vecka för statusuppdatering och nya läges
bilder, alltmedan de beslutande åtgärderna pågick i bakgrunden.
Fasmodellen har använts som ett pedagogiskt verktyg för att
kommunicera och motivera arbetet och göra bedömningar av
situationen.

Om fasmodellen
Grunden för fasmodellen är att ett geografiskt område kan befinna
sig i tre olika faser och att varje fas har olika förutsättningar för
såväl brottsbekämpande som förebyggande arbete.

Fas 1. Det är svårt för polis och kommun att arbeta i området.
Då handlar det främst om att skapa förutsättningar för ett mer
omfattande brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete
i nästa fas. Polisiär synlighet är viktig och det gäller att få bort
synlig narkotikaförsäljning och andra synliga tecken på laglöshet.
Fas 2. Det etablerade samhället har lyckats återta viss kontroll
i området och då finns det ännu större utrymme för förebygg
ande aktiviteter. Förutsättningar finns för att inleda samarbete
med fastighetsägare, skolan och andra aktörer för att förbättra
miljön, rusta upp bostäder och etablera butiker och annan
näringsverksamhet. I slutet av fas 2 framstår området som
tryggt och säkert, men under ytan finns som regel mindre synlig
brottslighet såsom svart arbete, arbetskraftsexploatering, häleri
centraler, bedrägerier och bidragsbrott. Det kan också gälla
våldsbejakande extremism. Det gäller därför att gå in i fas 3.

’’

En av flera fördelar med fasmodellen är att den successivt leder till
ett ökat förtroende för samhällets
aktörer, vilket gör att inte minst
polisen får värdefull information.
På det sättet kan en tystnadskultur
långsiktigt motverkas. Utan medborgarnas stöd fungerar inte polisen.

Fas 3. De boendes förtroende för kommun och polis har ökat
ytterligare, vilket speglar sig i att fler lämnar information till
polisen och kommunen. På det sättet kan allvarlig brottslighet
motverkas. Det ökar förutsättningarna för att även arbeta mot
den mindre synliga brottsligheten. Viktiga samverkanspartner är
Skatteverket, Försäkringskassan och andra myndigheter med
ekonomisk inriktning.
En av flera fördelar med fasmodellen är att den successivt leder
till ett ökat förtroende för samhällets aktörer, vilket gör att inte
minst polisen får värdefull information. På det sättet kan en
tystnadskultur långsiktigt motverkas. Utan medborgarnas stöd
fungerar inte polisen.
Källa: Brå
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’’

I oktober 2018 fanns en samsyn om
att Ronneby kommun befinner sig i
fas 2, till skillnad mot närmare fas 1
vid arbetets början.
.

’’

Kommunen intensifierade
kontrollen av livsmedelsaffärer
gällande märkning, prissättning och
förvaring av olika livsmedelsvaror.
.

I oktober 2018 fanns en samsyn om att Ronneby
kommun befinner sig i fas 2, till skillnad mot när
mare fas 1 vid arbetets början. Det myndighets
gemensamma arbetet fortsätter med fokus på att
hålla fasen och inte glida tillbaka.
Insatser som genomförts:
• Polis, tull, Skatteverket, Kronofogden och kommunens miljö
handläggare gjorde en gemensam insats mot tobakshandlare.
Den renderade i beslag och anmälningar.
• Kommunen omhändertog ett 10-tal bilar som under längre
tid stått uppställda på olika platser.
• Skatteverket gjorde kassakontroller och kontrollköp och
uppdagade svart arbetskraft på restauranger, frisörsalonger
(29 stycken i Ronneby centrum) och biltvättar. Under året
genomfördes totalt 157 tillsyner och kontroller från Skatte
verket.
• Polisen och Migrationsverket gjorde gemensamma insatser
för att minska antalet otillåtna övernattningar på Migrations
verkets boende, vilket ledde till att narkotikabrott upptäcktes
och att nycklar till lägenheter omhändertogs.
• 10–12 nyckelpersoner frihetsberövades i olika ärenden under
våren. Dessa avtjänar straff, befinner sig i förvar eller är föremål
för vårdinsatser.
• Kommunen intensifierade kontrollen av livsmedelsaffärer
gällande märkning, prissättning och förvaring av olika livs
medelsvaror.
• Kronofogden riktade insatser mot bilmålvakter och skuld
belagda personer i Ronneby.
• RÖK-gruppen1 jobbar ihop med Skatteverket och gjorde inre
utlänningskontroller i samband med besök hos näringsidkare.
• Polis och kommun startade projekt för att utröna möjlighet
erna till kameraövervakning på utsatta platser i stadskärnan.
• Länsstyrelsen och kommunen satte igång ett projekt enligt
EST-modellen (Effektiv samordning för trygghet). Det innebär
att polis och delar av kommunens representanter för olika för
valtningar träffas i två timmar varannan tisdag för att fånga upp
de vardagliga problemen och snabbt vidta relevanta åtgärder.
1

RÖK (rörlig kontrollgrupp) inom polisen som inom riket arbetar med lagen för inre
utlänningskontroller för att upptäcka personer som inte har rätt att vistas i landet.
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Ofta handlar det om synliga störningar i närsamhället, till exem
pel klotter, bråk, nedskräpning och ungdomsgrupper som samlas
på offentlig plats.
• Kartläggning av assistansbolag genomfördes av polisen till
sammans med Skatteverket för att säkerställa att allt stod rätt
till ekonomiskt och att bolagen inte ägdes av brottsbelastade
individer.

’’

• Polisen genomförde en informationssatsning mot fastighets
föreningen i Ronneby kommun och planerar ett seminarium
om hur man ska komma tillrätta med dem som är oseriösa
i branschen.
• Ronneby har under året påbörjat en kartläggning av fastighets
branschen och är offensiva i samverkan med bland annat rädd
ningstjänsten och branschen för att få effekt på olika åtgärder.

Foto: JanneBanan / Mostphotos

• Polisen gör med jämna mellanrum punktinsatser mot narkotika
brottsligheten och brottsaktiva personer som leder till att nar
kotikabrott upptäcks, husrannsakningar genomförs och olovlig
körning och andra brott uppdagas.

Polisen gör med jämna mellanrum
punktinsatser mot narkotikabrottsligheten och brottsaktiva personer
som leder till att narkotikabrott upptäcks, husrannsakningar genomförs
och olovlig körning och andra brott
uppdagas.

Polis och delar av kommunens representanter för olika förvaltningar träffas
i två timmar varannan tisdag för att fånga upp de vardagliga problemen och
snabbt vidta relevanta åtgärder. Ofta handlar det om synliga störningar i när
samhället, till exempel klotter, bråk, nedskräpning och ungdomsgrupper som
samlas på offentlig plats.
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Bilaga 2
Workshop med nätverket
Nätverkets ordinarie decembermöte hölls den 3 december 2019
i Rådshussalen i Karlshamns mäktiga rådhus. Sammanlagt 25 per
soner deltog, så nätverket var nästan fulltaligt. Kriminalinspektör
Tomas Pärlklo förklarade att det kommer att vara ett annorlunda
möte eftersom merparten av tiden ägnas åt seminarieövningar
med anledning av den gemensamma rapporten från Brå och läns
styrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattson (s) inledde med
att berätta om kommunen och hur man satsar på samtliga tätorter,
inte minst när det gäller tillgången till bibliotek och annan kultur.
Stora investeringar görs för de boende i Svängsta, ett samhälle som
tidigare varit på nedgång.

Foto: Polisen

Tomas Pärlklo redogör för föregående möte som hölls i augusti.
Två gemensamma insatser hade ägt rum i Ronneby och två insatser
planeras till våren åt det ”västra hållet”.

Polisen informerade nätverket om en
nationell särskild händelse ”Rimfrost”.

’’

Polisen bedömer att 900–1 000
personer i regionen är kopplade till
skjutningar och sprängningar. För
närvarande samordnar polisen en
rad utredningar för att nästa vecka
genomföra ett stort antal gripanden.

Kriminalinspektör Mats Trulsson redovisar resultatet från polisens
senaste trygghetsmätning. Utsattheten för mängdbrott har ökat
något i Blekinge. Otryggheten har däremot minskat. I fråga om
otrygghet ligger Ronneby högst, därefter kommer vissa områden
i Karlskrona, Sölvesborg och Karlshamn.
Kriminalkommissarie Linus Vandrevik, sektionschef för polis
områdets underrättelseverksamhet, berättar om polisens nationella
särskilda händelse ”Rimfrost”, som kommer att pågå i sex månader.
Region Syd har fått förstärkning av ett 60-tal utredare och ett
60-tal ingripandepoliser. Förstärkningar har även skett på under
rättelsesidan och bombskyddet. Fokus är att lagföra gärnings
personer. Polisen bedömer att 900–1 000 personer i regionen är
kopplade till skjutningar och sprängningar. För närvarande sam
ordnar polisen en rad utredningar för att nästa vecka genomföra
ett stort antal gripanden. Det kan bli tal om omkring ett hundra
häktningar på kort tid. Det finns nu gränskontroller i Danmark
som är riktade mot resande från Sverige. Syftet är att stänga ute
kriminella personer. Svensk polis underrättelseverksamhet kommer
att stödja dansk polis. Linus Vandrevik räknar med att ”Rimfrost”
i hög grad kommer att påverka arbetet i Blekinge.

.
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Därefter föredrog Lars Korsell utkastet till rapporten, som även
i förväg skickats ut till deltagarna. Annie Lees tog vid och till
sammans med utvecklingsledare Emma Käll genomförde hon den
första seminarieövningen i plenum.

Övning i plenum

Foto: Lars Korsell

En workshop med nätverkets deltagare
genomfördes under mötet för att ge
samtliga organisationer en möjlighet att
reflektera över sitt arbete och komma
med värdefull information till den
samlade bilden av hur samverkan mot
organiserad brottslighet i Blekinge har
fungerat.

En workshop med nätverkets deltagare genomfördes under mötet
för att ge samtliga organisationer en möjlighet att reflektera över
sitt arbete och komma med värdefull information till den samlade
bilden av hur samverkan mot organiserad brottslighet i Blekinge
har fungerat.
Workshoppen utgick ifrån ett lösningsfokuserat perspektiv där
fokus var att synliggöra nätverkets arbete utifrån de effekter, styr
kor och framgångar som deltagarna själva kunde identifiera, samt
deltagarnas förslag på fortsatt utveckling av nätverkets gemen
samma arbete.
Lösningsfokuserat arbete handlar i stort om att synliggöra och
utforska individers eller gruppers styrkor och framgångar, snarare
än att fokusera på problem, för att frammana beteendeföränd
ringar. Genom detta förhållningssätt reflekterar individer över vad
de är bra på, vad de gör som skapar positiva resultat och hur de
kan hitta lösningar på olika situationer baserat på tidigare erfaren
heter av vad som fungerar (Dejong och Berg 2002).
Varje individ ses som en autonom och oersättlig resurs som är viktig
för att hitta vägar framåt, vilket skapar tillitsfulla samarbeten och
större möjligheter att lösa komplexa utmaningar. Mål och strate
gier är således förhandlade och skapade av gruppens medlemmar,
där ledarens främsta uppgift är att lyssna på individerna och uti
från deras erfarenheter och kunskap skapa tydliga, realistiska och
uppnåbara mål för arbetet (Lueger och Korn 2006).
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’’

Workshoppen utgick ifrån ett lösningsfokuserat perspektiv där fokus
var att synliggöra nätverkets arbete
utifrån de effekter, styrkor och framgångar som deltagarna själva kunde
identifiera, samt deltagarnas förslag
på fortsatt utveckling av nätverkets
gemensamma arbete.

| Tillsammans mot organiserad brottslighet

93

De frågor som ställdes i plenum var: Vad är vi särskilt nöjda med?
Vilka effekter har kommit fram av nätverkets arbete? Vilka har
märkt av effekterna av nätverkets arbete?
Övningen gick ut på att vem som helst i nätverket kunde komma
med inspel. Sedan ställde Annie Lees och Emma Käll följdfrågor.
Svaren summerades på en whiteboardtavla. Nedan sammanfattas
svaren utifrån olika teman som kom fram.

