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Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet 

 

Avsiktsförklaring 
Avsiktsförklaring för samverkan mellan Göteborgs Stad och statliga myn-
digheter mot den organiserade brottsligheten. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Göteborg tog 2008-06-18 beslut om inrättandet av ett 
kunskapscentrum mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillå-
ten påverkan. Det yttersta målet är att stödja och värna det demokratiska 
samhällssystemet med utgångspunkt från en bred myndighetssamverkan. 
Samverkande myndigheter är Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Eko-
brottsmyndigheten, Kronofogden, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Krimi-
nalvården, Polisen, Tullverket, Säkerhetspolisen samt Göteborgs Stad. 

Uppdraget 
• Att ta initiativ till samt stödja och driva nätverk och samarbetsprojekt 

som skall leda till konkreta åt gärder mot gängkriminalitet, organise-
rad brottslighet och otillåten påverkan. Kunskapscentrum bör också ge 
råd till organisationer och enskilda 

• Att arbeta långsiktigt och strukturellt genom att försvåra för kriminell 
verksamhet och otillåten påverkan.  Kunskapscentrum bör samla och 
sprida information, stimulera lärande samt vara med och påverka vid 
bland annat lagstiftning, stadsplanering, upphandling, försäkringssy-
stem och tillståndsgivning. 

Förutsättningar för samverkan 
Kunskapscentrum skall ta sin utgångspunkt i en bred myndighetssamverkan. 

Samverkande myndigheter och Göteborgs Stad avser i och med underteck-
nandet av denna avsiktsförklaring att stödja de prioriteringar som styrgrup-
pen ställer sig bakom. Förslag på prioriteringar kan komma från både Kun-
skapscentrum och respektive myndighet. Kontaktpersoner till Kunskaps-
centrum utses från respektive organisation. Kunskapscentrum och de sam-
verkande myndigheterna skall bidra till opinionsbildning mot den organise-
rade brottsligheten. 

  



 

   

 

Kunskapscentrum skall upprätta handlingsplaner för varje prioriterat områ-
de. I tillämpliga fall tillsätts en projektgrupp j nätverksgrupp där represen-
tanter ingår från de organisationer som bäst kan bidra med erfarenhet, kom-
petens och resurser för att nå de mål som sätts upp. 

Göteborgs Stad 
Åke Jacobsson 

Polismyndigheten i Västra Götaland 
Krister Jacobsson 

Skatteverket 
Eva Håkansson 

Ekobrottsmyndigheten 
Christina Greiner 

Kronofogden 
Maria Mindhammar 

Kriminalvården 
Lennart Palmgren 

Åklagarmyndigheten 
Lisbeth Johansson 

Säkerhetspolisen 
Carina Persson 

Tullverket 
Rodjer Andersson 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Göran Bengtsson 

Försäkringskassan 
Eva S Svensson 

 


	Avsiktsförklaring
	Avsiktsförklaring för samverkan mellan Göteborgs Stad och statliga myndigheter mot den organiserade brottsligheten.
	Bakgrund
	Uppdraget
	Förutsättningar för samverkan
	Göteborgs Stad
	Polismyndigheten i Västra Götaland
	Skatteverket
	Ekobrottsmyndigheten
	Kronofogden
	Kriminalvården
	Åklagarmyndigheten
	Säkerhetspolisen
	Tullverket
	Länsstyrelsen Västra Götalands län
	Försäkringskassan





