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Utökad samverkan för att förebygga och förhindra
organiserad brottslighet
Sammanfattning
För att tydligare möta kriminella strukturer och bidra till att
förebygga grov brottslighet beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott den 16 september 2019, § 228 att ge kommunkontoret
i uppdrag att undersöka möjligheterna till utökad samverkan för det
förebyggande arbetet.
Kommunkontoret har därför i samråd med socialförvaltningen och
polisen i Lunds kommun undersökt förutsättningarna för en utökad
samverkan för att förebygga och förhindra organiserad brottslighet
mellan berörda myndigheter.
Föreslås att kommunkontoret får i uppdrag att samordna en
myndighetsgrupp samt att gruppen årligen rapporterar till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 228, 2019

Barnets bästa
Att bekämpa organiserad brottslighet kan ge ökade skyddseffekter
och minska riskfaktorer för barn.

Ärendet
I samverkansöverenskommelsen mellan Lunds kommun och polisen
är det uttalat att man tillsammans ska motverka brottslighet. I
samband med att kriminella nätverk tidigare försökt etablera sig i
kommunen har det visat sig att det finns behov av fördjupad
myndighetssamverkan. Skatteverket, kommunen, genom
socialförvaltningens tillståndsenhet, polisen och försäkringskassan
har under ett antal år träffats regelbundet 4-6 gånger per år.
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Flera ärenden har hanterats inom samarbetsformen som till exempel
taxikontroller, tillsynsverksamhet inom restaurangverksamhet,
kriminella nätverk och bedrägeriärenden.
På senare år har man arbetat mer generellt mot organiserad
brottslighet
Förutsättningar för sekretessbrytande bestämmelser i
myndighetssamverkan finns i offentlighet- och sekretesslagen 10
kap. De senaste åren har det funnits oklarheter gällande skatteverket
medverkan men polisen, kommunen och försäkringskassan har
träffats regelbundet.

Utökad myndighetssamverkan
Kommunkontoret föreslår att kommunkontoret får i uppdrag att
samordna Lunds kommuns arbete för att förhindra organiserad
brottslighet samt att bilda en myndighetsgrupp, bestående av
representanter från kommunens olika berörda förvaltningar, polisen
och försäkringskassan. Myndighetsgruppen kommer att göra
sammanställning av vilka resultat som uppnås och träffa liknande
grupper i andra kommuner, te x Malmö, för att få mer kunskap om
hur man kan utveckla samverkan.
Myndighetsgruppen ska utveckla arbetsmetoder och löpande
rapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott om det pågående
arbetet. Gruppen ska årligen rapportera till kommunstyrelsen om
vilka resultat som uppnåtts.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
att
att

ge kommunkontoret i uppdrag att samordna av
myndighetsgruppen.
myndighetsgruppen rapporterar årligen en rapport om det
pågående arbetet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
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