Foto: Lars Korsell

Fokus Ronneby

Övningen gick ut på att vem som
helst i nätverket kunde komma med
inspel. Sedan ställde Annie Lees och
Emma Käll följdfrågor. Svaren sum
merades på en whiteboardtavla.

’’

Genom det etablerade samarbetet
slipper man fasen med ”blame
game”, att problemen är någon
annans ansvar. I stället för att lägga
energi på vem som borde ha gjort
vad, kan åtgärder sättas in.
.

Nätverket har stor betydelse för att mobilisera olika myndigheter
mot problemen i Ronneby. Det var kommunalrådet i Ronneby
som bad om hjälp. Polisen skrev en kallelse till aktuella myndig
heter och utgick då från den ursprungliga avsiktsförklaringen från
2009, nätverkets grunddokument. Flera myndigheter prioriterade
Ronneby och kunde samverka med kommunen. Gemensamma
aktioner genomfördes och särskilt Skatteverkets arbete bedömdes
ha stor betydelse. Genom att nätverket använde sin upparbetade
kommunikation kunde man snabbt komma fram till åtgärder från
flera myndigheter samtidigt.
Genom det etablerade samarbetet slipper man fasen med ”blame
game”, att problemen är någon annans ansvar. I stället för att
lägga energi på vem som borde ha gjort vad, kan åtgärder sättas
in. Utan nätverket hade det blivit en fördröjning eller så hade allt
stannat av. Kommunen hade även behövt lägga tid på att ta reda
på vilka som skulle kontaktas. Det beskrivs som att förekomsten
av nätverket innebär att man kan hoppa över orienteringsfasen.
Resultatet av det gemensamma arbetet beskrivs som att situationen
i Ronneby har förbättrats. Centrumhandeln har ökat och de
boende är nöjdare liksom näringsidkarna.

Kunskap, utbildning, delaktighet
Övningen fortsatte och ”nyckelordet är delaktighet, att kunna dra
nytta av varandras verktyg”. Det skulle sammanfatta nätverkets
tioåriga historia.
Miljöförbundet Blekinge Väst ser mycket på fältet genom sina
inspektörer, och tack vare nätverket finns avsättning för informa
tion. Den fråga som bör ställas är vilken lagstiftning som stör
oseriösa verksamheter mest. Genom att engagera flera aktörer i
nätverket går det att angripa ett problem från olika håll och man
blir inte som myndighet ensam ansvarig för att lösa komplexa
problem.
Gång på gång tog ledamöterna upp fördelen med att man omedel
bart kan ta kontakter genom att ”lära känna-fasen” är överhoppad.
Det finns en stor verktygslåda som kan användas. Man kan ringa
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en person utan att gå den formella vägen. ”En myndighet är inte
en myndighet utan en person.” Detta förhållningssätt medför
också att nätverkets ledamöter fungerar som rådgivande organ till
varandra i olika frågor och ärenden. De operativa insatser som
genomförs under nätverkets fana är i många fall linjeverksamhet
som synkas mellan de olika myndigheterna, utifrån gemensamma
behov och en gemensam problembild.
Nätverkets arbete för med sig att ledamöterna lär sig mer av
varandra. Vid varje tillfälle har någon hållit föredrag, vilket höjer
kunskapen hos gruppen. ”Alltid är det någon ny lagstiftning som
alla får kunskap om.”
Nätverket har i olika omgångar genomfört utbildning om organi
serad brottslighet som var riktad till kommunerna. Deras bygg
nadsinspektörer, livsmedelsinspektörer och alkoholhandläggare är
ute på fältet. De bör få kunskap om tecken på organiserad brotts
lighet. Genom särskilda utbildningsinsatser kan de bli bättre på
att upptäcka tecken på brottslig verksamhet. På det sättet kan
”ett plus ett bli fyra”. Det finns säkert andra kommunala funk
tioner som bör ingå i sådan utbildning. Till följd av den höga
personalomsättningen inom kommuner bör utbildningar genom
föras med jämna mellanrum.

Jean Nicot – en lyckad gemensam satsning
Nätverkets ledamöter var mycket nöjda med den gemensamma
satsningen Jean Nicot. Från länsstyrelsens sida inventerade man
vilka som kunde ha en roll i arbetet: ”Det var check, check,
check.” De upparbetade kanalerna underlättade sedan kontakter
med alla chefer som skulle besluta om delaktighet och resurser i
satsningen. Länsstyrelsen hade kallat till ett beslutsmöte med alla
chefer. ”Det var ett icke-beslut, allt var redan klart, länsstyrelsen
hade gjort sitt grundarbete.”
”För oss är detta självklart, men i ett annat län hade det inte varit
möjligt. Man har tillit till varandra. Inget läckte ut.” Sekretessen
var så hög att deltagarna i Jean Nicot inte ens skickade e-post till
varandra.
Från Skatteverkets sida menade man att de hade fått tips om ille
gal tobak, men att det inte hade kommit långt på egen hand. Men
tillsammans med andra myndigheter gick det att genomföra effek
tiva kontrollaktioner. Skatteverket har samma erfarenheter när det
gäller illegal arbetskraft. ”Man slår sig inte till ro utan nätverket
har varit aktivt. Saker går inte i långbänk.”
Metodstödet Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete an
vändes inför Jean Nicot-operationen. Det var bra att följa de olika
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”En myndighet är
inte en myndighet
utan en person.”
(Seminariedeltagare 2019-12-02:
nätverket underlättar kontakter)

’’
’’

Gång på gång tog ledamöterna upp
fördelen med att man omedelbart
kan ta kontakter genom att ”lära
känna-fasen” är överhoppad. Det
finns en stor verktygslåda som kan
användas.

”För oss är detta självklart, men i
ett annat län hade det inte varit möjligt. Man har tillit till varandra. Inget
läckte ut.” Sekretessen var så hög
att deltagarna i Jean Nicot inte ens
skickade e-post till varandra.
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’’

En strategi som nätverket arbetar
med är att informationen till medier
na helst ska ha nätverket som
tydlig avsändare och inte enskilda
kommuner och myndigheter. På
det sättet stärks bilden av att det är
flera aktörer som samverkar.
.

stegen i en samverkansprocess. Det kan uppfattas som krångligt,
men erfarenheten är att det är enkelt att följa stegen i metodstödet
om man utgår från ett konkret problem.

Information
Den upplevda upptäcktsrisken är viktig. Genom information och
mediekontakter kan uppgifter spridas om exempelvis kontroll
aktioner. Det är ett psykologiskt spel där gärningspersoner kalkyle
rar med vinst kontra risk för upptäckt. Kan upptäcktsrisken och
den upplevda upptäcktsrisken öka går det att förebygga brott.
Ofta tänker polisen för mycket på att man måste ”få tag på alla”.
Kommunikation förebygger också brott.
En strategi som nätverket arbetar med är att informationen till
medierna helst ska ha nätverket som tydlig avsändare och inte
enskilda kommuner och myndigheter. På det sättet stärks bilden
av att det är flera aktörer som samverkar.
Det är också viktigt med intern kommunikation. Ledamöterna i
nätverket har ett eget ansvar för att till den egna organisationen
sprida information om vad som är på gång och vad som kommit
fram under mötena. Ett sätt är att skriva sammanfattningar och
skicka ut.

Betydelsen av avsiktsförklaringen

’’

På det sättet blir avsiktsförklaringen
”ett stöd för att mota Olle i grind”.
Det långsiktiga arbetet har haft stor
nytta av avsiktsförklaringen, för att
få till snabba beslut för lokala och
regionala insatser.
.
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Avsiktsförklaringen har ett signalvärde med så många myndigheter
och kommuner som skrivit under. ”Avsiktsförklaringen har varit
dokumentet som fört oss framåt.” Den har också gett nätverket
en gemensam viljeinriktning.
Det som händer i Ronneby hade aldrig varit av den arten att det
placerats i RUC:en och därför hade det möjligen varit svårt att
få myndigheter att prioritera Ronneby. Men genom att avsikts
förklaringen finns, är det lättare att få resurser och ta beslut om
samverkan. På det sättet blir avsiktsförklaringen ”ett stöd för att
mota Olle i grind”. Det långsiktiga arbetet har haft stor nytta av
avsiktsförklaringen, för att få till snabba beslut för lokala och
regionala insatser.
Polisen är van vid att samarbeta med myndigheter, men inte med
kommuner om bygglov, miljökontroll och annat som har betydelse
mot organiserad brottslighet. Kommunerna har gett nätverket en
extra dimension.

Påverkan på tredje person
Nätverket identifierar att det gemensamma arbetet har resulterat i
synbara insatser som har påverkat allmänheten genom medierap
portering, samt att nätverket har nått ut med sitt budskap till olika
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oseriösa företag och brottsaktiva genom de kontrollinsatser som
gjorts. Nätverket ser också att andra län har fått ta del av vissa
av de erfarenheter som man byggt upp i Blekinge. Dock finns det
ett behov av att sprida mer kunskap om nätverkets roll inom flera
myndigheters egna organisationer.

Kommentar från Linus Vandrevik
Linus Vandrevik, sektionschef på underrättelseenheten region Syd,
ingår inte i nätverket utan var särskilt inbjuden till mötet. Han har
varit en utomståendes röst under seminariet. Han menade att upp
fattningen i salen var att de beskrivna fördelarna med nätverket är
ett normalläge. Han menade att så inte är fallet på nationell nivå.
Det finns stora brister i myndighetssamverkan och genom nätver
ket kan kommunerna adressera sina problem. Blekinge har en låg
grad av kriminella gäng, men i övriga landet ökar etableringen av
mc-gäng på mindre orter. Genom samverkan i nätverket kan man
ta tag i problem i ett tidigt skede. När ett problem passerat en
”tipping point” är det mycket svårt att backa tillbaka.
Nätverket fokuserar i hög grad på brott som inte syns och man är
vaksamma mot nya trender, även sådant som politiker inte ställer
krav på att hantera. På det sättet kan man gå in tidigt, vilket är
brottsförebyggande. Nu har insatser gjorts mot illegala trafikskolor.
Presskonferenser om nätverkets arbete förhöjer den brottsförebygg
ande effekten. Det är ett framsynt arbetssätt. Kalmar-Kronoberg
har startat ett liknande nätverk efter inspiration från Blekinge,
men med vissa modifikationer. Hans förhoppning är att rapporten
ska inspirera andra län att ta efter.

Röstning – till hur stor nytta är nätverket?
Härefter röstar nätverket med hjälp av Mentimeter på frågan Hur
stor nytta har du av nätverkets arbete i ditt uppdrag? Den skala
som användes gick från 0 till 10 poäng, där 0 poäng står för ingen
nytta och 10 poäng står för stor nytta.
Betyget blev 7,9 av 10 möjliga, vilket tolkas som att nätverkets
arbete i stor uträckning bidrar till att skapa nytta i de uppdrag
som de deltagande myndigheterna har i sin vardag.

Grupparbete – förslag för att utveckla
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Han menade att så inte är fallet på
nationell nivå. Det finns stora brister
i myndighetssamverkan och genom
nätverket kan kommunerna adress
era sina problem. Blekinge har en
låg grad av kriminella gäng, men i
övriga landet ökar etableringen av
mc-gäng på mindre orter.

Betyget blev 7,9 av 10 möjliga, vilket
tolkas som att nätverkets arbete i
stor uträckning bidrar till att skapa
nytta i de uppdrag som de deltagande myndigheterna har i sin
vardag.
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Syftet med övningen var att ta fram
punkter till en handlingsplan för
nästa år. Förslagen skulle konkret
isera praktiska händelser, såsom en
insats, en utbildning eller liknande
med tidsangivelser och ansvarig
person.
.

nätverket
Den sista övningen gällde ett grupparbete där varje grupp identi
fierar behov och möjligheter för att förflytta arbetet uppåt från
7,9 på den 10-gradiga skalan under nästkommande år. Frågan var:
Om vi har förflyttat oss till nästa steg, vad hade hänt då? Vad ska
vi göra mer av? Syftet med övningen var att ta fram punkter till en
handlingsplan för nästa år. Förslagen skulle konkretisera praktiska
händelser, såsom en insats, en utbildning eller liknande med tids
angivelser och ansvarig person.
Från länsstyrelsen leddes gruppövningarna av länsstyrelsehand
läggarna Sanna Sommén, Johanna Duhlaku, Doris Nicht och
Martina Olsson. Gruppövningen gick ut på att diskutera och doku
mentera hur och när olika saker skulle genomföras och av vem.
Diskussionen gällde också vilka resurser som finns tillgängliga för
att genomföra det man tänkt, vem som ska besluta om detta, vilka
aktörer som bör vara med och hur genomförbart det är.
I det följande har gruppernas diskussioner och förslag samman
fattats tematiskt.

