KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare

Datum

Diarienummer

Bertolino Engla

2016-09-15

KSN-2016-1741

Kommunstyrelsen

Samverkan mellan Uppsala kommun och statliga myndigheter
mot organiserad brottslighet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att uppdra till kommunledningskontoret att inleda samverkan mot organiserad brottslighet i
enlighet med föredragningen.

Ärendet
I flera kommuner finns lokala samarbeten med statliga myndigheter för att exempelvis förhindra
otillåten påverkan på myndighetsutövningen och att välfärdssystemet utnyttjas av den
organiserade brottsligheten. För att utbyta information och öka kunskapen kring frågan föreslås
Uppsala kommun inleda ett lokalt samarbete med berörda myndigheter i Uppsala.
Föredragning
Flera kommuner arbetar sedan tidigare på olika sätt i samverkan med statliga myndigheter för att
upptäcka och motverka organiserad brottslighet. I Örebro, Eskilstuna och Östergötlands län finns
exempel på samverkan mellan kommuner och stat mot otillåten påverkan, mot kriminella mcgäng i vissa näringsbranscher och mot organiserad brottslighet.
Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att i likhet med exemplen ovan etablera ett
långsiktigt och strukturerat samarbete där Uppsala kommun och statliga myndigheter ska
samverkar för att försvåra och förhindra otillåten påverkan och att den organiserade brottsligheten
kan dra nytta av välfärdssystemet.
Efter överläggning med Polismyndighetens Region Mitt bedömer kommunledningskontoret att
upphandling, bidrag, bostadsfrågor, tillståndsgivning och otillåten påverka är relevanta
samverkansområden i Uppsala.
Polismyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är identifierade som
betydelsefulla parter för samverkan. Samverkan kan komma att utökas med fler myndigheter
beroende på hur den lokala lägesbilden förändras och kunskapsläget utvecklas. Uppsala kommuns
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säkerhetschef ska vara sammankallande och ansvarar för att initiera och driva samverkan med de
andra aktörerna. Uppföljning av samverkan ges halvårsvis till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Den föreslagna samverkan ingår inte i nuvarande samverkansavtal med polisen, bland annat
då fler aktörer involveras. Det ligger även utanför brottsförebyggande rådets uppdrag.
Ekonomiska konsekvenser
Samverkan genomförs inom ram för kommunledningskontorets säkerhetsarbete.
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