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Bilaga 3: Strategisk plan för samverkan mellan Eksjö
kommun och Polismyndigheten mot lokal organiserad
brottslighet
Organiserad brottslighet utförs av någon form av kriminell grupp ofta med internationell
anknytning som begår brott i syfte att göra ekonomisk vinst. Brotten sker i slutändan på lokal
nivå med effekter som ger negativ påverkan lokalt i samhället. Inkomstkällorna är i huvudsak
ekonomisk brottslighet, svartjobb, utpressning, beskyddarverksamhet, illegal narkotika- och
spritförsäljning, smuggling av vapen, stölder, häleri, illegala spel, dobbleri, människohandel och
penningtvätt. Det förekommer även illegal avfallshantering och skrothantering.
Generellt finns det två ”typer” av organiserad brottslighet: Ad hoc- gruppen är marknadsinriktad
där de ofta håller låg profil och är svåra att upptäcka, personerna i gruppen samarbetar för att
genomföra ett kriminellt projekt. Gruppen kan ha en fast ”kärna” av personer men det
förekommer också att personerna i den är flexibel. I broderskapen finns en stark gruppmentalitet
där identiteten är viktig. Medlemmarna reagerar ofta kraftigt på det som uppfattas som ett hot
mot gruppen. Gruppen broderskapet tenderar att vara ”självmarkerande” och synligare i
samhället. Broderskapet i gruppen är troligvis viktigare i sig än den kriminella verksamheten.
Gränsen mellan de båda grupperingarna är inte alltid tydlig, särskilt inte när det gäller de personer
som befinner sig i dessa miljöer.
EU har tagit fram en definition med kriterier för vad som är organiserad brottslighet, av
punkterna nedan ska minst sex nedan stämma in och fyra av dem ska vara 1,3,5 och 11:
1. Samverkan mellan fler än två personer
2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en
3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden
4. Någon form av disciplin och kontroll
5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar
6. Verksamhet på internationell nivå
7. Användande av våld eller andra metoder för hot
8. Användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer
9. Deltagande i penningtvätt
10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning. Rättsliga myndigheter eller
ekonomi
11. Strävan efter vinning och/eller makt

Mål
Med gemensamma krafter och samverkan ska en etablering av lokal organiserad brottslighet i
Eksjö kommun kraftigt försvåras. Rekrytering av ungdomar till den organiserade brottsligheten
ska förebyggas genom främjande och förhindrande insatser.
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Strategi
Parternas gemensamma strategi är att:
 Försvåra att brott begås
 Göra det mer riskfyllt att begå brott
 Göra det olönsamt att begå brott
 Uppmärksamma överflyttningseffekter till nya brottsobjekt och brottstyper
 Förebygga rekrytering av ungdomar till kriminella gäng och organiserad brottslighet
Det ska Inte vara attraktivt att tillhöra eller samarbeta med kriminella nätverk som ägnar sig åt
organiserad brottlighet. En nolltolerans ska gälla mot personer i denna miljö.
2. Samverkan
Det är angeläget att på ett strukturerat sätt samla samhällets nyckelaktörer mot den organiserade
brottsligheten. Inriktning av det operativa arbetet kommer hela tiden att behöva anpassas till
rådande förhållanden och omständigheter. Lokalpolisområde Höglandet är kontaktytan i
samverkan med kommunerna i frågor som rör kriminella nätverk och organiserad brottslighet.
3. Åtgärder
3.1. Polisen
Åtgärder
 Ansvara för samordningen i denna plan
 Ansvara för samordningen vid operativa insatser
 Ansvara för samordning av mediestrategi i samverkan med Eksjö kommun
 Arbeta med en nolltolerans mot personer knutna till de kriminella nätverken
 Genom kontakt med ungdomar och skolor i sina områden motverka rekrytering till
kriminella gäng och organiserad brottslighet
 Ansvara för att involvera andra statliga myndigheter och kommuner i den omfattningen
som krävs
Förväntad effekt
Genom ökad kontroll och snabb brottsutredning av medlemmar i kriminella gäng och
organiserad brottslighet försvåra att bedriva brottslig verksamhet. Genom ingripande och
lagföring skapas goda förutsättningar för att återvinna brottsutbyte.
3.2. Eksjö kommun
Åtgärder
 I det brottsförebyggande arbetet ska särskild uppmärksamhet riktas till att motverka risker
och tendenser till samröre med kriminella nätverk och annan organiserad brottslighet
bland ungdomar
 Vid misstanke om etablering av organiserad brottslighet och kriminella nätverk, ska
kommunen aktivt tillämpa och pröva gällande lagstiftningar t ex alkohollagen, miljö- och
hälsoskyddslagstiftningen, lagen om skydd mot olyckor och plan och bygglagen.
 Noga kontrollera och pröva utbetalningar av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen till
personer knutna till kriminella nätverk, supportergrupper och organiserad brottslighet
 Noga kontrollera avgiftsbetalningen till kommunal service och för kommunala tjänster
 Beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen prövas med avseende på lämplighet och
laglydnad
 Upphandling av varor och tjänster sker noggrant med inriktning att inte stödja personer
eller bolag som kan kopplas ihop med kriminella nätverk
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Förväntad effekt
Förebygga och förhindra enskilda personers möjlighet att begå brott och att organiserad
brottslighet får fäste i Eksjö kommun.
Förebygga och förhindra att ungdomar hamnar i en kriminell livsstil. Det ska inte vara attraktivt
att samarbeta med, eller tillhöra kriminella gäng och organiserad brottslighet.
4. Extern och intern kommunikation
Den externa och interna kommunikationen ska samordnas på ett effektivt sätt och vara öppen,
sann, snabb och saklig. Kommunikationen måste vara professionell och motverka felaktig
ryktesspridning. Alla har ett ansvar för att ta del av och själv förmedla information.
5. Kontaktytor
Eksjö kommun och Polismyndigheten ska utse kontaktpersoner och ersättare som kommer att
utgöra den första linjen i samverkan mot den organiserade brottsligheten. Kontaktpersonerna
stämmer regelbundet av sitt arbete med varandra.
6. Uppföljning/avstämning
Uppföljning/avstämning av denna samverkan, med eventuell justering av överenskommelsen ska
genomföras minst två gånger per år i samband med uppföljningen av handlingsplanen, polisen är
sammankallande.
7. Giltighetstid
Eksjö kommun och Polismyndigheten är eniga om ett gemensamt arbete med att förebygga och
förhindra lokal organiserad brottslighet. Strategisk plan för samverkan mellan Eksjö kommun
och Polismyndigheten mot lokal organiserad brottslighet är giltig tills vidare om inte Eksjö
kommun eller polismyndigheten meddelar annat.
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