Handlingsplaner

’’

Flera grupper föreslog att se över
avsiktsförklaringen och sprida information om nätverket. Att förankra
och förnya avsiktsförklaringen från
2009 och låta nya ansvariga skriva
under den anses vara en viktig uppgift i närtid för nätverket.
.
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En årlig handlingsplan för nätverket ansågs vara en god idé.
Åtgärdsplaner lyfts även fram som ett viktigt handlingsinriktat
underlag i metodstödet Samverkan i lokalt brottsförebyggande
arbete. Förslagsvis kan det varje år tas fram två gemensamma
fokusområden. Helst bör samtliga kommuner och myndigheter
i nätverket kunna delta i något av de fokusområden som väljs.
Handlingsplanen betonar vikten av att fånga trender som sker här
och nu och att kunna agera snabbt. Det är viktigare än långsiktiga
planer. Om exempelvis ett mc-gäng försöker etablera sig gäller det
att handla.

Aktualiserad avsiktsförklaring
Flera grupper föreslog att se över avsiktsförklaringen och sprida
information om nätverket. Att förankra och förnya avsiktsför
klaringen från 2009 och låta nya ansvariga skriva under den anses
vara en viktig uppgift i närtid för nätverket. Vid en aktualisering
av avsiktsförklaringen synliggörs dessutom nätverket och föränd
ringar i organisation och lagstiftning kan skrivas in.
Större resurser bör läggas på att gå ut med information om att
nätverket finns. Det gäller främst på myndigheters och kommuners
operativa nivå. Fördelen är också att det bidrar till att mycket
information kommer ”nerifrån och upp till nätverket”. Ökad
information leder också till samverkan, som är beroende av att
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man känner till varandra. Varje organisation i nätverket ansvarar
för att sprida kunskap om nätverket i sin respektive verksamhet.

Lägesbild
Strukturen ska förbättras för att ta fram den gemensamma läges
bilden. Ett förslag var att dela in arbetet i mindre delar och tydlig
göra vem som ska göra vad. Med lägesbilden som grund bestäms
särskilda fokusområden för kommande år (se handlingsplan). Det
ansågs rimligt att polisen även framöver håller i arbetet med läges
bilden medan handlingsplanen tas fram gemensamt av nätverket.
I lägesbilden ingår också att genomföra en kartläggning i respek
tive kommun av bostäder, lokaler och fastigheter som medel för
brottslig verksamhet. På det sättet får nätverket en aktualiserad
lägesbild och kan göra en analys utifrån den.

Specialiseringar inom nätverket
och andra förändringar
Det finns ett behov av specialiseringar inom nätverket för att
underlätta konkreta insatser. Det kan lösas genom eftermöten till
det stora nätverksmötet, där specifika operationer kan hanteras
i mindre grupper, liksom underrättelsefrågor.

’’

I lägesbilden ingår också att genomföra en kartläggning i respektive
kommun av bostäder, lokaler och
fastigheter som medel för brottslig
verksamhet. På det sättet får nätverket en aktualiserad lägesbild och
kan göra en analys utifrån den.

Organisation
En annorlunda form av nätverk föreslogs i en grupp, där det inte
längre är polisen som håller i kanslifunktionen utan länsstyrelsen.
Däremot skulle polisens underrättelseverksamhet i hög grad svara
för innehållet genom sin analysverksamhet som sedan kompletteras
av de andra myndigheterna. Genom olika möten ska denna analys
leda fram till olika insatser.

Idébank
Ett förslag var att ta fram en idébank med erfarenheter från tidig
are insatser. På det sättet behöver hjulet inte uppfinnas på nytt,
vilket bidrar till bättre kontinuitet i arbetet, särskilt som personal
omsättningen är hög. Det gäller att ta lärdom av tidigare erfaren
heter, vilka problem som uppstod och vilket setup som valdes.
Idébanken bör vara digitaliserad. Förslagsvis bör länsstyrelsen
ansvara för idébanken.

Utbildningar och kunskapshöjande insatser
Flera utbildningsinsatser förslogs i grupparbetena. För det första
vill nätverket ha kvar de gemensamma kunskapshöjande insatser
som sker på nätverksmötena i form av föreläsningar, vilket också
ökar förutsättningarna för att upptäcka nya trender och brotts
problem.
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’’

Ett förslag var att ta fram en idébank med erfarenheter från tidigare
insatser. Idébanken bör vara digitaliserad. Förslagsvis bör länsstyrelsen
ansvara för idébanken.
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För det andra föreslogs att utbilda
kommunens inspektörer i olika
myndigheters verktygslådor för att
inspektörerna ska få andras glas
ögon när de är ute på fältet.
.

För det andra föreslogs att utbilda kommunens inspektörer i olika
myndigheters verktygslådor för att inspektörerna ska få andras
glasögon när de är ute på fältet. Det första steget är att identifiera
de inspektörer som kan beröras av utbildningssatsningen. I första
hand gäller det inspektörer inom alkohol, tobak, byggnads, livs
medel och miljö. Det kan gälla även parkarbetare som ofta arbetar
utomhus och därför ser mycket. Utbildningsbehovet bör baseras
på erfarenheter från tidigare insatser. Resurser bör säkerställas för
utbildningsinsatser.
Ett annat förslag som togs fram var att anordna utbildningar
i insatsmetodik och processarbete för nätverkets medlemmar.
Ytterligare ett förslag gällde ett halvdagsseminarium på temat
bostad och lokal som brottsverktyg där polis och länsstyrelse
är ansvariga.
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Bilaga 3
Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.
Om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med kom
plexa frågor.
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete beskriver i fem steg hur
samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela
samverkansprocessen. Den riktar sig i första hand till anställda inom polis
och kommun som arbetar med lokala brottsförebyggande frågor, men
även tjänstemän, förtroendevalda och andra som vill samverka i brotts
förebyggande arbete, kan ha nytta av boken. Genom samverkan blir vi
effektivare och kan nå bättre resultat.
Boken har tagits fram av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten
och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt. Det är organisationer
nas förhoppning att den ska bli ett praktiskt stöd i samverkansarbetet.

I det följande summeras relevanta delar av de tre
metodstöden:
• Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete
• Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete
• Lokal organiserad brottslighet – en handbok om
motåtgärder

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Summering av tre metodstöd för
lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan
I lokalt brottsförebyggande arbete

Reviderad utgåva

ISBN 9789187335600

Det första metodstödet, Lokal organiserad brottslighet – en handbok om motåtgärder (2010), gavs ut som ett led i ett regeringsupp
drag med inriktning på att betona det lokala förebyggande arbetet
mot organiserad brottslighet. Metodstödet innehåller bland annat
den första beskrivningen av samverkan mellan kommun och polis
med hjälp av samverkansöverenskommelser. Nästa bok, Sam
verkan i lokalt brottsförebyggande arbete (2016) togs fram som
ett stöd i arbetet med en lokalt förankrad polis. En uppdaterad
version utkom 2020. Det tredje metodstödet, Orsaksanalys i lokalt
brottsförebyggande arbete (2018), gavs ut efter att lokala aktörer
uttryckt ett behov av att kunna göra fördjupade orsaksanalyser.

Samverkan i lokalt brottsföre
byggande arbete (2016) togs
fram som ett stöd i arbetet med
en lokalt förankrad polis. En
uppdaterad version utkom 2020.

Metodstöd om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete och organiserad brottslighet
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete gavs ut
2016 av Brå, SKR och Polisen, och beskriver hur polis och kom
mun kan bedriva ett brottsförebyggande arbetet på ett struk
turerat och systematiskt sätt. En grundförutsättning är dock att
organisationerna har en gemensam syn på lokala problem och
fokuserar insatser på att lösa problemens direkta bakomliggande
orsaker. För att säkerställa att arbetet blir kunskapsbaserat och
systematiskt ska den brottsförebyggande processen bedrivas
enligt följande fem faser: initiera och ingå samverkan, egna
förberedelser, gemensamma förberedelser, genomförande och
uppföljning. En uppdaterad version kom ut 2020.
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Första steget i samverkansprocessen innebär att det på ledningsnivå
i organisationerna tas ett formellt
beslut om att samverkan ska äga
rum, och ofta formaliseras det i en
skriftlig överenskommelse.
.

• Initiera och ingå samverkan
Första steget i samverkansprocessen innebär att det på lednings

nivå i organisationerna tas ett formellt beslut om att samverkan
ska äga rum, och ofta formaliseras det i en skriftlig överenskom
melse. En organisationsstruktur tas sedan fram: Förutsättningar
för samarbetet ses över hos båda parter genom att en inventering
görs av resurser och kompetenser för att kunna utföra arbetet. En
samordnande roll för arbetet utses inom både polis och kommun
med ansvar att hålla ihop arbetet och vara den huvudsakliga sam
verkansparten.

• Egna förberedelser
De egna förberedelserna innebär att polis och kommun var för

sig skapar sig en uppfattning om den lokala situationen kring
brottslighet och otrygghet. Det görs oftast genom att samla in
statistiska uppgifter, göra observationer och få fram information
genom dialoger eller intervjuer med medarbetare och medborgare.
Organisationerna fortsätter också att mer djupgående inventera
sina ekonomiska, organisatoriska och personella förutsättningar
för en fungerande samverkan.

• Gemensamma förberedelser
Polisens och kommunens lägesbilder läggs ihop och tillsammans

gör de en analys av identifierade problem och deras bakomligg
ande orsaker. Parterna enas sedan om inriktning och fokus för
arbetet och formulerar en officiell överenskommelse för vad som
ska ingå i samverkan och vad arbetet ska innefatta.

• Genomförande
I genomförandefasen tas en struktur fram för det operativa

arbetet. Konkreta mål tas fram för vad som ska uppnås och
åtgärdsplaner formuleras som beskriver åtgärder samt hur de
ska genomföras, vem som ska utföra dem och under vilken tid.
Planerade aktiviteter genomförs.

• Uppföljning
Uppföljningen av arbetet sker fortlöpande under processens
alla steg; kvaliteten på och effekten av det genomförda arbetet

granskas. Löpande återkoppling ges till dem som beslutat om att
samverka. I detta steg ska också åtgärdernas effekt på problemen
undersökas och om man har uppnått önskat resultat med de
genomförda aktiviteterna. Hela samverkansprocessen ska i detta
steg följas upp för att granska vad som har genomförts samt hur
och varför.
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Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande
arbete
Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete gavs ut

2018 av Brå, SKR och Polisen och är en fördjupning i den del
av den kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetsprocessen
där orsakerna till brotts- och otrygghetsproblemen analyseras.
Metodstödet förklarar hur man kan fördjupa sina kunskaper om
problemen och gå till väga för att göra analyser av problemens
bakomliggande orsaker för att formulera effektiva insatser mot
de problem som identifierats.

• Fördjupad kunskap om problemen
Ett första steg i analysarbetet handlar om att identifiera kunskaps

luckor, alltså vilken kunskap om problemet som saknas för att få
en heltäckande bild. Ofta kompletteras lägesbilden med information
från intervjuer, dialoger, samtal, enkäter och observationer.

• Identifiera troliga orsaker
I detta steg tas en lista fram med antaganden om de troliga orsak

erna till problemen. Analysen bör utgå från den konkreta situatio
nen där problemet uppstår och ha ett fokus på närliggande orsaker.
Följande tre perspektiv föreslås vara utgångspunkt för antaganden
om varför problemet uppstår: situation eller plats, gärningsperson
och den person eller det objekt som är utsatt för brott.

