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1. Lokal samverkan i vått och torrt – från vardag till kris.
 Moderator: Magnus Waller, Stockholms stad

Skarpnäckslyftet och en sammanhållen socialtjänst. Ett lysande exempel på när samverkan verkli-
gen fungerar och som har satts på prov vid allvarliga händelser.
Leif Bergström, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Tina Danielsson Ajneling, Stockholmshem, 
Anna Lackman, Stockholmshem och Stefan Nilsson, Stiftelsen på rätt väg.

Hur långt har vi kommit? Börjar det se ut som att intentionerna i den nya polisreformen blir 
verklighet? Samverkansavtal mellan polismyndigheten och Stockholms stad.  
Sara Rågwall, Polismyndigheten i Stockholm.

Hur arbetade och samverkade man i Stockholms stad vid oroligheterna i ytterstaden våren 2013?
Sara Lind, Stockholms stad och Johnny Lindh, Västerortspolisen.

2. Krafttag mot den organiserade brottsligheten. 
Moderator: Gunnar Appelgren, Polismyndigheten i Stockholms län

På detta seminarium redovisas erfarenheter från tre omfattande och riktade satsningar mot den 
organiserade brottsligheten som har gjorts i Stockholms län och övriga landet under senare tid. 

Gunder – nationell kraftsamling mot brottslighet från Öststaterna.  
Anders Buren, Polismyndigheten i Stockholm.

Draupner – nationell kraftsamling mot avancerad brottslighet med falska fakturor.  
Claes-Arne Hermansson, Polismyndigheten i Stockholm och Stefan Larsson, Polismyndigheten i 
Skåne.

Tore 2 – nationell kraftsamling mot den organiserade brottsligheten i Södertälje.  
Johan Thornberg, Polismyndigheten i Stockholm och Björn Frithiof, Internationella åklagarkam-
maren.

3. A. Hur har det brottsförebyggande arbetet utvecklats och vart är vi på väg? 
 (Presenteras endast 11 november 13.00–14.30)
 Moderator: Karin Svanberg, Brottsförebyggande rådet

Charlotta Gustafsson, Brå, pratar om hur det lokala brottsförebyggande arbetet har utvecklats 
sedan mitten av 90-talet. Detta är en hearing med brottsförebyggande aktörer, där Brå presenterar 
sin syn på utvecklingen och vill hämta in kunskap och synpunkter. Polis, kommun och myndig-
heter liksom näringslivet och den ideella sektorn arbetar alla brottsförebyggande på olika sätt. 
Brottsförebyggande samordnare, folkhälsosamordnare, säkerhetsstrateger med flera arbetar med 
liknande frågor men utifrån olika styrning. Vad finns det för behov av utveckling och förstärkt 
samordning av det brottsförebyggande arbetet? Vad finns det för framtida utmaningar, möjlighe-
ter och visioner? Ta chansen att påverka!

B. Myndighetssamverkan i kampen mot den organiserade brottsligheten.  
(Presenteras 11 november 15.00–16.30 och 12 november 13.00–14.30)
Moderator: Lars Korsell, Brottsförebyggande rådet

Daniel Vesterhav, Brå, beskriver hur kampen mot organiserad brottslighet i Sverige har pågått i 
över 30 år. De senaste åren har myndigheterna lagt i en ny växel i arbetet, och bekämpningen sker 
nu på bred front där myndighetssamverkan är nyckelordet. Den senaste fasen i kampen inleddes 



i juli 2008 när regeringen gav flera myndigheter i uppdrag att säkerställa en effektiv och uthållig 
bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. I september 2009 gick satsningen in i ope-
rativt skede och Brå har utvärderat satsningens första ett och ett halvt år. Utvärderingen belyser 
vilka hinder och möjligheter som fanns vid denna första fas av satsningen.

4. Samhällets stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil.
 Moderator: Peter Lindström, kriminolog, Länspolismästarens kansli Stockholm

På senare tid har behovet av ett samlat stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil upp-
märksammats alltmer. På seminariet kommer medarbetare från Polisen, Kriminalvården, Social-
tjänsten och frivilligorganisationer att diskutera hur detta arbete bäst bör utformas för att bli så 
framgångsrikt som möjligt.

Mikael Hiljegren och Annika Lindahl, avhopparverksamheten, Länskriminalpolisen Stockholm.
Camila Salazar Atias och Peter Svensson, Passus, Fryshuset. Annikka Holm, säkerhetsenheten, 
Kriminalvården. Tobias Bengtsson, utvecklingsenheten, Kriminalvården. Representant från 
Malmö stads konsultationsteam för avhoppare och personer som lever under hot. Representant 
från Göteborgs stads Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.  

5. Samverkan ANDT-arbete och brottsförebyggande för att förebygga organiserad brottslighet.
 Moderator: Jonas Melinder, Länsstyrelsen

Maria Renström, ANDT-sekretariatet på Socialdepartementet, pratar om den första utvärdering-
en av den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT). 
Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad ANDT-strategi, som bland annat syftar till att 
underlätta statens styrning av stödet på ANDT-området. Strategin anger mål och inriktning för 
hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas och följas upp 2011–2015.

Suzanne Bengtsson, Länsstyrelsen i Stockholms län. Om länsstyrelsens arbete med illegal tobak.

Patrick Widell, ungdomsroteln, Citypolisen i Stockholm. Vodkabilar – så gjorde vi!

6. Bedrägerier – inte bara en fråga för polisen. 

 Moderator: Jan Granqvist, Polismyndigheten i Stockholms län

Under hösten 2013 har Polismyndigheten i Stockholms län startat ett nationellt bedrägericenter. 
På detta seminarium kommer bland annat nya trender i bedrägeribrottsligheten att diskuteras 
liksom frågor om hur vi kan utveckla offensiva brottsförebyggande insatser på detta område.
Anders Olofsson, Niklas Allvin och Fatos Jain, Polismyndigheten i Stockholms län. 
Johanna Olseryd, Brå.