• Gallra och testa antagandena
Den lista på antaganden om orsaker som har tagits fram ska gall
ras utifrån rimlighet och påverkansbarhet. De orsaker som sam

verkande organisationer inte kan påverka ska tas bort från listan.
Detsamma gäller orsaker som inte anses vara rimliga. Varje enskild
orsaks rimlighet testas utifrån tidigare erfarenhet, kunskap och
evidens. Om rimligheten inte kan testas ska antagandet tas bort
från listan.

• Välj ut och vidta åtgärder
Det är först i detta sista steg som åtgärder väljs ut och planeras mot

de orsaker och antaganden som fastställts i tidigare led. Viktigt är att
undersöka om det sedan tidigare finns kunskap, utvärderingar eller
erfarenhet av åtgärderna. Konkreta mål för vad som ska uppnås tas
fram och åtgärdsplaner formuleras som beskriver åtgärder samt hur
de ska genomföras, vem som ska utföra dem och under vilken tid.
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Lokal organiserad brottslighet – en handbok
om motåtgärder
Lokal organiserad brottslighet – en handbok om mot
åtgärder gavs ut 2010 av Brå med ekonomiskt stöd av Sveriges

Kommuner och Landsting. Bakgrunden var ett regeringsupp
drag till Brå om att arbeta mot organiserad brottslighet på lokal
nivå. Metodstödets viktigaste budskap var att organiserad
brottslighet inte enbart handlar om svårgenomtränglig inter
nationell brottslighet utan om något som finns i lokalsamhället.
Vad som förekommer lokalt kan också motverkas lokalt. Kom
munala förvaltningar, myndigheter, lokala näringslivet, fack
föreningar och organisationer kan på olika sätt och i samverkan
försvåra för kriminella att driva sin verksamhet.

• Inriktning – vad är organiserad brottslighet?
Organiserad brottslighet utgörs av organisationer, grupperingar
eller nätverk. Brottslighetens huvudsakliga syfte är ekonomisk

vinning (s.25). Det finns inslag av långsiktighet och systematik
i den brottsliga verksamheten som i hög grad är inriktade på att
förse marknaden med illegala eller ”skattefria” varor och tjänster
såsom narkotika, alkohol, vapen, spel, storskaligt svartarbete och
sexuella tjänster. Till det kommer organiserade stölder, vissa rån
och häleribrott samt indrivnings- och beskyddarverksamhet.

• Organisation
Ett sätt att förstå hur dessa ”organisationer” fungerar är att

beskriva dem som ad hoc-grupper eller broderskap. Ad hoc-grup
per består av personer i ett organiserat nätverk som samarbetar
för att genomföra tillfälliga kriminella projekt, framför allt med
ekonomiska motiv. Dessa grupper vill inte skylta med sin verksam
het, vilket innebär att man är mer försiktig med att använda sitt
våldskapital.
Broderskapens kärna är gruppmentalitet och identitet; tillhörig
hetens synlighet utåt gör dessa lättare att upptäcka. Yttre och inre
hot mot gruppen skapar motreaktioner, våldskapitalet är viktigt
och i vissa grupper kan tillhörigheten vara ett starkare motiv än
det ekonomiska. Inom dessa grupper finns gängmedlemmar som
ägnar sig åt olika typer av brott, inte sällan i samarbete med per
soner i ad-hoc grupper.
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I den senare utgivna Brårapporten Kriminella nätverk och grupperingar.
Polisers bild av maktstrukturer och marknader (Brå 2016:12) har en
mer finfördelad indelning tagits fram över den organiserade brottslig
heten. En uppdelning görs av självdefinierade grupper, som själva lyfter
fram sin grupptillhörighet i form av namn, attribut och medlemskap;
icke-namngivna grupper; externdefinierade grupper som tilldelats
namn av polisen eller medier; och projektbaserade konstellationer som
utgörs av projektgrupper som sätts ihop för att bedriva en vinstdrivande
kriminell verksamhet då och då.
Tre huvudsakliga problemområden med organiserad brottslighet pekas
ut i metodstödet. Någon skillnad görs inte mellan ad hoc-grupper och
broderskapen:
• Marknaden – verksamheten genererar inkomster.
• Otillåten påverkan – verksamheten är systemhotande.
• Det synliga utmanandet – verksamheten skapar otrygghet
genom sin synlighet och sitt konfrontatoriska förhållningssätt.

• Avgränsning – vilken inriktning?
Enligt metodstödet bör relevanta aktörer skapa sig en gemensam
problembild av den organiserade brottsligheten lokalt, vilket ställer

höga krav på kartläggning. Det gäller särskilt mot bakgrund av att
organiserad brottslighet, den bakomliggande strukturen, är svårare att
upptäcka än mycket annan brottslighet. En tydlig rekommendation
från Brå är därför att inte sätta kraven på träffsäkerhet för högt på
agendan. På liknande sätt som för ekonomisk brottslighet är organi
serad brottslighet ett svårfångat fenomen och det finns många defini
tioner. Det är svårt att säkerställa om fenomen som uppstår lokalt
hamnar inom definitionen ”organiserad brottslighet” eller inte. Det är
inte ovanligt att gränsen är oklar mot ekonomisk brottslighet. Ett mer
praktiskt förhållningssätt är att ”rikta in både kartläggning och åt
gärder mot kända brotts- och problemområden för organiserad brotts
lighet” i stället för att fördjupa sig för mycket i definitionsfrågor. Lämp
liga områden som beskrivs är smuggling och försäljning av narkotika,
dopningspreparat, cigaretter, alkohol och vapen, illegalt spel i klubbar,
prostitution, koppleri, organiserat svartarbete och människohandel för
arbetskraftsexploatering, illegal indrivning och utpressning samt vissa
stölder och häleribrott.
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• Fokusera på marknaderna och distributionskedjan
Den organiserade brottsligheten verkar på en marknad där varor

och tjänster efterfrågas av köpare ”här och nu”. Det betyder att
det finns en distributionskedja, platser och tidpunkter där utbyten
sker. Ett förhållningssätt är därför att fokusera på marknaderna
och distributionskedjan, samt att fokusera på hur pengar från
brott träder in och cirkulerar i den legala ekonomin. En annan vik
tig aspekt är att se till att organiserad brottslighet inte samarbetar
med legala företag, exempelvis genom att förse dessa med svart
arbetskraft, stöldgods eller liknande. Jämför med vad som tidigare
skrivits om nätverkets fokus på metall- och skrotbranschen.

• Sekretess
Sekretess uppfattas ofta vara ett hinder för en effektiv samverkan,
och det gäller även mot organiserad brottslighet. Ett huvudbud

skap i boken är att sekretessproblematiken ofta överdrivs och att
det finns en rädsla, inte sällan baserad på okunnighet om regel
verket, som skapar en överdriven försiktighet. Det finns en rad
sekretessbrytande regler och dessutom en generalklausul.
Ett annat viktigt budskap är att känsliga uppgifter ofta inte
behöver komma upp på bordet för att få till stånd en effektiv
samverkan. Utan att personuppgifter och andra känsliga uppgifter
behöver nämnas räcker det många gånger att diskutera företeelser
och åtgärder samt planera och genomföra gemensamma aktioner
eller att göra kartläggningar. Med andra ord kommer man långt
med befintliga regler.
Sedan metodstödet togs fram har nya sekretessbrytande bestäm
melser kommit till som väsentligt underlättar myndighetssam
verkan mellan myndigheter (år 2016).
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Bilaga 4
Sammanfattning av intervjuer

Intervju med pensionerade kriminal
kommissarien Steinert Ingemarsson

Hur nätverket tog sin början
Det var Per Svartz som tog initiativet till nätverket, berättar
Steinert Ingemarsson. Per Svartz var länspolismästare och mycket
framsynt i sitt tänkande. I fråga om brottsligheten bedömde han
att Blekinge ”gick in i en ny tid och han ville att polisen skulle
vara med från början”. Ett svar var att öka samarbetet med andra
myndigheter och med kommunerna. Det behövdes en bredare
bas för att motverka brottsligheten. Ett embryo till nätverket var
Polisens och tullens samarbete i Malmöområdet under 1990-talet.

Foto: Lars Korsell

Kriminalkommissarie Steinert Ingemarsson har gått
i pension efter 42 år som polis. Han var chef för under
rättelse- och spaningsdelen i Blekinge. I dag är han
övervakare och en dag i veckan är han skolsenior
i en femteklass.

Länspolismästaren gav kriminalkom
missarie Steinert Ingemarsson
i uppdrag att ta fram en lägesbild
över den organiserade brottsligheten
i länet och arrangera seminarier med
myndigheter och kommuner.

Vid den tiden gjordes en inte alltid relevant åtskillnad mellan
”grov organiserad brottslighet” och ”annan organiserad brotts
lighet”. Det var Rikskriminalpolisens sak att hantera den grova
medan övrig polis skulle ägna sig åt lokal organiserad brottslighet.
Åren runt 2009 gick det att söka medel från Brottsförebyggande
rådet för att anordna nätverksträffar. Per Svartz hade fått känne
dom om detta stöd och Steinert Ingemarsson fick i uppdrag att
skriva en ansökan, och Polismyndigheten i Blekinge fick på så sätt
bidrag på 25 000 kronor. Det gjorde stor skillnad för då fanns
det medel att anordna stora möten i hyrda lokaler. Tanken var
att bjuda in brett, ett hundratal personer från myndigheter och
kommuner, för att i nästa skede smalna av, vilket också skedde.
Polisens initiativ togs emot väl, minns Steinert Ingemarsson som
inledningsvis höll i rodret när nätverket formerades och därefter
under flera av de kommande åren.
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Tanken var att bjuda in brett, ett
hundratal personer från myndigheter
och kommuner, för att i nästa skede
smalna av, vilket också skedde.
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Steinert Ingemarsson erinrar sig att han och ytterligare en kollega
från myndigheten, efter det första egna mötet, deltog i en konferens
i Linköping. Där hade myndigheter och kommuner gått samman i
en ”liknande konstellation” som den som var under utveckling
i Blekinge, men med en snävare inriktning på mc-brottsligheten.
I Blekinge vill man dock ha ett bredare perspektiv, men en hel del
av konceptet i Östergötland tog de med sig in i nätverket.

’’
’’

Länspolismästaren ville ha vigvatten
stänkt över nätverket och därför
skulle myndighetschefer och kommunernas högsta företrädare skriva
under förklaringen.
.

Tack vare det blev nätverket mer
operativt och kunde anordna mindre
möten för att planera och utföra
olika punktinsatser. På det sättet
kom nätverket att ”fånga den stora
tanken” med att samarbeta.
.

Myndighetscheferna
undertecknade
Det var viktigt att formalisera samarbetet och därför tecknades
ett antal punkter och förhållningsätt utifrån varje deltagande
myndighets/kommuns specifika delar ned i ett dokument som fick
rubriken ”Avsiktsförklaring”. Länspolismästaren ville ha vig
vatten stänkt över nätverket och därför skulle myndighetschefer
och kommunernas högsta företrädare skriva under förklaringen.
Det skulle inte råda någon tvekan om mandat och ambitionsnivå.
Originalhandlingen cirkulerade sedan mellan parterna i några
månader innan samtliga underskrifter fanns på plats.
Hinder och möjligheter
Steinert Ingemarssons problem var att omsätta alla goda idéer som
kom fram i samarbetet till praktik. Polisen var motorn i nätverket
och det var tungt att mer eller mindre själv hålla i alla trådar. Han
var operativ chef inom polisens spanings- och underrättelseverk
samhet och ansvarade dessutom för mycket administration. Han
kände att han inte räckte till, men det blev mycket bättre när
kriminalinspektör Tomas Pärlklo började avlasta honom och med
tiden tog ett allt större ansvar.
Tack vare det blev nätverket mer operativt och kunde anordna
mindre möten för att planera och utföra olika punktinsatser. På
det sättet kom nätverket att ”fånga den stora tanken” med att
samarbeta. Det viktiga arbetet sker egentligen mellan mötena.
”Det behövs någon som aktivt arbetar med nätverket.” Enligt
Steinert Ingemarsson bör den personen vara en polis eftersom det
är polisen ”som ligger närmast brottsligheten”.
Med tiden utvecklades samarbetet med ”de tunga aktörerna”, som
insåg vikten av att arbeta över organisationsgränserna. Ett fram
gångsrikt koncept som hela tiden utmärkt nätverket är att rotera
värdskap för mötena. På det sättet får samtliga i nätverket komma
till tals och den unisona känslan av delaktighet och lagarbete för
stärks.
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Sekretess var den stora stötestenen i samarbetet. Det problemet
överkom man genom att bilda mindre grupper vid sidan av nät
verket som kunde utbyta information mellan sig. Åtskilliga frågor
förutsatte inte heller engagemang från hela nätverket utan ofta
räckte det med en mindre krets, men det var ofta tack vare nät
verket som frågan och den mindre kretsen aktualiserades.
En fördel med ett litet län är att det är enklare att ”fånga de andra
myndigheterna och kommunerna”. Vissa hade man ändå kontakt
med tidigare, och det underlättade när kretsen utvidgades. Det
var också viktigt att ha ett starkt stöd från länspolismästaren. Det
gällde inte enbart inom polisorganisationen utan även externt.
Steinert Ingemarsson såg stora svårigheter med det framtida nät
verksarbetet när Blekinge polisiärt delades i olika polisområden.
Han befarade att det skulle påverka nätverket negativt. Enligt
honom går det inte heller att dra in ytterligare län i samarbetet.
Han menar att polisarbetet skadades allvarligt genom den stora
polisomorganisationen då länet delades upp. Det har blivit svårare
utan en ”egen länspolismästare och tung och kraftfull kriminal
avdelning”.
Problembild
När nätverket bildades hade Blekinge ett antal mc-grupperingar
och de försökte etablera sig på flera ställen i länet. Från polisens
sida kände man en stark oro för att de skulle få fäste. Erfaren
heterna från Malmöområdet, där hade man haft stora bekymmer
med mc-brottsligheten, beaktades noggrant och händelserna där
följdes vaksamt. Polisen var rädd för att det skulle bli så även i
Blekinge.
Även tullen bidrog till problembilden. Framför allt gällde det
narkotika. När man lämnar kustlinjen finns det många billiga
bostäder i Blekinge och kriminella började bosätta sig i dessa
områden. På det sättet fick narkotika en vidare spridning, liksom
den brottslighet som följer i dess spår, framför allt stölder.
Ett sätt att aktualisera problembilden var att man vid varje nät
verksmöte lät samtliga deltagare komma till tals. På det sättet
kom information fram och spreds.
När Steinert Ingemarsson tänker tillbaka var Blekinge inte särskilt
belastat av organiserad brottslighet utan var mer att betrakta som
ett lugnt län, en stilla oas, men tecken kom om allt allvarligare
brottslighet. Det var bland annat mc-gängen och Sweden Rock
Festival som drog till sig kriminella, men också färjeförbindelserna
till Polen och Litauen genererade bekymmer. ”Av de skälen måste
polisen tidigt vara med på banan.”
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Han menar att polisarbetet skadades allvarligt genom den stora
polisomorganisationen då länet
delades upp.

Ett sätt att aktualisera problembilden var att man vid varje nätverksmöte lät samtliga deltagare komma
till tals. På det sättet kom information fram och spreds.
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Ett led i problembilden var vikten att
närma sig polsk och litauisk polis
och tull. Färjeförbindelserna har en
central roll för brottsligheten och
det räckte inte med att polis och tull
på varsin sida av Östersjön gjorde
sitt jobb.
.

Sedan stödjer och bidrar nätverket
till myndighetsgemensamma
aktioner, exempelvis arbetet mot
olovlig försäljning av alkohol och
tobak.
.

Ett led i problembilden var vikten att närma sig polsk och litauisk
polis och tull. Färjeförbindelserna har en central roll för brotts
ligheten och det räckte inte med att polis och tull på varsin sida
av Östersjön gjorde sitt jobb. Det krävdes ett närmare samarbete
där exempelvis svensk polis och tull snabbt kunde kontakta sina
kollegor på andra sidan för ett ingripande eller en kontroll. I hela
landet är det endast Karlshamn som har direktförbindelse med
färja till Litauen. Ett Sidafinansierat projekt – ”Boundless” – var
underrättelsemässigt mycket framgångsrikt. Härutöver kunde
svenska poliser på plats följa arbetet hos polska och litauiska kol
legor och vice versa i ett utbytesprogram. Även norsk polis visade
tidigt intresse, inte minst när det gällde problemet med stölder av
båtmotorer som hamnade i Östeuropa.
Vad kan bli bättre?
Uppföljningen borde varit bättre och Steinert Ingemarsson be
klagar i efterhand att man inte hade personalmässiga resurser
till att ha en särskilt utsedd polis som var direkt ansvarig för nät
verket: att initiera och driva men också följa upp verksamheten.
”Det är en framgångsfaktor att ha någon på heltid.” Han menar
dock att göra utvärderingar vore att gå för långt, men bättre upp
följning hade varit på sin plats. Å andra sidan är det svårt att mäta
resultatet eftersom nätverket genererar mängder av bilaterala stöd
i pågående arbeten. Sedan stödjer och bidrar nätverket till myndig
hetsgemensamma aktioner, exempelvis arbetet mot olovlig försälj
ning av alkohol och tobak, vilket på sikt skapar synergieffekter
som också kan vara svåra att mäta eller betygsätta.
Steinert Ingemarsson återkommer till uttrycket att ”Polisen ska
vara motorn” i nätverket. Han anser att polisen och nätverket
kanske kunde ha gjort mer. Det fanns många bearbetningsbara
underrättelser och uppslag och det borde ha varit möjligt att
driva fler projekt, ”men samtidigt hade vi det vardagliga kriget att
hantera”. Det gäller att ha tid och resurser och kunna ”sätta en
person på det”. Dock – när han blickar tillbaka – ”blev det ändå
lite bättre än vad han hade tänkt sig när det hela tog sin början”.
Nätverket och samarbetet lever fortfarande, efter tio år. Dessutom
har det utvecklats i en positiv riktning.
Han har fortfarande kontakt med några myndighetspersoner och
vet att nätverket fungerar väl, främst tack vare Tomas Pärlklos
engagemang och drivkraft. Ett kvitto på uppskattningen från
andra myndigheter var när skattechefen för något år sedan gick i
pension, och särskilt framhöll det goda initiativet till att ha startat
nätverket och det genom åren mycket goda samarbetet.
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Intervju med Annette Ludvigsson, alko
hol- och tobakshandläggare på Läns
styrelsen i Blekinge

Länsstyrelsens roll i samverkan
Länsstyrelsens roll i nätverket har under lång varit relativt passiv på
grund av den mängd uppdrag som har hanterats av den hand
läggare som deltagit i nätverket, berättar Annette Ludvigsson.
Först 2017 fick hon som länsstyrelsens alkohol- och tobakshand
läggare mer tid och resurser för att samverka inom tobaks- och
alkoholområdet, vilket i sin tur resulterade i projektet Jean Nicot
(se tidigare fallbeskrivning). Samma år fick länsstyrelsen ett samord
ningsuppdrag inom det brottsförebyggande området, vilket också
medförde mer personella resurser in i nätverket. Länsstyrelsen har
inte operativa uppdrag på samma sätt som andra myndigheter, utan
jobbar mer strategiskt. Myndigheten får inte heller in information
om olika problem på samma sätt som till exempel polisen, tullen
eller Skatteverket, vilket påverkar myndighetens roll i bekämp
ningen av organiserad brottslighet, menar Annette.
Underlättar samverkan och operativa insatser
Nätverket bidrog med förutsättningar för att genomföra projektet
Jean Nicot då länsstyrelsen under lång tid regelbundet träffat alla
de myndigheter och kommuner som behövde vara med i arbetet.
Det var enkelt att på en nätverksträff presentera idén till projektet
och beskriva problembilden för de andra myndigheterna och
kommunerna. Samtliga berörda gav positiv respons direkt och
även myndigheter som inte var tilltänkta från början ville vara
med, berättar Annette. Under projektet fördjupade organisation
ernas kunskaper om varandras verksamheter och befogenheter
inom tobaksområdet. En av de viktigaste anledningarna varför det
gick så bra var just personkännedomen och kunskapen om vilken
verktygslåda de olika handläggarna hade och vilka verktyg som
skulle användas i vilket sammanhang. Annette föreslår att den här
typen av kunskap skulle kunna dokumenteras för hela nätverket
och spridas till nya representanter.
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Foto: Privat

Annette Ludvigsson är alkohol- och tobakshandläggare
och är sedan elva år tillbaka anställd vid Länsstyrelsen
i Blekinge. Annette har varit länsstyrelsens representant
i nätverket sedan hösten 2009 och projektledde bland
annat den myndighetsgemensamma tobaksinsatsen Jean
Nicot under 2018.
Annette Ludvigsson är alkohol- och
tobakshandläggare på länsstyrelsen.

’’

Först 2017 fick hon som länsstyrelsens alkohol- och tobakshandläggare mer tid och resurser för att
samverka inom tobaks- och alkoholområdet, vilket i sin tur resulterade i
projektet Jean Nicot.
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”Nätverket är en jättestyrka i vårt
län, speciellt efter Jean Nicot, när
man kan se vad det kan uträtta. När
vi kraftsamlar blir det väldigt mycket
effekt”.

Foto: Lars Korsell

Det hjälpte till att sätta in problemet
i ett större perspektiv och motivera
varför det var viktigt för flera aktörer
att agera samtidigt.

Martin Sand är verksam som skatte
revisor. Han har arbetat på Skatteverket i
21 år och är numera stationerad i Malmö.

”Nätverket är en jättestyrka i vårt län, speciellt efter Jean Nicot,
när man kan se vad det kan uträtta. När vi kraftsamlar blir det
väldigt mycket effekt”, är Annette Ludvigssons syn på nätverkets
nytta i Blekinge.
Lägesbilder och orsaksanalys
Under nätverkets träffar fångas olika problem upp från de
olika organisationerna som deltar och utifrån representanternas
ansvarsområden. Det handlar ofta om problem som uppstått, och
som man under mötet får bekräftat berör flera aktörer. Polisen
har ofta delat information om vilka problem som är aktuella just
nu. Någon gemensam större lägesbild för hela nätverket, där olika
problem analyseras och vägs mot varandra, har inte tagits fram,
men är önskvärt enligt Annette.
”Jag tror att lägesbilden beror på vem som deltar på mötena och
vad man själv upplever för problem i vardagen.”
Under arbetet med Jean Nicot gjordes en omfattande lägesbild
och analys för att förstå problemets omfattning och hur det har
uppstått. Det hjälpte till att sätta in problemet i ett större perspek
tiv och motivera varför det var viktigt för flera aktörer att agera
samtidigt. Ett sådant sätt att arbeta hade kunnat överföras på fler
områden, och en bredare lägesbild i nätverket skulle kunna hjälpa
deltagarna att prioritera mellan olika problem, menar Annette.
Jean Nicot visar också hur viktigt det är med den samverkan som
finns i länet och att nätverkets strategiska arbete i framtiden skulle
kunna medföra fler planerade insatser med väldigt god utdelning.
Det finns en betydande kollektiv styrka i nätverket och en tillit till
varandras förmåga att handla.

Intervju med skatterevisor Martin Sand
Martin Sand är verksam som skatterevisor. Han
har arbetat på Skatteverket i 21 år och är numera
stationerad i Malmö även om han vissa dagar kan arbeta
från kontoret i Ronneby. Han var med i nätverket åren
2013–2017, men på grund av en omorganisation har
nätverket en annan representant från Skatteverkets
underrättelsesida.
Lägesbilden
Martin Sand såg det som en viktig uppgift i nätverket att delge
gruppen information från Skatteverket. Hans fokus i nätverket har
varit ekonomisk brottslighet.
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Skrot- och metallbranschen var en stor fråga som Skatteverket
engagerade sig i. Det var i grund och botten en okontrollerad
bransch där stora affärer gjordes upp kontant och utan bokföring.
De svarta pengarna uppgick till stora belopp.
Hinder
Martin Sands minnesbild är att det kunde vara lite för stor omsätt
ning i gruppen som ingick i nätverket. En förklaring var omorgani
sationer i myndighetssfären.
Sekretess är alltid ett hinder. Men man kan göra mer sekretess
mässigt än vad man ofta tror.
Resultat
Skrotbranschen omsatte mycket stora belopp, men inget utred
des av myndigheterna. Om det uppkom skatteskulder gick dessa
till Kronofogden, men personerna som hade skulder var immuna
eftersom de redan var hårt skuldsatta. Kronofogden fick hantera
många ärenden som egentligen inte ledde någon vart. Sedan kom
skattebrottsenheterna och polisen in i bilden och genomförde för
undersökningar. På det sättet började åtal väckas, men påföljden
stannade ofta vid kortare fängelsestraff. Enligt Martin Sand ingick
det i kalkylen och brottsligheten fortsatte som om ingenting hade
hänt.
Det var en mycket otillfredsställande situation med en pågående
brottslighet som myndigheterna inte kom åt. Den fråga som
medlemmarna i nätverket ställde sig var vad de kunde göra med
gemensamma resurser. Polisen arbetar med stölder, men har också
en viktig funktion genom att kontrollera om de fordon som
används i skrot- och metallhantering är godkända och trafiksäkra.
Polisen kan också kontrollera om lasten är tillräckligt säkrad
samt utföra kontroll av trafiknykterhet. Kronofogden kan mäta ut
egendom för skulder. Det kan gälla både fordon och last. Skatte
verket beslutar om skatter och kommunerna ansvarar för miljö
kontroll. Kommunerna utförde markprover och fick bistånd av
polis vid dessa företagsbesök.
Genom att samarbeta blev det verkstad av något som inte tidigare
hade fungerat. ”Tillsammans har vi förutsättningar att utreda det
mesta”, är Martin Sands omdöme om samarbetet i nätverket.
Inriktningen var givetvis inte enbart metall och skrot. Ofta var
kontanthandeln i fokus. Kontroller genomfördes av personal
liggare och kassaregister. Till det kom alkoholtillsynen.
Den stora fördelen med nätverket är att man får ett namn, en
kontaktperson. Det underlättar direktkontakt. På det sättet kan
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Skrot- och metallbranschen var en
stor fråga som Skatteverket engagerade sig i. Det var i grund och botten
en okontrollerad bransch där stora
affärer gjordes upp kontant och
utan bokföring. De svarta pengarna
uppgick till stora belopp.

Det var en mycket otillfredsställande
situation med en pågående brottslighet som myndigheterna inte kom åt.

Ofta var kontanthandeln i fokus.
Kontroller genomfördes av personal
liggare och kassaregister. Till det
kom alkoholtillsynen.
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man få mycket hjälp mellan mötena. Det underlättar också att ge
och få tips. Utan nätverket är risken att var och en sitter på sin
kammare och gör sitt.
Lokalkännedomen är viktigt, men har blivit mer och mer ovanlig.
Regionaliseringen av myndigheter har inneburit att en stor del av
lokalkännedomen har försvunnit. Fördelen med nätverket är att
arbetet får bättre lokal förankring genom att man kan luta sig
mot andras lokalkännedom.
På ett generellt plan blir myndigheterna sämre och sämre på att
arbeta med det som sker lokalt. Snart är det bara tipstelefonerna
som finns kvar, skämtar Martin Sand.

’’
’’

För kriminella är det lättare att etab
lera sig på landsorten där det är
billigt att bo och myndigheterna har
begränsad kontroll.

”I stället för att bara planera,
planera och planera så sätter man
igång och lär sig efterhand. Genom
nätverket kan kontroller ske i realtid
och inte två år efteråt. Det ger en
preventiv effekt.”

Martin Sand representerar i dag Skatteverket i RUC i Malmö.
Han ingår i handläggargruppen. RUC-arbetet har mer individ
fokus än nätverket och det är ett direkt operativt arbete. Till
följd av situationen med alla mord har fokus i RUC-arbetet blivit
dödligt våld. Skatteverket har en något annan inriktning, och
i RUC har man därför tappat ekobrotten med upplägg genom
målvakter, felande länkar där moms försvinner, osanna fakturor,
anonyma betalkort och hantering av pengar via växlingskontor.
Ekobrotten ligger normalt utanför den organiserade brottslig
heten i betydelsen ungdomsgäng och andra kriminella gäng.
För kriminella är det lättare att etablera sig på landsorten där
det är billigt att bo och myndigheterna har begränsad kontroll.
Nätverket är därför viktigt eftersom det är riktat mot det som
sker lokalt.
I dag kan man fråga sig om man hittar rätt personer och rätt
företag. På skattesidan görs mycket av urvalet centralt och man
får tilldelade lokala objekt. Men en revision ger ofta spinoffeffekter i betydelsen att information kommer fram om andra
personer och företag. ”Hittar man ingången kan man följa spåren
vidare.” Det finns spår som går att följa och då är lokalkännedom
viktigt. Martin Sands erfarenhet är att kriminella ofta fortsätter
med brott.
Ett lokalt nätverk kan kompensera bristen på myndigheters
lokalkännedom eftersom kriminella är ”kund” hos flera. Alltid
är det någon som vet något. Exempelvis har Kronofogden en stor
styrka genom att ständigt vara ute på fältet.
”I stället för att bara planera, planera och planera så sätter man
igång och lär sig efterhand. Genom nätverket kan kontroller ske
i realtid och inte två år efteråt. Det ger en preventiv effekt”,
avslutar Martin Sand.

114 Tillsammans mot organiserad brottslighet |

EXEMPLET BLEKINGE

Intervju med Bibbi Rönnlund, trygghets
samordnare i Ronneby kommun

Problembild
Bibbi Rönnlund beskriver att det tas fram en gemensam problem
bild under varje nätverksmöte där alla deltagare presenterar hur
läget ser ut, vilka problem man ser och vilka resurser och möjlig
heter som i nuläget finns för den egna organisationen. Det är
många representanter i nätverket och exakt hur de tar fram sina
interna lägesbilder är nog olika, menar Bibbi. En viktig aspekt för
Ronneby kommun, där hon själv arbetar med frågorna, är att det
är många som är med och lägger bilden. ”Om några inte är med
riskerar lägesbilden bli bristfällig. Alla behövs i arbetet.”
Ronneby kommun brukar under träffarna framför allt dela
med sig av den information som kommer fram i arbete med
EST– effektiv samordning för trygghet – där polis, kommun och
bostadsbolag samarbetar kring lokala brotts- och otrygghets
problem.
Att komma in som ny i ett väletablerat nätverk
Som ny i nätverket är det viktigt att skaffa sig en bild av det först,
hur det fungerar, innan man kan se hur kommunen passar in i
detta, berättar Bibbi. En upplevelse är att det funnits upparbetad
samverkan och kontakter sedan tidigare som nätverket bygger på.
Man förstår snabbt att det redan pågår samverkan och gemen
samma insatser mellan olika myndigheter, vilka områden som
prioriteras just nu och som samverkan sker kring.
Mycket av informationsutbytet handlar om vad som pågått
mellan mötena och vilka insatser som olika aktörer har genomfört
sedan sist. Att komma in som ny handlar också om att ge tid till
något innan man vet vad det kan ge tillbaka. Inställningen hos
deltagarna är väldigt viktig, att man går in med inställningen att
samverkan nästan alltid ger pluseffekter, förklarar Bibbi.
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Foto: Peter Valverius

Bibbi Rönnlund är sedan några år tillbaka trygghets
samordnare i Ronneby kommun. Bibbi har sin bakgrund
inom ekonomi och folkhälsa och har tidigare arbetat
med bland annat strategiska folkhälsofrågor på lokal
och regional nivå. Bibbi har varit delaktig i nätverket
sedan hösten 2017 samt i Fokus Ronneby sedan upp
starten av denna lokala avknoppning 2018.

Bibbi Rönnlund är sedan några år till
baka trygghetssamordnare i Ronneby
kommun.
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”Om några inte är med riskerar
lägesbilden bli bristfällig. Alla
behövs i arbetet.”

Inställningen hos deltagarna är
väldigt viktig, att man går in med
inställningen att samverkan nästan
alltid ger pluseffekter.
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”Det är väldigt bra att polisen har
samordnat detta, det är relevant att
det är de som har bollen. Polisen
är ute i det operativa arbetet och
de har ju en uppdaterad bild av vad
som händer.”

Styrkor
Engagemanget som finns i nätverket underlättar samverkan.
Man vill komma någon vart med detta arbete och det sker inte
slentrianmässigt. Polisens samordnare Tomas Pärlklo gör ett bra
arbete med samordningen, dokumentationen och uppföljningen
och det föder också ett engagemang. En viktig faktor är vem som
håller ihop arbetet och hur det görs.
”Det är väldigt bra att polisen har samordnat detta, det är relevant
att det är de som har bollen. Polisen är ute i det operativa arbetet
och de har ju en uppdaterad bild av vad som händer.”
Vad kan utvecklas i arbetet?
För nya representanter hade en introduktion i nätverkets syfte
varit värdefull, och hade också minskat uppstartssträckan. Intro
duktionen kunde ha gällt vad som förväntas av deltagarna, hur
informationsdelningen går till och hur nätverket fungerar.
Utväxling av lägesbilder kan alltid utvecklas och bli bättre. Att
uppmuntra samtliga parter att tänka mer lägesbild är önskvärt.
”Sekretessfrågan kan vi också jobba mer med, vad vi kan dela i
denna typ av nätverk och inte, skulle kunna ingå i introduktionen
av nya representanter.”

Intervju med kriminalinspektör
Tomas Pärlklo, Karlskrona

Foto: Lars Korsell

Kriminalinspektör Tomas Pärlklo räknar sitt 45:e år
som polis och har varit aktiv i nätverket från starten
2009 och med tiden blivit den som håller ihop nät
verket med kallelser och andra formalia. Det gäller
både att hålla i mötena (kanslifunktion) och att
mellan dessa skicka ut information och att ta eller
underlätta olika initiativ mellan mötena.

Kriminalinspektör Tomas Pärlklo fick
i uppdrag att ta fram en lägesbild
över den organiserade brottsligheten
i länet och arrangera seminarier med
myndigheter och kommuner.

Hur går det till att hålla igång ett nätverk?
Tomas Pärlklo betonar vikten av att hela tiden ge energi till nät
verket. I praktiken innebär det regelbundna möten – en halvdag
– tre gånger om året (april, augusti och december). Dessa fungerar
som smörjmedel för samarbetet som ofta sker mellan mötena.
Inledningsvis hade nätverket fyra möten om året, men det visade
sig vara för mycket. Det fanns inte tillräckligt med frågor för så
täta träffar.
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Deltagarna i nätverket turas om med att stå värd för mötena. På
det sättet får varje deltagare dessutom tillfälle att särskilt redovisa
sin egen organisation och verksamhet. När kommuner står värd
inleds ofta mötena av kommunfullmäktiges ordförande, kommun
direktören eller någon annan hög företrädare för kommunen.
Till mötet ska finnas en omsorgsfullt utarbetad agenda där en
stående punkt är att gå igenom minnesanteckningarna från
föregående möte: Vad har vi gjort sedan dess, vad har vi inte gjort
och vad bör vi nu ta tag i? En stabil agenda och ordning och reda
skapar kontinuitet.
Varje myndighet och kommun får tillfälle att redovisa vad som
är på gång och ta upp frågor om brottsproblem, organisationsför
ändringar och resurser. På det sättet skapar och aktualiserar mötet
en lägesbild.

’’

Deltagarna i nätverket turas om
med att stå värd för mötena. På det
sättet får varje deltagare dessutom
tillfälle att särskilt redovisa sin egen
organisation och verksamhet. När
kommuner står värd inleds ofta
mötena av kommunfullmäktiges
ordförande, kommundirektören eller
någon annan hög företrädare för
kommunen.

Varje möte innehåller ett utbildningsmoment. Det kan vara en
föredragshållare utifrån eller från någon av de samverkande
aktörerna. Senaste svarade Skatteverket för en presentation av
bitcoin och de utmaningar som digitala valutor för med sig. Vid
nästa möte kommer en rapportförfattare från Ekobrottsmyndig
heten i Malmö att beskriva det växande problemet med illegala
trafikskolor. På senare tid har till och med sprängningar kopplats
till illegala trafikskolor. Trafikverket och Transportstyrelsen är
inbjudna till mötet som varande expertorgan.
Ett sätt att befästa nätverket från Polisens sida är att någon gång i
månaden, i anslutning till polisens operativa morgonmöten, bjuda
in företrädare för någon myndighet eller kommun i nätverket. Det
är också ett sätt att synliggöra nätverket och dess myndigheter och
kommuner för polisorganisationen.
Inledningsvis var det slagsida på chefer och beslutsfattare i nät
verket. Med tiden upptäckte man att sådana personer inte sällan
saknade tillräckligt djupa kunskaper om de frågor som togs upp
på mötena. Därför har utvecklingen gått mot nyckelpersoner som
experter och seniora handläggare. För att nätverket ska fungera
understryker Tomas Pärlklo vikten av att de som ingår i nätverket
har mandat och stöd uppifrån. I annat fall är risken stor att det
reduceras till informationsutbyte och luften går ur nätverket. Det
var också därför som grunddokumentet, avsiktsförklaringen,
skrevs under av höga företrädare, såsom myndighetschefer.
Det viktiga sker mellan mötena
Även om nätverket inte är särskilt stort byts personer ut och där
för är det en fördel att ha ett administrativt stöd som hela tiden
aktualiserar listor på kontaktpersonerna.
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’’

För att nätverket ska fungera understryker Tomas Pärlklo vikten av att
de som ingår i nätverket har mandat
och stöd uppifrån.

| Tillsammans mot organiserad brottslighet 117

En viktig och ofta underskattad aspekt med listorna är att dessa
möjliggör ingångar till kommuner och myndigheter. Om någon i
nätverket behöver stöd av exempelvis en kommun är det kontakt
personen som man ringer. Denne kan sedan smidigt slussa vidare
inom den egna organisationen.
Tack vare systemet med kontaktpersoner pågår en rad bilaterala
samarbeten som det är svårt att ha någon överblick över. Genom
de återkommande mötena med kontaktpersonerna skapas ett för
troende mellan deltagarna som underlättar kommande kontakter.

’’
’’

Mötena inspirerar till systemlösningar, exempelvis att kommuner
håller en löpande kontakt med
Skatteverket inför och för att följa
upp vissa offentliga upphandlingar.

Kommunerna har ofta stora bestånd
av hyresfastigheter och kan på det
sättet i hög grad påverka boenden
och lokaler.

På det sättet bedrivs det mest aktiva arbetet mellan mötena. Tomas
Pärlklo betonar att man vid första påseende kan tro att det är
mötena som är det viktiga. I själva verket fungerar dessa som
smörjmedel för raden av bilaterala samarbeten och överenskom
melser. Problemen är som regel konkreta, lokala och inte sällan
akuta. De lämpar sig därför väl för direkta samarbeten.
Sekretesslagstiftningen tvingar också ibland fram lösningar där
enbart de som kan utbyta information går samman i en fråga.
Men mötena har också en strategisk betydelse genom att de stimu
lerar till mer systematiska förebyggande lösningar, säger Tomas
Pärlklo. Mötena inspirerar till systemlösningar, exempelvis att
kommuner håller en löpande kontakt med Skatteverket inför och
för att följa upp vissa offentliga upphandlingar.
Mötena kan också vara en källa till att initiera myndighetsgemen
samma aktioner. Ett närliggande exempel som redovisas utförligare
på annan plats i rapporten gäller tobaksbranschen där länsstyrelsen
höll i en kontrollaktion mot illegal tobak och andra överträdelser av
tobaksregleringen (Jean Nicot). Tomas Pärlklo tror att det fortsatta
arbetet i nätverket kommer att medföra fler gemensamma projekt.
Kommunerna viktiga
Efter några år upplevde många i nätverket att det fanns behov
av en nystart. Sedan 2014 har kommunerna fått en större roll i
nätverket och det har vitaliserat samarbetet. Kommunerna för
fogar över central reglering och har därför kapacitet att agera på
ett annat sätt än myndigheterna. Det gäller upplåtelse av lokaler,
planering av områden, byggnadslov, serveringstillstånd, tillsynen
över tobakslagen, socialtjänstens roll, miljölagstiftningen, stora
upphandlare och hantering av fler bidragssystem.
Kommunerna har ofta stora bestånd av hyresfastigheter och kan
på det sättet i hög grad påverka boenden och lokaler.

118 Tillsammans mot organiserad brottslighet |

EXEMPLET BLEKINGE

Intervju med polisinspektör
Mats Trulsson, Karlskrona

De frågor som har ställts till Mats Trulsson under intervjuerna
har även kretsat kring hans relativt nya funktion som en av två
brottsförebyggande samordnare inom Polismyndigheten region
Syd. Han berättar att det brottsförebyggande uppdraget inte är
utmejslat till specifika brottstyper utan är av generell natur. Det
första uppdraget för de båda samordnarna är att i polisorganisa
tionen implementera de förtydliganden om polisens förebyggande
uppdrag som tagits fram centralt.
På frågan om i vad mån nätverket i Blekinge ligger i linje med de
nya rönen om Polisens brottsförebyggande arbete, menar Mats
Trulsson att nätverket stämmer väl med riktlinjerna och de nya
definitionerna. Han menar att polisen fick en ny plattform när
kommunerna kom med i samarbetet. Det blev ett genombrott,
en kontaktyta som var förankrad i politiken på högsta nivå.
Polisen svarade för intern utbildning i kommunerna. ”Vilka glas
ögon skulle man ha på sig för att upptäcka och motverka organi
serad brottslighet?” Det gällde bland annat uthyrning av lokaler.
Internutbildningen uppskattades av kommunerna och det öppnade
upp dörrar, eftersom man kunde kontakta handläggare direkt.
Problembild
De lokala trygghetsmätningarna har varit viktiga för nätverket,
även om dessa inte är fokuserade på just organiserad brottslighet.
Framför allt har de betydelse för kommunernas arbete.
På varje möte redovisar Polisen, Tullverket, Kustbevakningen,
Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten uppgifter från underrättelse
verksamheten, och andra medlemmar i nätverket bidrar till
problembilden. Sedan bildas mindre arbetsgrupper utifrån vilka
problem som ska hanteras och vad sekretesslagstiftningen medger.

Foto: Anna Hermansson / Polisen

Polisinspektör Mats Trulsson har arbetat 38 år inom
polisen. Han har varit aktiv i nätverket sedan starten.
Som stående punkt vid åtskilliga möten har han före
dragit lokala trygghetsundersökningar för nätverkets
ledamöter.

Polisinspektör Mats Trulsson har
arbetat 38 år inom polisen. Han har
varit aktiv i nätverket sedan starten.

’’

Polisen svarade för intern utbildning i kommunerna. ”Vilka glasögon
skulle man ha på sig för att upptäcka och motverka organiserad
brottslighet?”

Mats Trulsson tror att de brottsförebyggande riktlinjer som tagits
fram inom polisen, även om de kommit väl sent, ska underlätta
arbetet. Meningen är att de ska tillämpas av alla lokalpolisområden.
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En hjärtefråga för nätverket i
Blekinge har varit att inte få några
etableringar av kriminella gäng,
framför allt mc-gäng.

Förväntningar
Mats Trulsson bär med sig en historia från den tid då han arbetade
som ung polis i Stockholm. Det var när Södertunneln byggdes
mellan Slussen och Medborgarplatsen. Det var många bilar som
hamnade i trafikolyckor, och när han och kollegor undersökte
orsakerna visade det sig att det var några betongelement som var
felaktigt placerade. De påpekade detta och trafiklösningen juste
rades. Sedan inträffade inga fler olyckor. Sensmoralen är att det är
lätt att glömma bort det problemorienterade arbetet. Genom en
analytisk orsaksanalys går det att åstadkomma mycket och Mats
Trulsson brukar då och då tänka på denna historia som ett lärande
exempel.
En hjärtefråga för nätverket i Blekinge har varit att inte få några
etableringar av kriminella gäng, framför allt mc-gäng. Mycket kri
minalitet kommer därifrån, narkotika och annan brottslighet såsom
stölder. Vi har arbetat enträget med att få bukt på dessa problem. På
senare tid har gängen andra utgångspunkter än mc-intresset.
Hinder
Nätverket har valt att inte se några hinder utan slå fast en plan där
cheferna hela tiden varit med på noterna. Det har varit viktigt att
inte vara för beroende av eldsjälar.
Underlättat samverkan
Framgångsfaktorer i nätverkets arbete har varit noggrannhet,
uthållighet, tålamod och en bit yrkesskicklighet.
En viktig del för att hålla ihop nätverket har varit att hela tiden
förmedla information, tipsa om nya rapporter, ny lagstiftning etc.
Egentligen är nätverket en stor utbildningssatsning.
Vad kan bli bättre
Lägesbild och orsaksanalys kan alltid förbättras, likaså vad som
ska prioriteras. Nyckelord är omvärldsanalys, problemorienterat
arbete, följa upp, utvärdera och dokumentera.
”Ska vi ha med oss de små kommunerna gäller det att få till
stånd delaktighet.” Det innebär att de måste tillåtas att ta upp
problem som kan ligga i kanten av organiserad brottslighet.
Samtidigt kan små brott vara kopplade till stora.

”Vi har råd med att titta på både
stort och smått. På vad som är viktigt för det här samhället.”

Det är lätt hänt att man inte tittar på marknivån. Det händer att
man inom polisen tänker för mycket på kilon och inte på bruk eller
att tobaksförsäljning kan ha koppling till organiserad brottslighet.
”Vi har råd med att titta på både stort och smått. På vad som är
viktigt för det här samhället.”

120 Tillsammans mot organiserad brottslighet |

EXEMPLET BLEKINGE

Intervju med Anders Åkesson, bitr. chef
för Tullkriminalenheten vid Kompetens
center Gränsskydd Malmö

Tillkomsten av nätverket
Anders Åkesson ser i hög grad tillkomsten av nätverket som en
förlängning av det framgångsrika samverkansärende som tullen
och polisen hade 2009 mot organiserad spritsmuggling. Det arbe
tet finns beskrivet i Brårapporten Lokal organiserad brottslighet
från 2009. På samma sätt som Tomas Pärlklo och Steinert Inge
marsson lyfter han fram att det fanns ett glapp i bekämpningen
av organiserad brottslighet som inte hade beteckningen grov. Ett
annat problem var att det stora RUC-arbetet med regionala under
rättelsecentrum på åtta orter i landet tenderade att inledningsvis
fokusera på brottsproblem på stationeringsorten. Mer perifera län,
såsom Blekinge, hamnade lätt i skuggan.
Det fanns därför kring året 2009 ett behov av att komplettera
insatserna mot organiserad brottslighet med ett mer lokalt per
spektiv. Lite skämtsamt talade man i Blekinge om att nätverket
skulle vara ett slags ”mini-RUC”. I all enkelhet var det att med
begränsade resurser ta det bästa av RUC-samarbetet.
Ytterligare en bakgrund till nätverket var samarbetet mot ekono
misk brottslighet, SAMEB, som funnits i många år. Ett sätt att se
på nätverket var därför att det utgjorde en breddning av SAMEB
till att tydligare även omfatta annan organiserad brottslighet.
Lägesbilden över organiserad brottslighet
Inledningsvis var det polisens lägesbild som dominerade och den
första tiden handlade det mycket om mc-gängen. Samtidigt måste
man förstå att ”det alltid är bekvämt med någon som lägger ett
papper på bordet och drar”. Så var det initialt, och det var nog till
fördel.
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Foto: Lars Korsell

Anders Åkesson har arbetat i 41 år inom tullen, framför
allt i södra Sverige. Han är stationerad vid tullkontoret
i Karlshamn, Blekinge. Kompetenscenter Gränsskydd
Malmö omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar och Krono
bergs län. Han var deltagare i nätverket mot organiserad
brottslighet i Blekinge från starten 2009/2010, men
sedan 2015 har Tullverket representerats av underrätt
elseverksamheten under en period och därefter av en
operativ chef som är placerad i Skåne.

Anders Åkesson, bitr. chef för
Tullkriminalenheten vid Kompetens
center Gränsskydd Malmö, ingick
i nätverket 2009–2015.

’’

Det fanns därför kring året 2009 ett
behov av att komplettera insatserna
mot organiserad brottslighet med
ett mer lokalt perspektiv. Lite skämtsamt talade man i Blekinge om att
nätverket skulle vara ett slags ”miniRUC”.
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”Det är viktigt att problembilden
omfattar många, men det hindrar
inte att man driver parallella spår”.

En sida av problembild och informationsdelning gäller sekretess
frågorna, som alltid har ”snurrat
som ett mörkt moln”. För nätverket
tillkom problematiken genom att
både statliga myndigheter och
kommuner ingår; alla har sina paragrafer att ta hänsyn till.

”För ett nätverk gäller det att inte gapa över för mycket utan hitta
formerna för att hitta ett behändigt antal frågor att arbeta med.
Annars tappar man lätt fokus och orientering. Det är viktigt att
frågor engagerar så många som möjligt i nätverket så att det inte
blir ett A- eller B-lag, där bara vissa agerar och några sitter på
åhörarbänken. Man får inte skapa mönster som sedan är svåra att
bryta.”
”Det är viktigt att problembilden omfattar många, men det hindrar
inte att man driver parallella spår”, betonar Anders Åkesson. I
början handlade många frågor om etablering av mc-gäng, fastig
hetsupplåtelser och fastighetsförvärv. Det var ett tacksamt område
eftersom det på ett naturligt sätt berörde många i nätverket.
I fråga om lägesbilden har tullen bidragit med uppgifter om hur
internetförsäljningen av narkotika och andra preparat har ökat.
Sedan tidigare, från och med EU-inträdet, har problematiken med
införsel av alkohol varit känt. Det har också under de senaste tio
åren varit en kraftig expansion av färjetrafiken till Baltikum och
Polen, vilket påverkar brottsligheten. I dagsläget är det framför allt
stöldligorna som lyfts fram.
En ofta bortglömd sida av en lägesbild är att samverkande aktörer
får insikt om varandras uppgifter och befogenheter. Det handlar
då inte enbart om ökad kompetens för dess egen skull, utan det
skapar även grund för att kunna agera operativt vid sidan av eller
tillsammans med andra: Vem kan göra vad och varför? Det kan
också vara av vikt att förstå varför vissa inte kan agera.
Vad var förväntningarna och hindren?
En sida av problembild och informationsdelning gäller sekretess
frågorna, som alltid har ”snurrat som ett mörkt moln”. För nät
verket tillkom problematiken genom att både statliga myndigheter
och kommuner ingår; alla har sina paragrafer att ta hänsyn till.
Det var svårt i början att navigera i detta. Det var ett bekymmer
att allt för mycket av informationsöverföringen hängde på gene
ralklausulen som förutsätter att det är ganska hög dignitet på
informationen.
I nätverket ingår många representanter för myndigheter och kom
muner. Det bidrog till att kunskapen ökade om vad andra gjorde.
För tullens del var det framför allt Skatteverket som såg flera och
nya kontaktvägar till tullen.
En stor fördel med nätverket är att det skapar kontaktytor, inte
minst spontana sådana, som sedan används i pågående ärenden.
När man lär känna varandra och förtroende uppstår är det mycket
lättare att ta kontakt. Nätverket har säkert också skapat en arena
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för flera värdefulla projekt med grannländer såsom Polen och
inom Baltikum. Det gäller projekt såsom ”Boundless” och ”Over
sea”. När väl arenan finns är det lättare att gå in i olika idéspår
och projekt.
Blekinge är ett litet län, och man lär känna varandra på ett lättare
sätt än i storlänen. Det finns därför större förutsättningar för att
bygga upp en vi-känsla, något som är mycket viktigt för att få
dynamik i verksamheten.
Hur blev resultatet?
Enligt Anders Åkesson blev nätverket som förväntat, en arena
med nyckelpersoner och ett underrättelseinriktat perspektiv. En
viktig del i mötena är att varje representant redovisar vad som är
på gång och vad man kan behöva för ytterligare information eller
stöd. Mötena blir ”som en annonsering”, och sedan får den som
efterlyst hjälp ofta kontakt med andra i nätverket som kan bidra.
Med andra ord finns en informationsrörelse mellan mötena.
En utlöpare av nätverket är årliga temadagar. Det är en stor sam
ling personer, runt hundra, som under en dag får ta del av aktuella
frågor. Temadagar har bland annat handlat om dopning, där även
medicinska aspekter belysts. Ett annat exempel är ekonomisk
brottslighet på skatteområdet.
Nätverket har initierat utbildningar hos kommunerna. Det har
gällt trygghetsutbildningar och säkerhetsutbildningar.
Vad kan utvecklas?
I början var det polisen som var mest aktiv. Med tiden har fler
deltagare tagit en allt aktivare del. Det är bra att rotera närvaro
mötena mellan olika myndigheter och kommuner. På det sättet
förstärks känslan av nätverk. Dokumentation är viktig eftersom
det förekommer att personer roterar och får andra tjänster.
Ett dilemma är dock att det kan bli väl mycket presentation av
personer och myndigheter: ju större grupp, desto mer tid går åt
till det. Men samtidigt ger storleken kraft åt samverkan. Men man
måste förstå att tillit och relationer är grundläggande för att få
till stånd ett samarbete. Ett sätt att stärka nätverket är att repre
sentanterna inte har ersättare utan att de är exklusiva delegater.
Om någon inte kan närvara vid ett möte får den ge in skriftlig
information till mötet, vilket numera är rutinen i nätverket. Öns
kemålet är att i största möjliga utsträckning uppnå kontinuitet i
deltagarkretsen.
Även om ett nätverk innebär ett delat ansvar behövs ändå en utpe
kad person – en eldsjäl – som håller ihop nätverket.
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En viktig del i mötena är att varje
representant redovisar vad som är
på gång och vad man kan behöva för
ytterligare information eller stöd.

Men samtidigt ger storleken kraft åt
samverkan. Men man måste förstå
att tillit och relationer är grundlägg
ande för att få till stånd ett sam
arbete.
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En viktig fråga gäller representant
erna i nätverket och deras roller och
mandat. Man bör inte blanda chefer
och handläggare, såvida handlägg
arna inte har mandat.

En viktig fråga gäller representanterna i nätverket och deras roller
och mandat. Man bör inte blanda chefer och handläggare, såvida
handläggarna inte har mandat. Det finns också en komplikation
med beslutsfattandet och det ställer till det när de högsta cheferna
sitter utanför länet. De flesta myndigheter är i dag regionaliserade
och ser längre än till det enskilda länet, och då kommer ofta andra
prioriteringar.
Ett klassiskt problem är att sprida information inom organisationer.
Är det för höga representanter som inte kommer från länet är det
risk för att informationen från nätverksmötena inte återförs till
rätt ställen inom organisationen: ”Man får inte grytan att koka.”
När chefer sitter utanför länet gäller ofta regeln att ”information
trillar lättare rakt ner än snett”. Det är därför viktigt att bli bättre
på att återföra information till rätt personer, från deltagarna till
resterande medarbetare inom den egna organisationen.
Ett önskemål är att försöka få till stånd en digital arena, i vilket
nätverkets deltagare skulle kunna kommunicera med varandra.

Foto: André Julinder, Sölvesborgs kommun

Intervju med Anders Borgman, brotts
förebyggande samordnare och säkerhets
ansvarig, Sölvesborgs kommun
Anders Borgman är sedan några år tillbaka brottsföre
byggande samordnare och säkerhetsansvarig i Sölves
borgs kommun. Han har sin bakgrund inom skolan och
har lång erfarenhet av kvalitets- och verksamhetsutveck
lingsarbete inom kommunens utbildningsförvaltning.
Anders är kommunens representant i nätverket sedan
våren 2018 då han tillträdde sin tjänst som säkerhets
ansvarig.
Anders Borgman är brottsförebygg
ande säkerhetssamordnare och säker
hetsansvarig i Sölvesborgs kommun.

Nätverket
Nätverkets arbete utgår från polisens samordnande roll, vilka
myndigheter som vill komma och föreläsa om olika ämnen och
vad som är aktuellt just nu, berättar Anders Borgman. Polisens
samordnare Tomas Pärlklo brukar reka innan mötena vad nät
verket vill ha. Det händer inte alltid att problem som kommer upp
får sin lösning direkt på nätverksträffarna, men det är väldigt bra
att alla får samma information. Sedan sker det mycket samarbete
mellan mötena.
I början fanns det inga speciella förväntningar på nätverket, utan
allt som togs upp på träffarna togs tacksamt emot. ”Just att få
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träffa personer från andra myndigheter var väldigt positivt och att
få information om vad som händer i länet och vårt kustområde.”
Genom informationen kan man stävja rykten på lokal nivå, till
exempel att det säljs väldigt mycket narkotika. Man kan också
informera lokala politiker och medborgare om att det pågår
samarbeten mellan myndigheter och att det sker operativa insatser
mot olika brottsproblem.
Anders menar att olika problem ofta hamnar hos kommunerna
där det finns en förväntan från medborgarna om att kommunen
agerar.
Kommunpoliserna har också en viktig roll i sammanhanget då de
har goda kontakter inom sin egen verksamhet och även med andra
myndigheter. Kommunerna hade också kunnat samarbeta mer
kring vad nätverket kan användas till.
Kontaktytor
och kommunikation
De gemensamma mötena har gett mycket mer än förväntat. Kon
taktytorna är det viktigaste, att få direktkontakt och ett ansikte
på andra myndigheter och kunna lyfta problem direkt på plats,
menar Anders. ”Då slipper man ringa en växel och fråga efter
personer”. Utan nätverksmötena hade antagligen vissa samarbeten
och insatser aldrig genomförts i Blekinge. Ett lokalt exempel på
detta är de myndighetsgemensamma kontroller av biltvättar som
genomfördes under våren 2019 i Sölvesborgs kommun.
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Man kan också informera lokala
politiker och medborgare om att det
pågår samarbeten mellan myndigheter och att det sker operativa
insatser mot olika brottsproblem.

”Då slipper man ringa en växel och
fråga efter personer”. Utan nätverksmötena hade antagligen vissa
samarbeten och insatser aldrig
genomförts i Blekinge.

Rapporten är skriven av
forsknings- och utredningsrådet, docent Lars Korsell vid
Brottsförebyggande rådet (Brå)
och Annie Lees, regional brottsförebyggande samordnare vid
Länsstyrelsen i Blekinge. Annie
Lees representerar sedan 2016
länsstyrelsen i nätverket. Det är
också Länsstyrelsen i Blekinge
och Brå som tagit initiativ till
rapporten. Foton: Privat
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Den här rapporten handlar om ett nätverk
för samverkan i lokalt brottsförebyggande
arbete i Blekinge
I Sverige finns en lång tradition av att myndigheter och
kommuner går samman för att öka tryggheten och minska
brottsligheten. Framför allt gäller det traditionell brottslighet
som stöld, skadegörelse och misshandel.
Betydligt mindre vanligt är samarbeten mot organiserad
och ekonomisk brottslighet, särskilt på det lokala planet.
I Blekinge har just ett sådant arbete bedrivits sedan 2009:
ett nätverk med myndigheter och kommuner som är inriktat
mot organiserad brottslighet i lokalsamhället. I hög grad
omfattas även ekonomisk brottslighet av samarbetet.
Denna rapport beskriver hur arbetet i Blekinge bedrivits
och hur det kan utvecklas i framtiden mot bakgrund av de
erfarenheter som finns. Förhoppningsvis kan innehållet i
rapporten och hur den tagits fram vara en inspirationskälla
för andra och kommande nätverk.
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